
 
ProMartat ry  
 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 
 
LÄHTÖTILANNE  
 
ProMarttojen vuosi 2021 ja 11. toimintavuosi aloitetaan haastavasta koronatilanteesta huolimatta 
myönteisissä tunnelmissa: jäsenmäärä kasvaa, jäsenet ovat jäsenkyselyn perusteella tyytyväisiä ja 
osallistuvat tapahtumiin aktiivisesti, ja yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. ProMarttojen 
toiminta on siis innostavaa ja kiinnostavaa, yhdistykseen liittyy enemmän jäseniä kuin siitä eroaa, 
mikä vastaa Marttaliitonkin yhdistyksille asettamia tavoitteita. 
 
 
JÄSENET  
 
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti vuoden vaihtuessa yhdistyksestä erotetaan ne jäsenet, jotka 
eivät ole maksaneet edellisen vuoden jäsenmaksuaan. Tällaisia jäseniä oli vuonna 2020 yhteensä 
50. Vuoden 2021 alkaessa ProMarttojen jäsenmäärä oli siis 589, joista toissijaisia jäseniä oli 81. 
 
Jäsenistön sukupuolijakauma on tammikuun 2021 lopussa naisvoittoinen, kun jäsenistä miehiä on 
alle kaksi prosenttia.  
 
Ikäjakaumassa korostuu 51–70-vuotiaiden osuus, joka on lähes 70 % kaikista jäsenistä.  
 
JÄSENTEN SUKUPUOLIJAKAUMA 
 

  
 
 
Jäsenten keski-ikä, 57 vuotta, on sama kuin vuonna 2020.  
 
  



 

Selkeä enemmistö (62 %) jäsenistä asuu Helsingissä. 
 

 
 
 
 
TAPAHTUMAT 
 
Vuosi 2021 on ProMarttojen 11. toimintavuosi ja Marttajärjestön strategiakauden toinen vuosi. 
Toiminnallemme tärkeitä periaatteita ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus.  
 
Marttojen teema vuodelle 2021 on kohtuullisuus. Kestävä kehitys ja ympäristöystävälliset 
toimintatavat tulevat näkymään myös ProMarttojen toiminnassa tänä vuonna. Tarvitsemme 
entistäkin enemmän tekoja huomista varten, sillä huominen arki rakentuu tämän päivän teoista. 
 
Yhdistys jatkaa toimintaansa toteuttaen vakiintuneita ja toimivia sisältöjä, mutta uusia, myös 
virtuaalisia toimintatapoja soveltaen ja lisäten. Edelleen epävarmuutta luova korona 
rajoituksineen pakottaa meidät myös toistaiseksi joustavuuteen ja hetkessä elämiseen, mikä tekee 
toiminnan suunnittelusta hieman perinteistä haastavampaa. 
 
 
TOIMINTA  
 
ProMartat jatkaa muuta toimintaansa jo vakiintuneen, hyväksi havaitun ja toimivan linjauksen 
mukaisesti kuitenkin pandemiatilanne huomioiden. Järjestämme useita tapahtumia kuukaudessa 
heinäkuun lomaa lukuunottamatta. Toimintaa järjestetään iltaisin, ja syys-/talvikaudella myös 
viikonloppuisin. Pyrimme tarjoamaan innostavaa ja kiinnostavaa toimintaa, jossa halutaan olla 
mukana ja joka mahdollistaa kohtaamisia, uuden oppimista sekä inspiroitumista.  
 
Monipuolinen ja ajankohtainen tapahtumatarjontamme on yhdistyksemme perusta, jota 
jäsenemme jäsenkyselynkin perusteella arvostavat. Tapahtumien järjestämisessä noudatamme 
myös jatkossa yhdistyksen valittuja teemoja, jäsenten toiveita sekä Marttaliiton strategian 
mukaisia sisältöjä. Järjestämme mahdollisuuksien mukaan tapahtumia sekä kasvokkain että 
virtuaalisesti. Lähtökohtana on, että etätapahtumat ovat tulleet ohjelmaan jäädäkseen. Niiden 
kautta saamme tarjottua mielenkiintoisia sisältöjä isollekin joukolle kerrallaan. 
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ProMartat toimii keväällä 2021 John Nurmisen säätiön ja Moomin Characterisin #MEIDÄNMERI-
kampanjan yhteistyökumppanina. Kampanjan avulla levitetään tietoa erilaisista keinoista auttaa 
Itämerta sekä kerätään varoja John Nurmisen Säätiön työhön, jonka tarkoituksena on puhdistaa ja 
suojella Itämerta sekä sen ainutlaatuista kulttuuriperintöä. Lauantaina 17.4. järjestämme 
rantasiivoustalkoot jäsenillemme, muille martoille ja ystävillemme, jos tapaaminen 
päkaupunkiseudulla on mahdollinen.  
 
Erilaiset hyvinvointiin, ruokaan ja kädentaitoihin liittyvät tapahtumat jatkuvat.  
Järjestämme myös tutustumiskäyntejä kiinnostaviin yrityksiin, museoihin ja muihin kohteisiin.  
 
Yhdistyksen vuonna 2020 koronatilanteen vuoksi perutut 10-vuotisjuhlat pyritään viettämään 
marraskuun lopulla ohjelmallisten pikkujoulujen muodossa.  
 
ProMarttojen vapaaehtoismartat järjestävät teematapahtumia yhteistyössä hallituksen kanssa. 
Pyrimme myös järjestämään vapaaehtoisten yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia, joissa voimme 
yhdessä ideoida ja kehittää toimintaa sekä ylläpitää vapaaehtoistyön mielekkyyttä ja iloa. 
 
Pidämme marttailun kannalta mielenkiintoisia aiheita esillä myös Modernia marttailua -
podcastissamme, johon kutsumme vieraaksi eri alojen asiantuntijoita. 
 
Yhdistyksen järjestämät matkat ovat olleet suosittuja ja toivottuja tapahtumia, mutta niiden 
suhteen seuraamme pandemiatilannetta. Matkoja ei ole tällä hetkellä suunnitteilla. 
 
Järjestämme edelleen myös tapahtumia, joihin yhdistyksen jäsenet voivat tuoda perheenjäseniään 
tai ystäviään mukaan. Osa tapahtumista on maksuttomia, ja maksullisista tapahtumista peritään 
tapahtuman kustannukset joko kokonaan tai osittain kattava omakustannushinta.  
 
 
YHTEISTYÖ MUIDEN MARTTAYHDISTYSTEN KANSSA  
 
Osallistumme aktiivisesti Marttojen Uudenmaan piirin järjestämiin marttayhdistyksille 
suunnattuihin yhteistyötapahtumiin. Kutsumme myös muiden marttayhdistysten jäseniä niihin 
tapahtumiimme, joissa on hyvin tilaa. 
 
Olemme keskustelleet alustavasti mahdollisuudesta järjestää huhtikuun Maailman suurin 
marttailta yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa, mutta tässäkin seuraamme suosituksia Covid-
19-tilanteen suhteen. 
 
 
HYVÄNTEKEVÄISYYS- JA VAPAAEHTOISTYÖ  
 
Vuonna 2021 panostamme hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoistyön suhteen #MEIDÄNMERI-
kampanjasta viestimiseen sekä kampanjaan liittyvään tapahtumaan sekä Marttaliiton hankkeisiin.  
 
 
  



 

TAPAHTUMAJÄRJESTELYT  
 
Hallitus on selvittänyt useampaan otteeseen mahdollisuuksia toteuttaa ns. tapahtumakauppa, 
jossa tapahtuma maksettaisiin ilmoittautumisen yhteydessä. Taustalla on ollut sekä jäsenten 
toiveet että vapaaehtoisten työmäärän keventäminen. Tapahtumakaupan toteuttaminen on 
osoittautunut kuitenkin yhdistyksen resursseihin nähden liian kalliiksi investoinniksi. Peruskulujen 
lisäksi tapahtumakohtaiset kulut olisi veloitettava tapahtumamaksuissa, mikä nostaisi jäsenten 
osallistumismaksua kohtuuttoman paljon. Tämän vuoksi hallitus on päättänyt automatisoida 
tapahtumien ilmoittautumisvahvistus- ja maksuohjeviestit, mutta maksujen valvonta tehdään 
edelleen manuaalisesti. 
 
Tapahtumat avataan viikoittain maanantaisin klo 8 ilmestyvän PM-viikkokirjeen yhteydessä. 
 
 
VIESTINTÄ  
 
Yhdistyksen toiminnasta on viestitty jäsenille sähköpostilla, yhdistyksen nettisivuilla sekä 
Facebookin ja Instagramin kautta. Näiden kanavien kautta myös jäsenyyttä harkitsevat saavat 
tietoa yhdistyksen toiminnasta ja voivat sen jälkeen päättää yhdistykseen liittymisestä. Syksyllä 
2019 käyttöön otettu uutiskirjeratkaisu säännöllisen viikkotiedotteen muodossa toimii edelleen 
hyvin. 
 
Yhdistys lähettää viikkotiedotteen maanantaisin. Tiedotteessa avataan uudet tapahtumat, 
muistutetaan avoinna olevista tapahtumista sekä Uudenmaan piirin ja Marttaliiton ajankohtaisista 
asioista sekä tulossa olevista tapahtumista, jotta jäsenet voivat ennakoida ja varautua 
ilmoittautumaan kiinnostaviin tapahtumiin. Kuvia ja tarinointia tapahtumistamme olemme 
julkaisseet uutiskirjeessä, sosiaalisen median kanavissamme sekä martat.fi-kotisivun alta.  
 
 
TALOUS  
 
Pyrimme edelleen nollatulokseen talouden osalta. Jäseniltä peritään tapahtumista vain 
kustannuksia vastaavat osallistumismaksut.  
 
Jäsenmaksutuloja käytämme kustantamalla mahdollisimman monia jäseniä tasapuolisesti 
hyödyttävällä tavalla tapahtumien tilavuokria ja tarjoiluja sekä podcastin kuluja. 11-vuotisjuhla on 
subventoinnin kannalta keskeisin tapahtuma vuonna 2021.  
 
 
ProMartat  
 
www.promartat.marttayhdistys.fi  
www.facebook.fi/ProMartat 
 

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

