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ProMartat ry 
 
VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2021 
 
 
YLEISTÄ 
 
Vuotta 2021 värittivät vaihtelevat koronarajoitukset, mutta ProMarttojen 11. toimintavuosi toteutui 
yllättävänkin täysipainoisena sekä tapahtumien määrän että sisältöjen monipuolisuuden kannalta. 
 
Tapahtumarintamalla pystyimme lähes koko vuoden ajan tarjoamaan jäsenille perinteistä ProMartta-
ohjelmaa. Vaikka jatkuvasti muuttuvat olosuhteet ja kokoontumisrajoitukset pakottivat meidät 
elämään sormi pulssilla ja hyväksymään sen, että suunnitelmia täytyy välillä myös muuttaa ja 
tapahtumia valitettavasti myös perua, olimme ensimmäisenä koronavuonna 2020 jo oppineet sen, 
että suunnittelua ja viestintää on tehtävä vähitellen, kulloisenkin tilanteen mukaan. Näin olleen emme 
enää kohdanneet mittavia yllätyksiä tai pettymyksiä, vaikka vielä vuoden alkaessa toki toivottiin, että 
loppuvuodesta pandemia olisi jo ohi. 
 
Järjestimme vuoden aikana peräti 110 tapahtumaa kulloinkin voimassa olevat rajoitukset huomioiden 
– alkuvuodesta virtuaalisesti etätapahtumien, keväällä ja alkusyksystä ulkotapahtumien ja lopulta 
syyskuusta alkaen myös kasvokkain, kun pääsimme toteuttamaan jo patoutunutta 
kädentaitolähikurssien tarvetta runsain mitoin ennen aivan loppuvuodesta omikronin vuoksi voimaan 
tulleita tiukempia rajoituksia. 
 
Aktiivinen toimintamme näkyi myös vetovoimaisuutena: vuoden 2021 lopussa promarttoja oli jo 617. 
 
 
JÄSENET 
 
Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 77 uutta jäsentä. Jäseniä oli vuoden lopussa 617.  
Hollannin toimintaryhmään Tulppaanimarttoihin kuuluu kolme jäsentä, mutta toiminta on ollut 
keskeytettynä edelleen. 
 
Yhdistyksen jäsenistä 62 oli yhdistyksen toissijaisia jäseniä. Toissijaisten jäsenten määrä on vähentynyt 
vuodesta 2021; osa on siirtynyt varsinaisiksi jäseniksi ja osa eronnut.  
 
Vuoden aikana erosi tai erotettiin maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi 49 jäsentä, mikä on hieman 
vähemmän kuin vuonna 2020. 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä on siis kasvanut maltillisesti kahden edellisen vuoden tapaan. Tämä täyttää 
yhdistyksen tavoitteet, sillä kasvava jäsenmäärä on haaste sekä vapaaehtoistoiminnan että 
jäsentyytyväisyyden kannalta. 
 
 
HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT 
 
Puheenjohtajana toimi vuonna 2021 Elina Sydänmaanlakka, joka on valittu tehtävään vuoden 2019 
vuosikokouksessa. Muut hallituksen jäsenet vuonna 2021 olivat Anni Sulopuisto (varapuheenjohtaja), 
Lea Pulliainen (sihteeri), Kaisa-Reeta Koskinen (valittiin uutena vuosikokouksessa, viestintävastaava), 



Annukka Rintamäki (jäsenvastaava), Laura Riuttanen (vapaaehtoisten kummi) ja Tea Silander 
(rahastonhoitaja). Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Kokouksista seitsemän toteutettiin 
etäyhteyksin ja yksi kasvokkain. 
 
Hallituksen luottamusmarttojen lisäksi yhdistyksessä toimii myös muita vapaaehtoismarttoja. 
Sienimartta Johanna Loukomies, puutarhamartta Piia Reinikainen ja ruokamartat Reetta Wirman ja 
Satu Taskinen jatkoivat vapaaehtoismarttoina. Vuoden 2020 lopussa tehdyn vapaaehtoishaun satona 
vuonna 2021 aloitti myös joukko uusia vapaaehtoisia: kässämartat Kaisa-Reeta Koskinen, Marketta 
Rahikainen, Tanja Rantanen ja Leena Tammelin; hyvinvointi- ja liikuntamartat Raija Huovinen, Anu 
Lassila ja Eeva Ruuska sekä luonto- ja sienimartta Pirjo Hirvonen. Hallituksesta pois jäänyt Ansu 
Auterinen on jatkanut vapaaehtoismarttailua kirjallisuusmarttana. 
  
Toiminnantarkastajina toimivat Elina Piki ja Liisa Uurtamo. 
 
Puheenjohtaja Elina Sydänmaanlakka on toiminut Uudenmaan Marttojen piirin hallituksen jäsenenä ja 
Taina Raiski Marttaliiton hallituksessa.  
 
Yhdistyksen jäsenet ovat toimineet myös Uudenmaan piirin vapaaehtoisina: Elina Sydänmaanlakka on 
toiminut mediamarttana ja mediamarttojen tiiminvetäjänä, ja Johanna Loukomies kuuluu 
sienimarttoihin. 
 
 
VIESTINTÄ 
 
Yhdistyksen jäsenviestintää on hoidettu ensisijaisesti sähköpostin ja nettisivujen kautta.  
Sosiaalisen median kanavat Facebook ja Instagram ovat käytössä tuki- ja viihdyttämissisältöihin, 
ensisijaisesti tapahtumakuvien ja -tarinoiden jakamiseen. Sosiaalisen median kanaviemme seuraajissa 
on myös muita kuin yhdistyksen jäseniä – Facebook-sivullamme on ollut yli vuonna 2021 yli 900 
seuraajaa, ja Instagramissa seuraajien määrä on noussut yli 600:n – joten niiden kautta yhdistys 
tavoittaa myös muita kuin jäseniä, ja ne toimivat myös jäsenhankintakanavina. Facebookin 
kirjallisuuspiiriryhmä toimii keskustelualustana kirjoista kiinnostuneille. 
 
Jäsentiedotetta, PM-uutiskirjettä, lähetettiin vuoden aikana maanantaiaamuisin lähes viikoittain, 
yhteensä 40 kpl. Lisäksi lähetimme muutamia lisätiedotteita koronatilanteeseen ja jäsenkyselyyn 
liittyen. Uutiskirjeemme saavuttaa keskimäärin 400 lukijaa joka viikko, mitä voi pitää erinomaisena 
määränä. 
 
Vuonna 2021 siirryimme tapahtumailmoittautumisissa automatisoituihin vahvistus- ja maksuohjeisiin 
osana tavoitettamme keventää hallituksen vapaaehtoisten työmäärää. Tapahtumiemme määrä on 
aiheuttanut hallituksen vapaaehtoisille huomattavan paljon työtä sekä viestinnässä että 
tapahtumamaksujen hallinnoimisessa. Samalla uuden toimintatavan tavoitteena oli sujuvoittaa 
ilmoittautumisprosessia ja nopeuttaa osallistumismaksujen keräämistä varsinkin tilanteessa, jossa 
tapahtumien ilmoittautumisaika on haluttu pitää lyhyenä kokoontumisrajoitusten mahdollisten 
muutosten vuoksi. Automatisoidut maksuviestit näyttävät jossain määrin vähentäneen maksujen 
perinnän tarvetta. Hallitus pyrkii edelleen kehittämään ilmoittautumiseen liittyvää viestintää 
yksiselitteiseksi ja selkeäksi lisätyön minimoimiseksi. 
 
 
  



JÄSENKYSELY 
 
Hallitus toteutti joulukuussa perinteisen, vuosittain järjestettävän jäsenkyselyn. Kyselyssä selvitettiin 
jäsenten mielipiteitä yhdistyksen toiminnasta yleisesti, vuoden 2021 tapahtumista, yhdistyksen 
viestinnästä sekä odotuksia toimintaa ja viestintää kohtaan.  
Kyselyyn vastasi 142 promarttaa, mikä edustaa noin 23 %:a jäsenistä. 
 
Tulosten perusteella yhdistyksen toiminta vastaa odotuksia edelleen hyvin: Tyytyväisten osuus on 
pysynyt jo viimeiset kaksi vuotta merkittävän korkeassa luvussa (94 %). Erittäin tyytyväisten osuus on 
nyt 60 %. 
 
Jäsenet kiittelevät kaikkia yhdistystoiminnan osa-alueita: 

 Tapahtumien monipuolisuus, määrä ja laatu 
 Myönteinen, iloinen ja reipas ilmapiiri 
 Säännöllinen ja laadukas viestintä/tiedottaminen 

 
 
Tyytymättömyyttä ilmaisevat vain harvat (1 %), ja osa (5 %) vastaa "en osaa sanoa". Jälkimmäisessä 
joukossa on varsinkin uusia jäseniä. Tyytymättömien vastaajien lukumäärän jäädessä kyselyssä pariin 
selkeitä syitä tyytymättömyyteen ei ole löydettävissä.  
 
Olemme joka vuosi poimineet jäsenkyselyyn mukaan ajankohtaisia vaihtuvia teemoja, jotka ovat 
herättäneet keskustelua tai pohdintaa hallituksessa. Tällä kertaa kysyimme päivätapahtumista ja 
sosiaalisen puolen sekä verkostoitumismahdollisuuksien tukemisesta. Molemmat ovat nousseet 
ajoittain esiin jäsenten toivomuksissa.  
 
 
TOIMINTA 
 
Vuonna 2021 järjestettiin 110 ProMartta-tapahtumaa sekä yhdistyksen vuosikokous etänä. Niihin 
osallistui yhteensä 1838 henkilöä.  
 
Vuoteen 2020 verrattuna sekä tapahtumien että osallistujien määrät kaksinkertaistuivat lähestyen 
yhdistyksen edellistä ennätysvuotta 2019, jolloin tapahtumia oli 111 ja osallistujia yli 2200. Tätä voi 
pitää merkittävänä onnistumisena tilannetta ajatellen. 
 
Vaihtelevan koronatilanteen ja rajoitusten vuoksi vuodelle ei julkaistu kiinteää tapahtumakalenteria, 
vaan tapahtumia päätettiin järjestää ja avata mahdollisuuksien mukaan vähitellen ja tilannetta 
seuraillen. Pystyimmekin lähes koko vuoden ajan tarjoamaan jäsenille perinteistä ProMartta-ohjelmaa 
matkoja, yritysvierailuja ja pikkujouluja lukuun ottamatta. 
 
Luettelo kaikista järjestetyistä tapahtumista on liitteenä. Vuonna 2021 Marttaliiton käyttöön ottaman 
uuden tilastointiohjelman vuoksi tapahtumia ei ole enää jaettu kotitalousneuvontaan ja muuhun 
toimintaan, vaan ne on listattu tapahtumatyypeittäin, teemoittain ja toteutustavan mukaan. 
 
Vuoden suosituimpia tapahtumia olivat opastetut kävely- ja näyttelykierrokset, teatterit, Haikon 
kartanon hyvinvointiviikonloppu, ulkoliikuntatapahtumat sekä monet kurssit, esim. ruokakurssit, 
kranssikurssit sekä lasihelmikurssit. 
 
Vuonna 2021 järjestimme myös edellisenä vuonna peruuntuneen #meidänmeri-kampanjan 
yhteistyöhän kuuluneen hyväntekeväisyystapahtuman, rantasiivoustalkoot Seurasaaressa. Kutsuimme 
talkoisiin mukaan myös muita marttayhdistyksiä, ja saimmekin mukaan osallistujia Siperian Martoista. 



 
Yhdistyksen vapaaehtoismartat järjestivät vuoden aikana lukuisia teematapahtumia: 
Kässämartat pitivät PM-kässäkahviloita sekä verkossa että lähitapaamisina, puutarhamartta Piia 
järjesti opastetun kierroksen Kumpulan kasvitieteelliseen puutarhaan, luonto- ja sienimartat Johanna 
ja Pirjo toteuttivat hortaretken ja kaksi sieniretkeä, hyvinvointimartat ideoivat ja järjestivät 
monipuolisen teemaviikonlopun Haikon kartanossa, ja ruokamartat Satu ja Reetta järjestivät oman 
ruokakurssin. Kirjallisuusmartta Ansu toimi Facebookin kirjallisuusryhmän ylläpitäjänä. 
 
Modernia marttailua -podcastissa julkaistiin alkuvuoden aikana kuusi jaksoa, joissa keskusteltiin 
asiantuntijoiden kanssa erilaisista marttailuaiheista. Teemoina olivat mm. ekologinen siivous, 
ravitsemus, käsityöt ja varautuminen. Syyskaudella podcastia ei enää jatkettu, kun lähitapaamiset 
olivat taas mahdollisia. 
 
Järjestimme myös useampia tapahtumia, joihin jäsenet saivat kutsua mukaan ystäviä tai 
perheenjäseniä. Lasten opastettu seikkailukierros Olympiastadionilla keräsi paikalle lukuisia perheitä. 
 
 
TALOUS 
 
Yhdistyksemme taloudellinen tilanne jatkui vuonna 2021 vahvana. Yhdistyksemme tulot muodostuvat 
jäsenmaksuista ja tapahtumien osallistumismaksuista. Marttaliitto tuloutti vuonna 2021 
marttayhdistyksille jäsenten maksamasta 40 euron jäsenmaksusta 8 euroa jäsentä kohden. 
 
Yhdistyksemme jäsenmäärä jatkoi edellisten vuosien mukaisesti maltillista kasvuaan, jonka myötä 
jäsenmaksutuotot (4.870 euroa) olivat edelleen pienoisessa kasvussa edelliseen vuoteen (4.704 euroa) 
verrattuna. 
 
Vuoden 2021 tapahtumien hinnoittelussa jatkoimme pääsääntöisesti yhdistyksen periaatetta kattaa 
osallistumismaksuilla ainoastaan tapahtumien kulut. Koska talous oli edellisenä toimintavuotena 
reilusti ylijäämäinen koronan vaikutuksista johtuen, on hallitus tehnyt päätöksen subventoida pienessä 
mittakaavassa tapahtumia, joissa osallistujamäärä on suuri ja hyöty näin ollen saavuttaa suhteessa 
mahdollisimman monet jäsenet.  
 
Hallitus joutui jo toistamiseen päättämään yhdistyksen pikkujoulujuhlien siirrosta seuraavalle 
vuodelle. Isojen juhlien suunnittelun ja valmistelun varauksineen arvioitiin aiheuttavan kohtuuttoman 
paljon työtä ja kuormitusta tilanteessa, jossa toteutuminen olisi ollut jatkuvasti epävarmaa ja peruutus 
lopulta varsin mahdollinen. Tämän vuoksi perinteisesti yhdistyksen rahoittama pikkujouluohjelma jäi 
jo toista kertaa toteutumatta vaikuttaen osaltaan yhdistyksemme tulokseen vuodelta 2021.  
 
Toimintakauden tulos oli lopulta 107,27 euroa tappiollinen. Yhdistyksen kassatilanne on ollut koko 
vuoden ajan erinomainen ja tappiota oli loppujen lopuksi selkeästi budjetoitua vähemmän. 
 
Hallitusjäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. Myöskään tilintarkastajat eivät ole perineet 
palkkiota. Yhdistyksen kirjanpito on ulkoistettu Johanna Holdenille, SJ Holden Limited. 
 
 
  



ARVIO TULEVASTA TOIMINNASTA 
 
Edelleen epävarmuutta luova korona ja sen aiheuttamat nopeastikin vaihtuvat rajoitukset pakottavat 
meidät jatkamaan hetkessä elävää ja lyhytjänteistä suunnittelua ja toimintaa. Haluamme silti pitää 
kiinni aktiivisesta, modernista ja monipuolisesta toimintakulttuuristamme, joten haemme jatkuvasti 
mielenkiintoisia, kulloiseenkin tilanteiseen sopivia tapahtumaideoita pitääksemme yllä jäsenten 
innostusta, aktiivisuutta ja tyytyväisyyttä tarjoamalla kohtaamisia ja elämyksiä. 



ProMarttojen vuoden 2021 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus 

 
Helsingissä 5.2.2022 
 
 
 
 
 
 
 
Elina Sydänmaanlakka    Anni Sulopuisto 
puheenjohtaja    varapuheenjohtaja 
 
 
 
 
Lea Pulliainen      
sihteeri 
 
 
 
 
Kaisa-Reeta Koskinen   Laura Riuttanen   
  
 
 
 
Annukka Rintamäki   Tea Silander 
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