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Toimintasuunnitelma 2019 

 
 

Hyvä arki kuuluu kaikille 
 
Vuonna 2019 Marttajärjestö täyttää 120 vuotta. Juhlavuosi on Marttaliiton strategia-
kauden kolmas ja samalla viimeinen vuosi. 
 
Juhlavuoden teema kiteytyy tunnuslauseeseen ”Hyvä arki kuuluu kaikille”. Juhla-
vuonna tarjoamme neuvontaa, oppia ja yhdessä tekemistä niille, jotka jo osaavat ja 
haluavat oppia lisää. 
 
Juhlavuotta vietetään monipuolisen marttailun merkeissä. 
 

Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja innostavaa 
 
Yhdistyksen vahvuus on sen jäsenissä. Yhdistyksen tavoitteena on toteuttaa innosta-
vaa ja kiinnostavaa marttatoimintaa, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mu-
kana.  
 
Tavoitteet 

• Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja toimintakalenterista löytyy kiinnostavaa ja 
innostavaa toimintaa kaikille jäsenille.  

• Marttayhdistyksen toiminta on avointa ja uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan.  

• Yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa. Mukaan tulee uusia jäseniä ja eronneiden 
määrä vähenee.  

• Yhdistys huomioi toiminnassaan marttajärjestön yhteiset teemat ja tapahtumat.  

• Marttaopinnot tarjoavat jäsenille mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen. 
 
Toimenpiteet 

• Yhdistyksellä on marttailtoja, joiden teemoina ovat esimerkiksi:  
➢ Ruoka, esim. Yllätysmuna - kaikkea kananmunasta 
➢ Käsityöt ja askartelut, esim. erilaiset tavat tehdä villasukkia 
➢ Puutarha ja puutarhan hoito 
➢ Kulttuuri 
➢ Hyvinvointi ja liikunta 
➢ Lokakuu on Puurokuu 
➢ Pakkausten ja materiaalien turvallisuus 

 
Talous mahdollistaa toiminnan 

 
Yhdistyksen toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa pitkäjäntei-
sesti siten, että toimintakulut eivät ylitä tuottojen määrää.  
 
Toimenpiteet 

• Yhdistykselle laaditaan tasapainoinen talousarvio, jonka toteutumista varmiste-
taan hyvällä talouden hoidolla  

• Kirjanpito on ajantasaista ja tilinpäätökset moitteettomia. 
 



 

 
 
 
 
 

Tapahtumakalenteri 2019 
 
 

Marttaillat keväällä 2019 
 

22.1. Hallituksen kokous 
Marttailta  

Kahvitus:  
Eeva, Terttu, Riitta 

12.2. 

 

Hallitus klo 17.30 
Käsityö– ja turinailta 

Kahvitus: 
Lea ja Marja 

26.2. 

 

Vuosikokous 
 

Kahvitus: 
Rebekka ja Helena 

12.3. 

 

Martat 120 vuotta 
Alma Forstén, kananhoidon konsultti  

Kahvitus: 
Riitta N ja Lea 

13.3. 
klo 11 

Keskiviikkokerhon ja veteraanien juhla ja 
kahvitus yhdessä Kirstarin marttojen kanssa 

Alapää: Kakut 

26.3. 

 

Runoilta 
Marja-Liisa Lavonen  

Kahvitus: 
Anneli ja Elvi 

9.4. 

 

Muisti-ilta 
Kouvolan seudun Muisti 

Kahvitus: 
Marjaleena ja Riitta N 

23.4. Puutarhailta 
Vesalat 

Kahvitus: 
Riitta V ja Terttu 

14.5. 

 

Kevätkauden päättäjäiset 
Tavaran vähentäminen: 10 tavaran haaste 

Kahvitus: 
Helena T ja Lea 

28.5. Ulkoilutapahtuma Hevosmäen majalla yh-
dessä Kirstarin marttojen kanssa 

 

Alapää: Makkarat 

6.6. Kesäretki 
esim. Fazerila, kirjasto Oodi 

 

 
 


