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ProMartat ry 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 
 
 
YLEISTÄ 
 
Vuosi 2020 jää aikakirjoihin koronavuotena, joka leimaa vahvasti myös ProMarttojen kymmenettä 
toimivuotta. Alkuvuodesta 2020 Suomeen rantautunut COVID-19 -pandemia ja sitä seuranneet 
poikkeusolot johtivat tilanteeseen, jossa myös yhdistystoimintaa oli nopeasti sopeutettava muuttuviin 
olosuhteisiin, ja suunnittelua ja viestintää oli tehtävä ad hoc. Maaliskuussa voimaan astuneet tiukat 
rajoitukset pysäyttivät aktiivisena alkaneen normaalin tapahtumatoimintamme käytännössä kuin 
seinään koko kevääksi ja määrittelivät käytännössä myös koko syyskauden toimintaa. 
 
Koronasta huolimatta toimintaa voitiin jatkaa jossain muodossa läpi vuoden. Pidimme yhdistyksen 
keskeisiä teemoja – kädentaitoja, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä arjen kuluttamista – esillä 
varsinkin uutiskirjeessä, jossa tarjosimme ideoita ja vinkkejä ajatellen varsinkin riskiryhmiin kuuluvia 
jäseniämme. Onnistuimme myös järjestämään 48 tapahtumaa rajoitukset huomioiden usein ulkona, 
erilaisiin kohteisiin tutustuen. Yhdistyksen 10-vuotisjuhlien kunniaksi lanseerasimme podcastin, jossa 
käsittelimme erilaisia moderniin marttailuun liittyviä teemoja asiantuntijavieraiden kanssa. 
 
Koronan haasteista huolimatta jäsenmäärä jatkoi kasvua: vuoden lopussa promarttoja oli 589. 
 
 
JÄSENET 
 
Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 77 uutta jäsentä, ja jäseniä oli vuoden lopussa 589.  
Hollannin toimintaryhmä Tulppaanimartat ilmoitti vuoden alussa keskeyttävänsä toiminnan ainakin 
toistaiseksi.  
 
Yhdistyksen jäsenistä 81 oli yhdistyksen toissijaisia jäseniä.  
 
Vuoden aikana erosi tai erotettiin maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi 50 jäsentä. 
 
Jäsenmäärän kasvu on jatkunut maltillisena vuoden 2019 tapaan, mitä voi pitää myönteisenä asiana 
ajatellen yhdistyksen hallintoa ja tapahtumatoimintaa sekä jäsentyytyväisyyttä. 
 
 
HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT 
 
Puheenjohtajana toimi vuonna 2020 Elina Sydänmaanlakka, joka on valittu tehtävään vuoden 2019 
vuosikokouksessa. Muut hallituksen jäsenet vuonna 2020 olivat Anni Sulopuisto (varapuheenjohtaja), 
Lea Pulliainen (sihteeri), Laura Riuttanen (viestintävastaava), Tea Silander (rahastonhoitaja), Annukka 
Rintamäki (jäsenvastaava) ja Anna-Liisa Auterinen (vapaaehtoisten kummi). Hallitus kokoontui vuoden 
aikana 10 kertaa – maaliskuusta alkaen pääosin videotapaamisina. 
 
Sienimartta Johanna Loukomies, puutarhamartta Piia Reinikainen ja ruokamartat Reetta Wirman ja 
Satu Taskinen sekä kässämartta Elina Hollo jatkoivat yhdistyksen vapaaehtoismarttoina. Elina Hollon 
ilmoitettua luopuvansa vapaaehtoistoiminnasta vuoden 2020 lopussa hallitus käynnisti joulukuussa 



uusien vapaaehtoismarttojen haun, johon vastasi peräti 10 jäsentä. Heistä viisi oli kiinnostunut 
kässämarttana toimimisesta ja viisi muista tehtävistä. 
 
Toiminnantarkastajina toimivat Elina Piki ja Liisa Uurtamo. 
 
Puheenjohtaja Elina Sydänmaanlakka valittiin Uudenmaan Marttojen vuosikokouksessa piirin 
hallitukseen. Piirihallituksessa aiemmin toiminut promartta Taina Raiski valittiin Marttaliiton 
hallitukseen.  
 
Yhdistyksen jäsenet ovat toimineet myös Uudenmaan piirin vapaaehtoisina: Elina Sydänmaanlakka on 
toiminut mediamarttana ja mediamarttojen tiiminvetäjänä, Taina Raiski on vertaismartta, ja Johanna 
Loukomies kuuluu sienimarttoihin. 
 
 
VIESTINTÄ 
 
Yhdistyksen jäsenviestintää on hoidettu pääsääntöisesti 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 2020 yli 800 
seuraajaa, ja Instagramissa seuraajien määrä on noussut 550:een – joten niiden kautta yhdistys 
tavoittaa myös muita kuin jäseniä, ja ne toimivat myös jäsenhankintakanavina. Vuoden 2020 aikana 
Facebookiin perustettiin myös erillinen kirjallisuuspiiriryhmä, jossa hallitus ja jäsenet voivat keskustella 
kirjoista ja kirjallisuudesta. 
 
Uutiskirjeitä, PM-tiedotteita, lähetettiin vuoden aikana maanantaiaamuisin lähes viikoittain, yhteensä 
41 kpl. Lisäksi lähetimme muutamia lisätiedotteita koronatilanteeseen ja jäsenkyselyihin liittyen. 
Uutiskirjeemme saavuttaa keskimäärän 400 lukijaa joka viikko, mitä voi pitää erinomaisena määränä. 
 
Uutena viestintäkanavana lanseerattiin Modernia marttailua -podcast, jota julkaistaan kaikilla 
keskeisillä podcast-alustoilla. Podcastin toivotaan tavoittavan paitsi jäsenet ja muut martat, myös 
marttailusta kiinnostuneita laajemminkin. Siihen kutsutaan keskustelemaan marttailuun liittyvien 
sisältöjen asiantuntijoita. Vuonna 2020 julkaistiin kaksi podcast-jaksoa, jotka tavoittivat n. 50 kuulijaa. 
Uusien jaksojen ja markkinoinnin myötä kuuntelijamäärän oletetaan kasvavan. 
  
 
JÄSENKYSELY 
 
Hallitus toteutti vuoden aikana kaksi jäsenkyselyä. 
 
Kevään ylimääräinen kysely toteutettiin toukokuussa hallituksen päätöksenteon tueksi. Epävarmassa 
koronatilanteessa halusimme selvittää jäsenistön toiveita ja odotuksia syksyn ohjelmasuunnittelun 
avuksi. Selvitimme kiinnostusta osallistua yhdistyksen tapahtumiin ja toiveita niiden sisällölle. Kyselyyn 
vastasi 153 promarttaa (26 % jäsenistä). Enemmistö ilmaisi kiinnostusta osallistua syyskaudella 
yhdistyksen tapahtumiin, mutta yli puolet ilmaisi olevansa kiinnostunut osallistumaan vain 
ulkoilmatapahtumiin tai tapahtumiin, joissa ei muuten vietetä aikaa tiiviisti "saman pöydän ääressä". 
Kiinnostavimpina tapahtumatyyppeinä pidettiin opastettuja kävelykierroksia ulkona ja museoissa tai 
näyttelyissä sekä lajikokeiluja ulkona. Vain 13 % ilmoitti, ettei aio osallistua syksyllä yhdistyksen 
tapahtumiin. Kyselyn perusteella syyskaudella päätettiinkin keskittyä juuri tällaisiin tapahtumiin. 
 
  



Perinteinen vuosittain järjestettävä jäsenkysely, jossa selvitettiin jäsenten mielipiteitä yhdistyksen 
toiminnasta yleisesti, vuoden 2020 tapahtumista, yhdistyksen viestinnästä sekä odotuksia toimintaa ja 
viestintää kohtaan, toteutettiin joulukuussa. Kyselyyn vastasi 122 promarttaa, mikä edustaa noin 20 
%:a jäsenistä. 
 
Tulosten perusteella yhdistyksen toiminta vastaa odotuksia edelleen hyvin: Tyytyväisten osuus on yhtä 
korkea kuin vuonna 2019 (94 %). Erittäin tyytyväisten osuus on laskenut ollen nyt 71 %.  
 
Jäsenet kiittelevät kaikkia yhdistystoiminnan osa-alueita: 

 Tapahtumien monipuolisuus, määrä ja laatu. Erityisesti syksyn ulkoilmatapahtumat - 
opastetut kävelykierrokset ja lajikokeilut - saivat kiitosta. 

 Myönteinen, iloinen ja reipas ilmapiiri 
 Viestintä/tiedottaminen. Myös kevään etämarttailuvinkeistä annettiin myönteistä 

palautetta. 
 
 
Tyytymättömyyttä ilmaisevat vain harvat (2 %), ja osa (4 %) vastaa "en osaa sanoa". Jälkimmäisessä 
joukossa on varsinkin uusia jäseniä. Tyytymättömien vastaajien lukumäärän jäädessä kyselyssä pariin 
selkeitä syitä tyytymättömyyteen ei ole löydettävissä.  
 
Nopeasti täyttyvät jäsentapahtumat ovat toistuvasti esille tuleva harminaihe myös muuten 
tyytyväisille jäsenille. Monet kiittelevät kuitenkin samasta tapahtumasta järjestettyjä useampia 
tapahtumakertoja, millä tähän ongelmaan on haluttukin vastata.  
 
Osa jäsenistä toivoisi tapahtumiin lisää sosiaalisia mahdollisuuksia, enemmän aikaa keskustella ja 
tutustua muihin jäseniin. Tämä on toive, jolle hallitus pyrkii mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan 
edellytyksiä. On kuitenkin todettava, että ProMarttojen jäsenmäärä ja vapaaehtoistyöhön perustuva 
tapahtumien järjestäminen tekevät asiasta haastavan, edellyttäisihän se pienempiä ryhmiä ja näin 
tapahtumamäärän kasvattamista entuudestaan. Tilanne toivottavasti korjaantuu jatkossa, kun saman 
pöydän ääressä järjestettäviä kursseja voidaan taas toteuttaa. 
 
Lisäksi kyselyssä selvitettiin jäsenten odotuksia tapahtumien avaamisajankohdalle. Uutiskirjeen 
lanseeraamisesta alkaen voimassa ollut maanantaiaamu klo 8 on enemmistölle (46 %) mieluisin aika 
avata uudet tapahtumat, vaikka ajankohta jakaa myös mielipiteitä. Yleisesti pidetään kuitenkin 
tärkeänä, että aika on aina sama. Hallitus päätti tulosten perusteella jatkaa tuttua, jo vakiintunutta 
käytäntöä. 
 
 
TOIMINTA 
 
Vuonna 2019 järjestettiin 48 ProMartta-tapahtumaa sekä yhdistyksen vuosikokous. Niihin osallistui 
yhteensä 1024 henkilöä. Vuoteen 2019 verrattuna määrät laskivat huomattavasti, alle puoleen. 
Varsinkin kotitalousneuvontaan liittyvien kurssien määrä väheni suunnitellusta, jouduimmehan maalis-
kesäkuussa koronarajoitusten vuoksi peruuttamaankin 28 tapahtumaa. Niistä vain muutamat voitiin 
toteuttaa syyskaudella. Vaihtelevan koronatilanteen ja rajoitusten vuoksi syksyksi ei julkaistu 
perinteistä kiinteää tapahtumakalenteria, vaan tapahtumia päätettiin järjestää ja avata 
mahdollisuuksien mukaan vähitellen, mikä osoittautuikin hyväksi ratkaisuksi, kun uusia rajoituksia tuli 
voimaan loppuvuodesta. 
 
Luettelo kaikista järjestetyistä tapahtumista on liitteenä. 
 



Vuosi 2020 oli ProMarttojen 10-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden kunniaksi yhdistyksen logon 
tekstiosuutta päivitettiin hienovaraisesti sekä lanseerattiin Modernia marttailua -podcast, jonka 
ensimmäiseen jaksoon kutsuttiin keskustelemaan yhdistyksen perustajajäseniä. Marraskuulle 
suunniteltu yhdistetty vuosi- ja pikkujoulujuhla peruttiin koronan vuoksi. Hallitus päätti jo hyvissä ajoin 
alkusyksystä siirtää juhlat aikaan, jolloin ne voidaan järjestää toivotulla tavalla ja kaikki halukkaat 
voivat huoletta osallistua juhliin. 

ProMartat toimi vuonna 2020 John Nurmisen säätiön ja Moomin Characterisin #MEIDÄNMERI-
kampanjan yhteistyökumppanina. Muistutimme jäseniämme pitkin vuotta Itämeri-työstä. Keväälle 
suunnitellut rantasiivoustalkoot siirrettiin vuodelle 2021. 

Vuoden suosituimpia tapahtumia olivat opastetut kävelykierrokset, teatterit, vierailu Pokrovan 
luostarissa, ystävänpäiväsauna Altaalla sekä Sisilian keittiö -verkkoruokakurssi. Verkkoruokakurssi 
toteutettiin yhdessä Uudenmaan Marttojen kanssa pilottihengessä, ja siihen osallistui 30 jäsentä. 
 
Myös yhdistyksen vapaaehtoismartat järjestivät vuoden aikana teematapahtumia: 
Kässämartta Elina järjesti yhden PM-kässäillan, puutarhamartta Piia tarjosi keväällä online-neuvontaa 
jäsenille, ja sienimartta Johanna järjesti syksyllä sieniretken Nuuksioon. Ruokamarttojen keväälle 
suunniteötu kasvisruokakurssi joutui koronan vuoksi siirrettyjen tapahtumien listalla, mutta Satu ja 
Reetta ovat luvanneet järjestää sen heti, kun tilanne sallii. 
 
Hallitus tilasi keväällä yhdistyksen logolla varustettuja bambutiskiliinoja jäsenille myytäväksi ja 
kiitoslahjoina annettavaksi. Yhdistykselle haluttiin oma kestävän kehityksen mukainen, kotimainen, 
käytettävä ja kohtuuhintainen lahjatuote, ja porvoolaisen Kierti Oy:n tiskiliinat vastasivat tarpeeseen 
hyvin. Tiskiliinoja myytiin jäsenille omakustannushintaan. Jäsenet ottavat tuotteen hyvin vastaan, ja 
ensimmäinen tilattu erä myyntiinkin loppuun heti. 
 
 
TALOUS 
 
Yhdistyksemme taloudellinen tilanne jatkui vuonna 2020 erinomaisena. Vuoden 2020 tulot 
muodostuivat jäsenmaksuista, tapahtumien osallistumismaksuista sekä jäsenille teetetyistä 
siivousliinoista. Marttaliitto tuloutti vuonna 2020 marttayhdistyksille jäsenten maksamasta 40 euron 
jäsenmaksusta 8 euroa jäsentä kohden. 
 
Yhdistyksemme jäsenmäärä jatkoi edellisten vuosien mukaisesti maltillista kasvuaan, jonka myötä 
jäsenmaksutuotot (4.704 euroa) olivat pienoisessa kasvussa edelliseen vuoteen (4.152 euroa) 
verrattuna. Samaan aikaan suurinta osaa vuodesta väritti COVID19-pandemia, jonka myötä 
yhdistyksen linjauksen mukaisesti tapahtumien järjestäytymisestä pidättäydyttiin pois lukien virtuaali- 
ja ulkokävelytapahtumat. Tästä johtuen osallistumismaksut (15.648,50 euroa) olivat vuonna 2020 
huomattavasti edellisvuotta pienemmät (2019 39.349,40 euroa). 
 
Vuoden 2020 tapahtumien hinnoittelussa jatkoimme periaatteen noudattamista kattaa 
osallistumismaksuilla ainoastaan tapahtumien kulut. Tapahtumien siirryttyä etäpainotteiseksi hallitus 
teki periaatepäätöksen tukea pienessä mittakaavassa etätapahtumia, jotta myös riskiryhmiin 
kuuluvilla jäsenillä olisi mahdollisuus osallistua järjestettävään toimintaan. Lisäksi päätimme kattaa 
juhlavuoden kunniaksi järjestettävän podcast-lähetysten sarjan kulut tarjotaksemme jäsenille 
juhlavuoden ohjelmaa rajoituksista huolimatta.  
 
Loppuvuonna hallitus päätti siirtää suunnitellut juhlavuoden pikkujoulut seuraavalle vuodelle. Tämän 
myötä perinteisesti yhdistyksen rahoittama pikkujouluohjelma jäi toteutumatta vaikuttaen osaltaan 



ylijäämäiseen tulokseen vuodelta 2020. Toimintakauden tulos oli lopulta 3.482,19 euroa ylijäämäinen 
ja kassatilanne on ollut koko vuoden ajan erinomainen. 
 
Hallitusjäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita eivätkä myöskään tilintarkastajat ole perineet 
palkkiota. Yhdistyksen kirjanpito on ulkoistettu Tilipalvelu Seija Virralle. 
 
 
ARVIO TULEVASTA TOIMINNASTA 
 
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. Tähän tiedämme kykenevämme, sen osoitti jo 
kykymme reagoida nopeasti vastaan tulleeseen poikkeustilaan. Olemme tyytyväisiä, että haastava 
vuosi ei ole verottanut jäsentyytyväisyyttä eikä -määrää. 
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