
SUURPELLON MARTAT RY     1(4 ) 
 

 
Toimintakertomus vuodelta 2020 
 
 
Yleistä 
 
Toimintavuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi koronapandemian vuoksi. Suunnitelmien 
mukaisia tapahtumia voitiin toteuttaa vain tammi-helmikuun aikana ja maaliskuun alussa. 
Sen jälkeen kevään toiminta jouduttiin keskeyttämään ja suunnitellut tapahtumat perumaan.  
 
Syksyn toiminta sopeutettiin koronaviruksen sanelemien reunaehtojen mukaiseksi. 
Marttojen kohtaamiset rajattiin ulkona luonnossa tehtäviin retkiin.  
 
Toimintavuonna kokeiltiin myös uusia tapoja yhteistyön toteuttamiseksi videon välityksellä.  
 
Toiminnan supistuminen näkyi vapaaehtoistuntien määrässä (tapahtumaraportti liite 1). 
Vuonna 2020 niitä kertyi 962 tuntia, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 3124 tuntia.  
 
Yhdistykselle hyväksyttiin yhden vuosikokouksen mallia noudattavat uudet säännöt 
vuosikokouksessa 25.2.2020. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt. 
 
 
Marttaillat ja muu marttatoiminta 
 
Alkuvuonna ehdittiin järjestää 2 normaalia marttailtaa. Tammikuussa kokoonnuttiin 
kevätkauden toiminnan suunnitteluun.  Maailman suurin marttailta järjestettiin (toisen 
kerran) 13.2.2020 yhdessä Henttaan marttojen kanssa Opinmäen koulun opetuskeittiössä.  
 
Suurpeltolaisille avoin kässäilta järjestettiin 17.2.2020 Opinmäen kirjastossa.  Tilaisuudessa 
oli mukana myös Matinkylän martta opastamassa mm. muhvien tekoa. Koronatilanteen 
vuoksi kevään muita kässäiltoja ei voitu järjestää. 
 
Opastettuja retkiä näyttelyihin ehdittiin järjestää keväällä kaksi kertaa. Tammikuussa 
tutustuttiin Schjerfbeckin näyttelyyn ja maaliskuussa Iittala & Arabia-museon taide- ja 
käyttöesineistöön. 
 
Virtuaalista marttatapaamista kokeiltiin 26.5.2020.  Siihen osallistuminen oli vähäistä, joten 
emme jatkaneet syksyllä marttojen videotapaamisia. 
 
Syyskaudella 8.9.2020 kokoonnuttiin sisätiloissa suunnittelemaan syksyn toimintaa.   
Lokakuun puurokuu-tapahtuma toteutettiin vain oman yhdistyksen jäsenten kesken. Menu 
pidettiin yksinkertaisena ja etukäteisvalmisteluja tehtiin mahdollisimman paljon.  
Puurokuuteemaan liittyen yhdistys lahjoitti 50 euroa marttojen kehitysyhteistyöhön 
Afrikkaan. Molemmissa sisätilan tapahtumissa pidettiin kasvomaskit ja etäisyydet sekä 
käsidesit oli saatavilla. 
 
Syyskuussa 22.9.2020 toteutettiin kaikille avoin sieniretki Suurpellon viereisessä 
keskuspuistossa Matinkylän martan vetämänä. Sieniretki koettiin hyödylliseksi ja sitä 
pyydettiin pidettäväksi uudelleen syksyllä 2021. 
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Lokakuussa 13.10.2020 reippailtiin kävellen Puolarmaariin ja takaisin. Marraskuussa tehtiin 
omatoiminen retki Hietaniemen hautausmaalle. Tähän retkeen päättyi syyskauden 
marttatoiminta vaikean koronatilanteen takia. 
 
Teemamarttaillat, jotka edellyttivät sisätilojen käyttöä, jouduttiin perumaan. 
 
Marttojen perinteisesti järjestämistä joulumyyjäisistä Opinmäen koululla jouduttiin myös 
luopumaan. 
 
 
Yhteistyö Suurpellossa 
 
Perinteinen yhteistyö Suurpellon alueella eri yhteistyökumppaneiden kanssa oli tänä 
poikkeuksellisena vuonna vähäistä. Suurpellossa vietetyssä Espoo-päivässä 29.8.2020 martat 
olivat mukana tekemässä toimintaansa tunnetuksi. Martat jakoivat marttakasseja, lankoja, 
puikkoja ja sukkien kudontaohjeita kiinnostuneille. Menekki oli hyvä. 
 
Yleisiä alueen asukkaille tarkoitettuja kässä- ja kahvilatilaisuuksia voitiin järjestää vain kerran. 
 
Yhdistys panosti poikkeuksellisen paljon Suurpellon lapsiperheiden tukemiseen 
koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi. Ruokakassi-
lahjakortteja ostettiin 20 kappaletta 1 400 euron arvosta. Lahjakortit annettiin Olarin 
Diakonialle edelleen jaettavaksi. 
 
Hoivakoti Kaislan vanhuksille kudottiin 22 kappaletta muhveja ja neljä kappaletta lapasia. 
Tervehdyskäyntejä hoivakotiin tehtiin tammi-helmikuuna aikana, mutta myöhemmin 
vierailut eivät olleet enää mahdollisia. Loppuvuodesta liityttiin SPR:n koordinoimaan 
Soittoystävätoimintaan. 
 
 
Yhteistyö espoolaisten marttayhdistysten kanssa 
 
Espoolaisten marttayhdistysten yhteistyö täytti toimintavuonna 10 vuotta. Merkkivuoden 
juhlat jouduttiin supistamaan videoyhteyden kautta tapahtuvaksi kokoukseksi. 
Videotapahtumaan osallistui 27 marttaa eri yhdistyksistä. Suurpellon marttoja oli mukana 3. 
 
Yhteistyö Henttaan marttojen kanssa jäi toimintavuonna yhteen marttailtaan. 
 
Loppuvuodesta tehtiin alustavia suunnitelmia yhteistyön tiivistämisestä Matinkylän 
marttojen kanssa. 
 
 
Talous 
 
Yhdistyksen tulot koostuivat lähinnä jäsenmaksupalautuksista. Kun myyjäistapahtumia ei 
voitu järjestää, myös myyjäistulojakaan ei ollut. Erityisen merkittävä vaikutus yhdistyksen 
talouteen oli Ommel-festivaalin ja sen kahvilatoiminnan peruuntuminen.  
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Martat siivosivat toimintavuonnakin Opinmäen koulun opetuskeittiöt, mistä saatu palkkio 
kohensi toimintavuoden tulosta.  

    
Yhdistyksen kuluja olivat pankkikulut, merkkipäivä- ja muut huomionosoituskulut ja 
alkuvuoden näyttelyretkien opaskulut. 
 
Suurin kuluerä oli edellä mainitut ruokakassi-lahjakortit (10 kpl a` 50 euroa ja 10 kpl a` 90 
euroa) Suurpellon lapsiperheille.     
 
Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita. Toiminnantarkastaja ei vaatinut palkkiota 
tarkastuksesta.   
 
Poikkeuksellisesta toimintavuodesta huolimatta yhdistyksen taloudellinen tila on vakaa. 
 
Jäsenten hankinta 

 
Yhdistyksessä oli toimintavuoden lopussa 28 jäsentä. Jäsenistä yksi oli nuorisojäsen ja yksi  
toissijainen jäsen. Yhdistyksestä erosi 3 jäsentä toimintavuoden aikana. 
 
Poikkeuksellinen toimintavuosi näkyi myös jäsenhankinnassa. Marttatoiminnan näkyvyyteen 
oli haasteellista panostaa paikallisten tapahtumien puuttuessa. Yhdistys ylläpiti netti-, FB- ja 
Instagram-sivuja.   
 
 
Tiedottaminen 
 
Yhdistyksellä on omat nettisivut marttajärjestöjen yhteisellä nettisivustolla. Sivuilla julkaistiin 
mm.  toimintakalenteri ja kerrottiin marttojen tapahtumista. Martoilla on myös julkinen FB-
sivusto, jossa julkaistiin toimintakalenteri ja kerrottiin marttailloista. Yhdistyksellä on 
edelleen myös suljettu FB-ryhmä, jossa on mm. mahdollista ilmoittautua yhdistyksen 
tapahtumiin. Yhdistyksen Instagramissa julkaistiin kuvia tapahtumista. 
       
Yhdistyksellä on mahdollisuus tiedottaa alueen muiden toimijoiden lukuisilla sähköisillä 
ilmoitustauluilla ja eri yhteistyötahojen omilla FB-sivuilla tapahtumistaan. Toimintavuonna 
näitä viestintäkanavia käytettiin vähän tapahtumien puuttumisen vuoksi.  
 
Jäsentiedottamisessa käytettiin edelleen jäsenten henkilökohtaista sähköpostia. 
Puheenjohtajan jäsentiedotteissa kerrottiin yhdistyksen ajankohtaisista ja tulevista asioista.  
Jäsenille jaettiin alkuvuoden toimintakalenteri ja kaikki hallituksen kokousten pöytäkirjat. 
 
Yhdistyksellä on oma sähköpostiosoite suurpellonmartat@gmail.com, johon jäsenet ja 
ulkopuoliset tahot voivat lähettää viestejä hallituksen luettavaksi. 
 
Toimintavuonna hallitus asetti viestintätiimin laatimaan yhdistykselle viestintäsuunnitelman 
sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään. Koronapandemia keskeytti suunnitelman 
jatkotyöstämisen ja täytäntöönpanon. Yhdistyksestä osallistuttiin myös piirin järjestämään 
mediakoulutukseen. 
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 Hallinto ja toimielimet 

 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.2.2020. Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin heti 
vuosikokouksen jälkeen. 
 
Hallituksen puheenjohtajana toimi Eija Määttä (toimikausi 2020-2021). Hallituksessa on 6 
jäsentä. 
 
Vuosikokouksen 2020 jälkeen hallituksessa oli seuraavat jäsenet: 
Anneli Kukkonen (2019-2020) 
Ritva Niinimäki (2020-2021) 
Marja-Leena Nyberg (2020-2021) 
Riitta Scheiman (2020-2021) 
Kate Sevelius (2019-2020) 
Kirsti Strömmer (2019-2020). 
 
Varapuheenjohtajana toimi Riitta Scheiman, sihteerinä Anneli Kukkonen ja 
rahastonhoitajana Kirsti Strömmer. Käteiskassanhoitajia olivat Kate Sevelius ja varalla Marja-
Leena Nyberg. 
 
Hallitus kokoontui 7 kertaa. Hallitus piti tarvittaessa myös suunnittelukokouksia. Pandemian 
aikana hallituksen kokouksiin osallistuminen oli sekä videolla että sisätiloissa. 
 
Varsinainen toiminnantarkastaja oli Leea Westersund ja varatoiminnantarkastaja Kaarina 
Rintamäki. Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi Kirsti Strömmer. Jäsenvastaavana toimivat Anneli 
Kukkonen ja varalla Marja-Leena Nyberg. Yhdistyksen tapahtumaraportista vastasivat Anneli 
Kukkonen ja Eija Määttä.  

 
Yhdistyksen tiedottamisestä ja viestinnästä vastasivat seuraavat jäsenet: 
-Eija Määttä FB-sivuista ja jäsenviestinnästä 
-Riitta Scheiman tapahtumien viestinnästä ja viestintämateriaalin suunnittelusta sekä 
Instagramista 
-Seija Spiridovitsh internet-sivuista. 
  
Yhdistyksen ruokamartta oli Riitta Scheiman. 
 
Yhdistyksestä ei ollut edustajaa Uudenmaan Martat ry:n vuosikokouksessa. 
 
 
Arvio tulevasta toiminnasta 
 
Koronapandemian odotetaan väistyvän rokotusten myötä, mutta tämän hetkisen 
näkemyksen mukaan kevätkaudella 2021 koronarajoituksia jouduttaneen vielä 
noudattamaan.  Huhti-toukokuussa ehkä toimintaa on mahdollista normalisoida. 
 
Talouden uskotaan pysyvän vakaana. 
 
 
 


