
 

  
     

Toimintasuunnitelma 2017 
Tapahtumat 

ProMartat jatkaa vuonna 2017 toimintaansa edellisenä vuonna hyväksi havaittujen linjojen 
mukaisesti.  Järjestämme vähintään kolme tapahtumaa kuukaudessa ja hyödynnämme 
tapahtumien aiheiden valinnassa yhdistyksen teemoja, jäsenkyselyn tuloksia, jäseniltä 
tulleita ideoita ja ajankohtaisia tapahtumia. Jäsenkyselyn mukaan jäsenillemme sopivat 
myös viikonlopulla järjestettävät tapahtumat, joten vuonna 2017 järjestämme tapahtumia 
viikonloppuisin. 

Suomi juhlii 100-vuotista itsenäisyyttään vuonna 2017 ja tämä näkyy myös ProMarttojen 
ohjelmassa: järjestämme teemaan liittyviä tilaisuuksia (mm. kokkikurssin ja matkan). 
Saimme vuonna 2016 yhdistykseemme puutarhamartan lisäksi kässämartan, ruokamartan 
ja siemimartan, jotka kaikki järjestävät oman alueensa tapahtumia vuonna 2017.  
Jäsenemme ovat toivoneet matkoja ja tänä vuonna järjestämme kaksi matkaa: keväällä 
matkaamme Milanoon ja syksyllä Viipuriin Suomi100-juhlavuoden merkeissä. 

Pyrimme järjestämään tapahtuman tai tapahtumia, joihin yhdistyksen jäsenet voivat tuoda 
ystäviään mukaan tutustumaan ProMarttojen toimintaan. Osa tapahtumista on 
maksuttomia, osasta peritään tapahtuman kustannukset joko kokonaan tai osittain kattava 
omakustannushinta. 

Vuonna 2016 teimme yhteistyötä Anarkistimarttojen ja Kantin Marttojen kanssa ja 
jatkamme tätä hyvin toimivaa yhteistyötä vuonna 2017 ja laajennamme sitä, jos muut 
marttayhdistykset ovat kiinnostuneita. Lisäksi osallistumme aktiivisesti Marttojen 
Uudenmaan piirin järjestämiin marttayhdistyksille suunnattuihin yhteistyötapahtumiin. 

Vuoden 2017 kevätkaudelle on suunniteltu seuraavat tapahtumat. Loppuvuoden 
tapahtumakalenteri tarkentuu ja julkaistaan kevään aikana. 

 Biletanssikurssi 11.1. 

 Pahan jälkeen -näyttely Meeri Koutaniemen opastuksella 18.1. 

 Keskeneräisten käsitöiden ilta 19.1. 

 Tutustuminen Method Putkisto Pilatekseen 29.1. 

 Rinnat tutuiksi – omatarkkailu tavaksi –luento 31.1. 

 PM Olutkoulu 7.2. 

 Puutarhailta: Pikkuvihreää ikkunalaudalta 16.2. 

 Vuosikokous 21.2. 

 Pahan jälkeen -näyttely Meeri Koutaniemen opastuksella 23.2. 

 Kansallisteatteri: Granada 25.2. 



 

  
     
 Rikas, rakas promartta - investoi oikein itseesi 28.2. 

 Kässäilta 2.3. 

 Mifu, quorn, härkis - herkullista ruokaa lihankorvikkeista 6.3. 

 Vierailu Fiskarsille - toiveuusinta 8.3. 

 Fazer Vierailukeskus: opastettu näyttelykierros ja mini-suklaatasting 14.3. 

 Sambic- iloista liikuntaa brasilialaisiin rytmeihin 25.3. 

 Tietoa kodin energiankäytöstä ja kodin sähkölaitteiden valinnoista 5.4. 

 Fustra - muokkaa, hoivaa ja vahvista kehoasi 8.4. 

 Tutustumiskierros Malmin lentokentälle 22.4. 

 PM-viinikoulu 27.4. 

 ProMartta-matka Milanoon 4.-7.5. 

 Kokkikurssi: Suomi 100 -kesämenu 10.5. 

 PM-viinikoulu 8.6. 

 

Viestintä 

Martat.fi-sivusto uudistuu alkuvuonna 2017 ja uusi sivusto tarjoaa kaikille 

marttayhdistyksille mahdollisuuden rakentaa ko. sivuston alle omat, maksuttomat 

nettisivut. Alkuvuonna 2017 yhdistyksen hallitus päivittää ProMarttojen 

viestintäsuunnitelman ja tekee tarvittavat muutokset nettisivuille. Tulemme myös 

panostamaan yhdistyksen näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa.  

 

Talous 

Talouden osalta pyrimme edelleen nollatulokseen perimällä vain kustannuksia vastaavat 

osallistumismaksut ja toisaalta kustantamalla mahdollisesti osan tapahtumien kuluista 

(esimerkiksi tilavuokrat ja tarjoilut).  Tavoitteena on jäsenistön mahdollisimman 

tasapuolinen kohtelu tässäkin suhteessa.  
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