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Toimintasuunnitelma 2020 
Juurimartat ry 

 

 

Johdanto: Hyvä arki kuuluu kaikille 
 
Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja 
kestävää arkea. Martoissa tahto osata itse muuttuu toiminnaksi. Toimintamme vahvistaa tulevai-
suustaitoja ja elinikäistä oppimista. Marttatoiminnassa löytää ja oppii yhdessä tekemällä ne arjen 
tiedot ja taidot, jotka tekevät omasta elämästä rikkaampaa. Arjen sujuminen antaa voimia toteuttaa 
niitä asioita, jotka itselle ovat elämässä tärkeitä. 
 
Vuosi 2020 on marttajärjestön uuden strategiakauden ensimmäinen vuosi. Suuntaamme toimin-
taamme vastaamaan strategiamme lupauksia ja valittuja tavoitteita. Toiminnallemme tärkeitä peri-
aatteita ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus. 
 
Juurimartat on vuonna 2014 perustettu, koko pääkaupunkiseudun alueella toimiva moderni mart-
tayhdistys. Tavoitteemme on edistää ruokakulttuuria, jossa korostuvat aidot maut, itse tekeminen 
ja yhdessä syöminen. Tarkoitustaan Juurimartat toteuttaa järjestämällä neuvontaa, koulutusta ja 
monipuolista jäsentoimintaa. Kuulumme Uudenmaan Marttapiiriin ja toimimme Marttaliiton toiminta-
periaatteiden ja liittokokouksessa määriteltyjen linjausten mukaan. 

 
 

Vuoden 2020 painopisteet 
 
Martat tekevät arjen tekoja huomista varten  
Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista. Tiedostamme maapallon rajat ja kohtuullisen kulu-
tuksen välttämättömyyden. Toiminnassamme korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut. 
Martat ovat muutoksen tekijöitä.  
 
Martat kohtaavat ja mahdollistavat kohtaamisia  
Kohtaamiset mahdollistavat ja tukevat toimintaa ilmaston rajojen ja kohtuullisuuden puolesta. Mar-
tat tekevät hyvää minulle, meille, lähiyhteisölleen ja maailmalle.  
 
Martoille kaikki ovat yhdenvertaisia  
Voimaannutamme ja tuemme kaikkia elämään hyvää arkea. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertai-
suutta. 

 

Yhdistyksen toiminta on innostavaa ja kiinnostavaa 
 
Yhdistyksen vahvuus on jäsenissä. Yhdistyksen tavoitteena on toteuttaa innostavaa ja kiinnosta-
vaa toimintaa jäsenille. Yhdistys huomioi toiminnassaan marttajärjestön uuden strategian sekä vali-
koiduin osin toimintavuoden yhteiset teemat ja tapahtumat. 
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Talous mahdollistaa toiminnan 
 
Yhdistyksen toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa pitkäjänteisesti siten, että 
toimintakulut eivät ylitä tuottojen määrää. Tavoitteena on, että yhdistyksen tulos on 0 tai parempi.  

 
 

Mittarit 
 
Marttajärjestön asettamat mittarit yhdistyksille 
 

MITTARI Juurimarttojen näkemys mittariin 

Mittari 1: Jäsenmäärä ja sen muutos 
Jäsenmäärä kasvaa tai pysyy samana 
kuin vuonna 2019. 

Juurimarttojen tavoite on pitää jäsenmäärä samalla 
tasolla. 

Mittari 2: Jäsenpito 
Yhdistykseen liittyy enemmän jäseniä kuin 
eroaa. 

Juurimartoilla on hyvä jäsenpito. Vuonna 2019 jä-
seniä liittyi 18 ja erosi 4. 

Mittari 3: Vapaaehtoistoiminnan tunnit. 
Tavoitetaso: Vapaaehtoistoiminnan tuntien 
määrä kasvaa 5%. 

Juurimartat ei tavoittele vapaaehtoistoiminnan 
määrän kasvua. Jäsenemme ovat jo nykyisellään 
todella aktiivisia. 

• 90% jäsenistä osallistui toimintaan vähin-
tään kerran vuonna 2019. 

• yli 50% jäsenistä osallistui tapahtumien 
suunnitteluun ja tapahtumajärjestelyihin 
vuonna 2019 

Myöskään yhdistyksen hallintoon kuluvaa aikaa ei 
ole tarkoitus kasvattaa, vaan pikemminkin vähen-
tää.   
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Tapahtumakalenteri 
 
Jäsenet ovat ehdottaneet seuraavia aiheita: kalan käsittely, vierailu ammattikalastajan luona, suo-
listoterveys, tutustuminen Sinisen huvilan kahvilaan, matka Pintxofiestaan Tampereelle, tilavierai-
lut, etnisen ruoan kurssi, ruokailu vanhoilla perintöastioilla, natuviinit, pasta, paprika. Toteutamme 
toiveista ne, joihin on laajemmalti kannatusta ja joiden suunnitteluun ja järjestelyihin löytyy vastuu-
henkilöt. Hankimme yhdistykselle varoja talkoilemalla Ommel 2020 -festivaalin marttakahvilassa ja 
Martin markkinoilla. Järjestämme pop up -kahviloita, mikäli siihen tarjoutuu tilaisuuksia.  
 

Muutoksia ja lisäyksiä tulee vuoden aikana.  

Tarkista ajantasainen tapahtumakalenteri nettivuiltamme osoitteesta:  

https://www.martat.fi/marttayhdistykset/juurimartat-ry/ajankohtaista/juurimarttojen- tapahtumaka-

lenteri/ 

Kaikkiin tapahtumiin on ennakkoilmoittautuminen, 

paitsi jos erikseen mainitaan, että ilmoittautumista ei vaadita. 

 
TAMMIKUU 

 
To 23.1.2020 klo 17.30-19.00 
Aperitivot ja vuoden 2020 toiminnan suunnittelua 
Polkaisemme vuoden 2020 käyntiin italialaisella aperitivolla. Samalla suunnittelemme vuoden 2020 
teemoja. Vin-Vinin aperitivoilla viinilasillisen hintaan kuuluu pikkusuolaiset (leikkeleitä, juustoa, tuo-
retta leipää ja salaattia) – ihan kuin Italiassa! Viinivalikoima koostuu pääosin pienten viinitilojen or-
gaanisista tuotteista. Viinibaari Vin-Vin, Kalenvankatu 6, 00100 Helsinki. Omakustanteinen. 

JÄRJESTÄMISVASTUU: Ira 
 
 
 
HELMIKUU 

 
Pe 14.2.2020 klo 16.45-20.00 
Taidetta ja viiniä ystävänpäivänä 
Ystävänpäivänä tutustumme Anu Tuomisen ”Huomenna tänään on eilen” -näyttelyyn Helsingin tai-
dehallissa. Näyttelyosuus klo 17.00-18.00. Näyttelyn jälkeen suuntaamme viinilasilliselle. Helsingin 
Taidehalli, Nervanderinkatu 3, 00100 Helsinki. Omakustanteinen. Taidenäyttelyn liput 
14€/8€/museokortti.  

JÄRJESTÄMISVASTUU: Ira 
 
Pe 28.2.2020 klo 17.30-19.30 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan yhdistykselle hallitus. Keskustakir-
jasto Oodi, ryhmätila 3 (2. krs), Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki. Maksuton. 

JÄRJESTÄMISVASTUU: hallitus 
 
 
 
MAALISKUU 

•  

• La 28.3.2020 Helsinki Natural Wine -tapahtuma Korjaamolla? 
 

https://www.martat.fi/marttayhdistykset/juurimartat-ry/ajankohtaista/juurimarttojen-%20tapahtumakalenteri/
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/juurimartat-ry/ajankohtaista/juurimarttojen-%20tapahtumakalenteri/
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HUHTIKUU  

 
La 18.4.2020 klo 10.00-15.00 
Juurimarttojen Lena ja Riitta kertovat hapanjuurileivonnasta Ainoan/Tapiolan 
Ruohonjuuressa 
Ainoan Ruohonjuuri Tapiolassa järjestää juurileivontapäivän. Juurimarttojen Lena Björklund ja 
Riitta Scheiman kertovat hapanjuurileivonnasta ja myyvät juurta ja juurileipää. Tule kyselemään ja 
oppimaan hapanjuurileivonnasta. Ruohonjuuri, Kauppakeskus Ainoa, Länsituulentie 5, 02100 Es-
poo. Maksuton. Ei tarvitse ilmoittautua. 

JÄRJESTÄMISVASTUU: Lena ja Riitta S 
 
 
 
TOUKOKUU 

 
Päivämäärä avoin 
Sinisen huvilan kahvila Töölönlahdella  
Sinisen huvilan kahvila on viehättävä ulkoilmakahvila vuonna 1896 rakennetun Sinisen puuhuvilan 
pihassa. Kahvila sijaitsee mäen päällä Töölönlahden rannalla. Osallistumismaksu: xx€. 

JÄRJESTÄMISVASTUU: Malle 
 
 
 
KESÄKUU 

 
Pe-su 5.-7.6.2020 
Ommel 2020 -festivaalin marttakahvila 
Ommel-festareilla yhdistyvät kangas- ja ompelutarvikemarkkinat, viikonlopun mittaiset ompelulanit 
sekä ompeluaiheiset kurssit, luennot ja työpajat. Talkoilemme Ommel-festivaalin marttakahvilassa 
yhdessä muiden marttayhdistysten kanssa. Tarjolla on leipomis-, ruoanlaitto- ja myyntitehtäviä. 
Maksuton. 

JÄRJESTÄMISVASTUU: Ira 
 
11.6.2020 
Saunailta 
Kevätkausi huipentuu illanviettoon Poliisien kesäkodin rantasaunalla Lauttasaaressa: saunomista, 
talviturkkien heitot mereen, ruokaa ja juomaa. Tarjoilut nyyttäriperiaatteella. Yhdistyksen vapaaeh-
toistoimijoilla on etusija ilmoittautumisessa. Maksuton. 

JÄRJESTÄMISVASTUU: Ira 
 
 
 
HEINÄKUU 

 
Yhdistyksen toiminta on kesätauolla 
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ELOKUU 

 
Pe-su 21-22/23.8.2020 
Pintxofiesta ja Pirkanmaan herkut 
Suunnitteilla on parin päivän matka Tampereelle. Vierailukohteena Pintxofiesta pe 21.8., lisäksi 
vierailuja lähialueen tiloille. 

JÄRJESTÄMISVASTUU:  
 
 
 
 
SYYSKUU 

 
 
 
 
LOKAKUU 

 
 
 
 
MARRASKUU 

 
La-su 21-22.11.2020 
Martin markkinat 
Martin markkinat on Suomen suurin vuotuinen Viro-tapahtuma, jossa esitellään virolaista kulttuuria, 
matkailumahdollisuuksia, käsityötä ja ruokaa. Juurimartat talkoilevat viikonlopun ajan myyden 
markkinoilla virolaisia jauhoja, sipuleita sekä itseleivottuja leipiä. Tarjolla on leipomis- ja myyntiteh-
täviä. 
 
 
 
JOULUKUU 

 
To 3.12.2020 
Pikkujoulut 
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Talousarvio 
 
 

 

Tulot 2020 2019

Jäsenmaksut (8€/jäsen) 336,00 € 280,00 €

Tapahtumat

Juurileipätapahtumat 120,00 € 430,00 €

Ruokakurssit 350,00 € 370,00 €

Pop up -kahvilat 500,00 € 2 118,70 €

Ommel-festivaalin marttakahvila 1 000,00 € 1 440,81 €

Martin markkinat 600,00 € 713,87 €

Muut 300,00 € 782,59 €

Hyväntekeväisyys 100,00 € 56,80 €

Yhteensä 3 306,00 € 6 192,77 €

Menot 2020 2019

Tapahtumat

Juurileipätapahtumat 50,00 € 70,00 €

Ruokakurssit 350,00 € 800,00 €

Pop up -kahvilat 70,00 € 552,12 €

Matka 1 000,00 € 2 000,00 €

Martin markkinat 70,00 € 70,00 €

Pikkujoulut 400,00 € 320,00 €

Muut 400,00 € 1 553,66 €

Hyväntekeväisyys 100,00 € 56,66 €

Pankkikulut 42,13 € 42,13 €

Satunnaiset menot 50,00 € 100,00 €

Yhteensä 2 532,13 € 5 564,57 €

Tilikauden tulos 2020 2019 2018

Tilikauden tulos 773,87 € 628,20 € 1 061,47 €

Huom. 2019 vuoden menojen erittely on tarkistamaton. 

Yhteissumma (5564,57€) on kuitenkin oikea. 


