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Toimintasuunnitelma 2022: 
Hyvästä arjesta parempi maailma 
 

 
Yleistä 

Juurimartat on 31.1.2014 perustettu, koko pääkaupunkiseudun alueella toimiva mo-

derni marttayhdistys. Tavoitteemme on edistää ruokakulttuuria, jossa korostuvat ai-

dot maut, itse tekeminen ja yhdessä syöminen. Erityisiä kiinnostuksen kohteitamme 

ovat italialainen ruokakulttuuri, hapanjuurileivonta ja alkuviinit. 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä neuvontaa, koulutusta ja monipuolista 
jäsentoimintaa. 
 
Kuulumme Uudenmaan Marttapiiriin ja toimimme Marttojen toimintaperiaatteiden 
ja strategialinjausten mukaan. Edistämme omalta osaltamme Marttojen tavoitteita 
kotien toimivasta ja kestävästä arjesta. 
 
Yhdistykseen kuuluu 49 jäsentä (9.3.2022). 

 
Arvot 

Yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus. 

 

Vuoden 2022 teemat 

Kohtaaminen ja yhdenvertainen arki. 

 
Toiminta 

Toiminnan järjestämisen periaatteet 
Yhdistys järjestää toimintaa omien painopistealueidensa mukaisesti. Yhdistys kyselee 
jäsenistöltä säännöllisesti tapahtumaideoita. Yhdistys toteuttaa Marttojen yhteisiä 
teemoja ja tapahtumia valikoiduin osin. 
 
Yhdistys järjestää toimintaa noin kerran kuussa. Kesällä ja joulun aikaan toiminnassa 

on tauko. Toimintaa järjestetään ensisijaisesti kasvokkain ja koronatilanne huomioi-

den. Yhdistys on kokeillut etäkokoontumisia, mutta ei ole kokenut niitä innostavaksi 

toimintamuodoksi. 

Toimintaa järjestetään pääasiassa arki-iltoina, vaihtelevina viikonpäivinä. Yhdistyksellä 

ei ole vakituista kokoontumispaikkaa. Toimintaa järjestetään vaihtelevissa paikoissa. 

https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/strategia-toimintasuunnitelma-ja-vuosikertomukset/
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-suunnittelu/
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-suunnittelu/
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Yhdistyksessä on vahva perinne siitä, että jäsenet osallistuvat aktiivisesti tapahtumien 
suunnitteluun ja järjestelyihin. Periaatteemme on, että jos haluat tietynlaista toimin-
taa, niin ehdota sitä ja tule mukaan järjestämään! 
 
Suunnitelmat 
Vuonna 2022 suunnitelmissa on esimerkiksi: 
 
• kokkauskurssi 
• viinitasting tai maistelumenu ellei peräti molemmat 
• tila- tai tuottajavierailu 
• jutusteluhetkiä - etäelämän jälkeen kaipaamme keskusteluja ja iloisia illanviettoja 
• hyväntekeväisyyttä erikseen valittavan kohteen hyväksi 
• virkistystoimintaa – kevätkauden päätteeksi saunailta tai piknik ja 
    syyskauden päätteeksi pikkujoulut. 

 
Epävarman korona- ja maailmantilanteen johdosta emme suunnittele ulkomaanmat-
koja vuonna 2022.  
 
Tapahtumakalenteri löytyy yhdistyksen nettisivuilta ja sitä päivitetään sitä mukaa, kun 
tapahtumia saadaan sovittua. 
 
Tapahtumista tiedotetaan jäsenille sähköpostilla. Tapahtumiin ilmoittaudutaan säh-
köisen lomakkeen kautta. 

 

Hallinto 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus yhdistyksen kokousten päätösten ja näiden sääntö-
jen mukaan. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan.  

 
Yhdistyksessä on seuraavia tehtäviä ja vastuualueita: puheenjohtaja, varapuheenjoh-
taja, sihteeri, rahastonhoitaja, jäsenasiat, tilastointi, tietosuoja-asiat, viestintä sekä ta-
pahtumien järjestely. 
 
Hallitus osallistaa jäseniä tapahtumajärjestelyihin erittäin mielellään. 

 

Viestintä 

Uutiskirjeet 
Lähetämme jäsenille uutiskirjeen noin kerran kuussa sähköpostitse. Uutiskirjeessä 
kerrotaan yhdistyksen tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.  

 
 Sähköposti 
 juurimartat@gmail.com  
 

Nettisivut 
martat.fi/juurimartat 

https://www.martat.fi/marttayhdistykset/juurimartat-ry/juurimarttojen-tapahtumakalenteri/
mailto:juurimartat@gmail.com
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/juurimartat-ry
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Some 
@juurimartat 

 

Talous 

Tulot 
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä tapahtuma-, koulutus- 
ja myyjäistuotoilla. 
 
Menot 
Yhdistys käyttää varoja yhdistyksen toimintaa tukeviin kohteisiin kuten tapahtumiin 
ja hyväntekeväisyyteen. 
 
Yhdistyksen talous on tasapainossa. Toimintavuoden suunnitelluista tuloista ja me-

noista kerrotaan tarkemmin talousarviossa. 

 

Turvallisuus, yhdenvertaisuus, tietosuoja ja ympäristö 

Turvallisuus 
Toimintamme tulee olla turvallista. Hyvä elintarvikehygienia on meille tärkeää. Ta-
pahtumajärjestäjät pitävät huolta siitä, että ensiaputarvikkeita on saatavilla tapahtu-
missa. 
 
Yhdenvertaisuus 
Yhdenvertainen kohtelu ja kohtaaminen ovat marttatoiminnan ytimessä. Juurimart-
tojen toiminnassa, tapahtumissa tai sosiaalisen median kanavilla ei hyväksytä kiusaa-
miseen tai syrjintään viittaavaa toimintaa. Jos epäasiallista käytöstä ilmenee, siihen 
puututaan välittömästi. Marttailu kuuluu kaikille. 

 
Tietosuoja 
Yhdistys käsittelee henkilötietoja EU-asetuksen edellyttämällä tasolla. Tietosuojaku-
vaukset ovat nähtävillä nettisivuilla. Tietosuojavastaava huolehtii verkkopalveluiden 
käyttäjätilien turvallisuudesta ja vaihtaa tarvittaessa niiden salasanat. 

  
Ympäristö 
Yhdistys ottaa toiminnassaan huomioon ympäristön. Yhdistyksen kannalta merkittä-
vin ympäristökysymys on vastuullinen ruokakulttuuri. Pyrimme pienentämään yhdis-
tyksen hiilijalanjälkeä seuraavin toimin. 

 
• Suosimme kestävän ruokakulttuurin mukaisia raaka-aineita. 
• Minimoimme ruokahävikin. 
• Vältämme turhan roskan syntymistä ja lajittelemme jätteet. 
• Vältämme muovisia kertakäyttöastioita ja -aterimia. 

https://www.martat.fi/marttayhdistykset/juurimartat-ry/yksityisyydensuoja/
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/juurimartat-ry/yksityisyydensuoja/
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• Suosimme vierailukohteita, joihin pääsee julkisilla liikennevälineillä tai kimppa-
kyydeillä. Tarvittaessa järjestämme yhteiskuljetuksen. 

• Mahdollisia lahjoja hankkiessa suosimme aineettomia lahjoja. 
• Viestintämme on pääosin sähköistä. 
• Pohdimme säännöllisesti ratkaisuja, joilla keventää ympäristön kuormitusta toi-

minnassa. 
 

Yhteistyö 

Teemme mielellämme yhteistyötä muiden marttayhdistysten sekä muiden toimijoi-
den kanssa.  

 
 
 
 
 
Toimintasuunnitelma on laadittu maaliskuussa 2022. 
 
Juurimartat ry:n hallitus 


