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Toimintakertomus
ProMarttojen vuosi 2011
T i i t tToiminnan teemat:
• kehittää monipuolisesti kädentaitoja
• edistää henkistä ja fyysistä hyvinvointia
• tuoda järkeä arjen kulutukseen• tuoda järkeä arjen kulutukseen.

Järjestämme yhden tapahtuman kuukaudessa. Vuonna 2011 järjestettiin 10 tapahtumaa.
Osaan tapahtumista on kutsuttu myös muiden marttayhdistysten jäseniäOsaan tapahtumista on kutsuttu myös muiden marttayhdistysten jäseniä.

Yhteensä tapahtumiin osallistui 209 marttaa.

Jäsenet:
Toimintavuoden alkaessa 14 jäsentä. 
Vuoden lopussa jäseniä oli 52.p j



Toimintakertomus
ProMarttojen vuosi 2011
H lli tHallinto:
Hallitus: Taina Raiski (pj), Maarit Manninen (varapj), Tuulikki Strengell (sihteeri), 
Raija Heikinheimo ja Elina Hollo (rahastonhoitaja)

Tilintarkastajat: Elina Piki ja Anneli Kosonen. 

Tiedotus:Tiedotus: 
• sähköpostiviestit
• www.promartat.marttayhdistys.fi
• www.facebook.com/ProMartatwww.facebook.com/ProMartat
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Toimintasuunnitelma 
P M j i 2012ProMarttojen vuosi 2012
- yksi tapahtuma/kuukausi

hyödynnämme jäsenkyselyn ideoita- hyödynnämme jäsenkyselyn ideoita
- tapahtuma /tapahtumia, 
joihin ProMartat voivat tuoda ystäviään tutustumaan toimintaamme

Kevät:
- tammikuu: Afternoon tea á la ProMartat  sunnuntaina 22.1.
- helmikuu: vuosikokous,helmikuu: vuosikokous, 

opastettu tutustuminen Carl Larssonin näyttelyyn keskiviikkona 29.2. 
- ilmoittautuminen alkaa ensi viikolla

- maaliskuu: vihersisustaminen
- huhtikuu: vierailu HopeHat-hattumyymälään
- toukokuu: meikkauskurssi
- kesäkuu: kesäneuleet ja –langatj

- lisäksi yleisön pyynnöstä uusintana ja ylimääräisenä äänirentoutus (aika vielä avoinna)



Toimintasuunnitelma 
P M j i 2012ProMarttojen vuosi 2012
Syksy:Syksy:
- syksyn ohjelma tarkentuu kevään ja kesän aikana
- pidetään myös silmät auki ajankohtaisille aiheille
-"putkessa":- putkessa : 

- ruokakurssi "Kaikenmaailman juurekset ja muutama mukula” 
- meditatiivinen kodinhoito -kurssi
- yritysvierailu Marimekolleyritysvierailu Marimekolle
- tasting (viini, juusto, suklaa tms.)
- vaatteiden uudistaminen
- yhteinen jouluhappening.y j pp g
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