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ProMartat ry 
 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 
 
YLEISTÄ 
 
ProMarttojen toinen toimintavuosi on ollut aktiivisen ja monipuolisen toiminnan aikaa. 
Toimintaa on jatkettu yhdistyksen teemojen mukaisesti. Tavoitteenamme on 
 

 kehittää monipuolisesti kädentaitoja 

 edistää henkistä ja fyysistä hyvinvointia 

 tuoda järkeä arjen kulutukseen. 
 
ProMartat toimii pääkaupunkiseudulla, mutta myös kauempaakin tulevat martat ovat 
tervetulleita yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on järjestää 
kuukausittain monipuolisia ja ajankohtaisia tapahtumia jäsenille.  
 
Toimintavuoden alkaessa jäseniä oli 52. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 94, joista seitsemän 
jäsentä oli toissijaisia jäseniä. ProMartoissa toimii myös TulppaaniMartat: Hollannissa 
vuoden alussa perustettu toimintaryhmä, jolla oli vuoden lopussa 12 jäsentä. 
 
Jäsenmäärän jatkuva kasvu kertoo, että toiminta vastaa jäsenten toiveita ja olemme myös 
onnistuneet tiedottamisessa. 
 
TOIMINTA 
 
Toimintavuoden aikana järjestettiin 18 tapahtumaa: 
 
22.1.  Afternoon tea 
9.2.  Vuosikokous 
29.2.  Carl Larsson -näyttely 
12.3.  Vihersisustusilta 
22.3.  Sokkokokin nauhoitukset 
12.4.  Hoitava ääni-kurssi 
17.4. ja 24.4. Vierailut HopeHat-hattuliikkeeseen 
10.5.  Kesäneuleilta 
21.5.  MoA-näyttely 
10.6.  Opastettu kierros Tamminiemessä 
29.8.  Vierailu Globe Hopeen 
13.9.  Tutustuminen taiteen ja tieteen kivipuutarhaan 
18.9.  Juuresruokakurssi 
27.10.  Lankamatka Tallinnaan 
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1.11.  Vierailu Lumenen tehtaalle  
13.11.   Ekosiivouskurssi 
11.12.  Pikkujoulut 
 
Yhteensä tapahtumiin osallistui 272 henkilöä. Tamminiemen opastetulle kierrokselle olivat 
tervetulleita myös muut kuin yhdistysten jäsenet. Jos tapahtuman osallistujamäärä ei täyttynyt 
yhdistyksen jäsenistä, kutsuimme mukaan myös muiden marttayhdistysten jäseniä. Heitä 
osallistuikin Tallinnan matkalle, MoA- ja Carl Larsson –näyttelykierroksille ja Hoitava ääni –
kurssille. 
 
Tavoitteena on ollut järjestää joka kuukausi vähintään yksi tapahtuma. Lisäksi on järjestetty 
ns. bonustapahtumia niin, että useimpina kuukausina on ollut tarjolla kaksi tapahtumaa. 
Hallituksen tavoitteena on ollut, että osa tapahtumista on aina maksuttomia. 
 
TALOUS 
 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli vakaa. Yhdistyksen tulot muodostuivat 
jäsenmaksupalautuksista sekä tapahtumien osallistumismaksuista.  Yhdistyksen kulut olivat 
pääasiassa tapahtumien toteuttamiseen liittyviä kuluja.  
 
Tapahtumien hinnoittelussa on periaatteena ollut, että osallistumismaksuilla tulee kattaa 
tapahtuman aiheuttamat kulut. Tähän on vuoden aikana myös päästy.  
 
Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita. Tilintarkastuksesta suoritettiin maksu 
laskun mukaan.  
 
JÄSENET  
 
Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 94, joista seitsemän jäsentä oli toissijaisia jäseniä. 
ProMartoissa toimii myös TulppaaniMartat: Hollannissa vuoden alussa perustettu 
toimintaryhmä, jossa oli vuoden lopussa 12 jäsentä. 
 
HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT 
 
ProMarttojen hallituksen puheenjohtajana toimi Taina Raiski ja varapuheenjohtajana Maarit 
Manninen. Rahastonhoitajana ja sihteerinä toimi Elina Hollo. Lisäksi hallitukseen kuuluivat 
Raija Heikinheimo ja Kati Pelkonen, joista jälkimmäinen on vastannut myös yhdistyksen 
jäsenrekisteristä sekä uusien jäsenten toivottamisesta tervetulleeksi.  Hallitus kokoontui 
vuoden aikana kahdeksan kertaa. 
 
Tilintarkastajina toimivat Elina Piki ja Anneli Kosonen.  
 
Uudenmaan Marttojen kevätkokoukseen osallistui ProMarttojen edustajana Maarit Manninen  
ja syyskokoukseen Kati Pelkonen. Taina Raiski osallistui marttojen viestinviejäkoulutukseen. 
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TIEDOTUS 
 
Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu jäsenille lähetetyillä sähköpostiviesteillä, ProMarttojen 
nettisivujen (www.promartat.marttayhdistys.fi) kautta sekä yhdistyksen facebook-sivustolla 
(www.facebook.com/ProMartat), jolla on jo 58 tykkääjää. Nettisivuille on kerätty myös 
UuM:n ja muiden marttayhdistysten sekä Kässämarttojen kuulumisia.  
 
Yhdistyksen toimintakalenteri on ollut luettavissa nettisivuilla. Jokaisesta ajankohtaisesta 
tapahtumasta lähetettiin lisäksi aina vähintään yksi sähköpostiviesti jäsenille. 
 
ARVIO TULEVASTA TOIMINNASTA 
 
Yhdistys jatkaa toimintaansa edellisvuoden linjoilla. Jäsenmäärä on kehittynyt suotuisasti, 
mikä turvaa yhdistyksen taloudellista tilannetta ja viestii siitä, että yhdistyksen toiminta on 
jäsenten toiveiden mukaista. 
 
 
 
Helsingissä ____/____ 2013 
 
 
 
 
 
 
Taina Raiski      Maarit Manninen 
puheenjohtaja      varapuheenjohtaja 
 
 
 
 
 
Elina Hollo      Raija Heikinheimo 
sihteeri 
 
 
 
 
 
Kati Pelkonen 

http://www.promartat.marttayhdistys.fi/
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