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SUURPELLON MARTAT RY 

 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021     

 
Johdanto 

 
Vuosi 2021 on marttajärjestön uuden strategiakauden toinen vuosi.  Päämääränä on edelleen: 
Hyvä arki kuuluu kaikille. Marttatoiminnalle tärkeitä periaatteita (arvoja) ovat yhdessä tekemisen 
ilo, kestävät valinnat ja avoimuus.  
 
Vuoden 2021 teema on kohtuullisuus. Martat edistävät toiminnassaan kestävää ja 
ympäristöystävällistä arkea. Maapallon tulisi riittää kaikille. Tämän päivän kohtuullisella 
kulutuksella rakennamme huomisen arkea. Pyrimme tuomaan konkreettisesti esille, millaisia 
muutoksia ja valintoja arjessa ja kulutuksessa tarvitaan, jotta luonnonvarojen kulutuksessa ja 
hiilijalanjäljessä päästäisiin kestävälle tasolle. 
 
Yhdistys toteuttaa Marttaliitossa hyväksyttyä strategiaa ja toimintasuunnitelmamallia vuodelle  
2021 omaan toimintaansa sovitetulla tavalla. 
 
Yhdistys käyttää viestinnässään marttojen uusia logoja. Marttojen uusi slogan on ’Hyvästä arjesta 
parempi maailma’.   
 
Koronapandemia rajoittaa marttojen toimintaa toivottavasti vain kevätkauden, joten varsinainen 
toiminta voitaneen aloittaa täyspainoisesti vasta syksyllä.  
 
 
Toiminta 
 
Tammikuussa laadimme luettelon kevätkauden tapahtumista, joita toteutetaan sen mukaan miten 
koronatilanne kehittyy. Toimintaa tarkastellaan kuukausi kerrallaan koronatilanteen kehittymisen 
mukaan. Yhdistyksen vuosikokous on sääntöjen mukaan kuitenkin pidettävä maaliskuun loppuun 
mennessä. Kokous pidetään etäyhteyksin, jos koronatilanne ei salli fyysistä kokoontumista. 
 
Tammikuussa käynnistämme yhteistyösuunnittelun Matinkylän Marttojen kanssa. Suunnittelua 
tehdään pienryhmässä ja alkuun videon välityksellä.  
 
Marttailtoja järjestetään joka toinen viikko sen jälkeen, kun se on mahdollista. Marttailtojen ja 
muiden tapahtumien sisällöissä huomioidaan uuden strategian mukaisia, toimintavuoden 
valtakunnallisia yhteisiä teemoja ja tempauksia.  
 
Toimintavuoden 2020 kevätkaudelle suunniteltua ohjelmaa ei voitu toteuttaa sellaisenaan, joten 
sen sisällöstä poimitaan edelleen kiinnostavia aiheita ja teemoja vuoden 2021 loppukeväälle ja 
ensi syyskaudelle. Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ja jäsenkorjaus, retki Suomenojan 
lintualueelle ja vierailu Helsingin kaupunginteatterin kulisseihin pyritään toteuttamaan kuluvana 
vuonna.  
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Yhdistyksen perinteisissä ruokailloissa innostetaan marttoja edistämään ilmastokestävää arkea ja 
ruokaa sekä kohtuullista kuluttamista. Ruokailloissa pyritään toteuttamaan Marttaliiton tekemiä 
ehdotuksia.  Lokakuun puurokuu-teema kuuluu syksyn ohjelmaan. 
        
Yhdistys järjestää retkiä museoihin, teattereihin ja taidenäyttelyihin sekä luontoretkiä. Kevätjuhla  
toteutetaan, jos kokoontumiset ainakin ulkona sallitaan. Joulujuhlat pidetään vakiintuneen tavan 
mukaan joulukuussa.  
 
Marttaliiton mukaan maailman suurin marttailta on vaatteidenvaihtopäivä viikolla 16 (19.4.-25.4.), 
marttojen sieniviikko on 30.8.2021 ja marttailuviikko 25.-31.10. teemalla ”yksi maapallo riittää”. 
Näiden viikkojen näkyminen yhdistyksen toiminnassa täsmentyy myöhemmin. 
 
Yhdistys osallistuu Suurpellossa järjestettäviin tapahtumiin ja myyjäisiin joko järjestäjänä tai 
kahvilan pitäjänä. Näin edistetään marttailun näkyvyyttä ja tunnetuksi tekemistä alueella. 
 
Yhdistys pyrkii järjestämään edelleen kaikille avoimia kahvilatapaamisia tai kässäiltoja. Illoissa 
kudotaan hypistelymuhveja hoivakoti Kaislan vanhuksille, opetetaan sukan kudonnan alkeita ja 
jaetaan lahjaksi saatuja käsityötarvikkeita halukkaille.   
    
Yksityiskohtainen ohjelma löytyy toimintakalenterista, jota täydennetään kevään ja syksyn 
kuluessa sitä mukaa kuin teemojen sisällöt täsmentyvät. 
 
         
Talous  
 
Yhdistyksen toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa siten, että toimintakulut 
eivät ylitä tuottojen määrää.  
 
Yhdistyksen tuotot koostuvat jäsenmaksupalautuksista ja myyjäistuotoista. Myyjäistuotoilla on 
keskeinen merkitys yhdistyksen taloudelle.  Tärken myyjäistapahtuma on joulumyyjäiset 
Opinmäen koululla. Kukkiva Suurpelto-tapahtumassa pidämme kahvilaa, jos tapahtuma toteutuu. 
Ommel-festivaalia ei toteuteta toimintavuonna. 
 
Yhdistys tukee marttailtojen järjestelykuluja ja jäsenten retkien opastuskuluja kohtuullisesti. 
 
Jäsenet ja jäsenhankinta 
 
Yhdistyksen vahvuus on jäsenissä. Yhdistyksen tavoitteena on toteuttaa innostavaa ja kiinnostavaa 
marttatoimintaa, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana. Yhdistyksen toiminta on 
mahdollisimman avointa. Toiminta on sellaista, että jokainen martta saa siitä jotakin.  
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Ohjelma laaditaan kiinnostavaksi ja sellaiseksi, että toimintaan on helppo tulla mukaan joko 
aktiivisena toimijana tai muutoin vain marttojen yhdessäolosta nauttien koronaeristäytymisen  
jälkeen. 
 
Toimintakalenterin suunnittelussa kuullaan jäseniä. Jäsenviestintää kehitetään koko ajan.  
Tavoitteena on, että jäsenmäärä kasvaa tai pysyy samana kuin 2020. 
 
Hallinto ja toimihenkilöt 
 
Yhdistyksellä ei ole vakituista työsuhteessa olevaa henkilöstöä. 
 
Hallitus sopii yhdistyksen tehtävien jaosta ja nimeää marttailtoihin ja teematapahtumiin 
vastuuhenkilöt. Uusi hallitus kokoontuu heti vuosikokouksen jälkeen. 
 
Tiedottaminen 
 
Henkilökohtainen jäsenviestintä tapahtuu sähköpostilla. Toimintakalenteri ja puheenjohtajan 
jäsentiedotteet lähetetään kaikille jäsenille sähköpostilla. Myös hallituksen kokouksen pöytäkirjat 
lähetetään tiedoksi samalla tavalla. Jos sähköpostiyhteyttä ei ole, tietoa toimitetaan 
tapauskohtaisesti sovitulla tavalla. Jäsenien käytössä on myös suljettu FB-sivusto. 
 
Ulkoinen tiedottaminen hoidetaan nettisivujen ja julkisen FB-tilin kautta. Kanavilla julkaistaan mm. 
toimintakalenteria ja kerrotaan tunnelmia menneistä tapahtumista. Myös Instagram on 
yhdistyksen tiedottamiskanava. Isojen tapahtumien tiedottamisessa hyödynnetään Länsiväylän 
menovinkit -sivuja. 

 
Toimintaa mainostetaan alueen eri toimijoiden sähköisillä kanavilla. Marttailutapahtumia 
suunnataan sekä jäsenille että ulkopuolisille. Marttailu tehdään näkyväksi osallistumalla alueen 
muiden toimijoiden tapahtumiin.   
 
Toimintavuonna panostetaan erityisesti viestinnän kehittämiseen 
 
Yhteistyö 
 
Yhdistys osallistuu edelleen espoolaisten marttayhdistysten yhteistyötapaamisiin. Toimintavuoden 
aikana selvitetään uusia yhteistyön tapoja marttailtojen viettoon Matinkylän Marttojen kanssa. 
 
Yhteistyötä jatketaan Suurpellossa toimivien Suurpelto-seura ry:n, Suurpellon Markkinointi Oy:n, 
Opinmäen kampuksen, MLL:n ja Partion kanssa.  
 
Perinteiset yhteistyötapahtumat ovat edelleen Kukkiva Suurpelto ja Suurpellon Joulumyyjäiset.  
Muihin yhteisiin tapahtumiin osallistutaan tapauskohtaisen harkinnan mukaan.   
 
Mainiokoti Kaislan vapaaehtoistoiminnasta sovitaan tapauskohtaisesti. 
 
Suurpellon Martat ry:n hallitus 


