
 

1 
 

LIITE 6 
 
Hyvästä arjesta parempi maailma:  
Naantalin Marttayhdistys ry:n toimintasuunnitelma 2022 
 
Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja 
kestävää arkea. Strateginen lupauksemme on tehdä arjen tekoja huomista varten. Toiminnas-
samme korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut. Vuosi 2022 on marttajärjestön strategia-
kauden kolmas vuosi. Toiminnallemme tärkeitä periaatteita ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät 
valinnat ja avoimuus.  
 
 

Vuoden 2022 teema on kohtaaminen ja yhdenvertainen arki  
 
Meistä jokaisen elämä on täynnä kohtaamisia: työssä, kotona, vapaa-ajalla, kaupassa ja kadulla. 
Marttatoiminnan ydin on kohtaamisissa, yhdessä tekemisessä ja yhdessä oppimisessa. Haluamme 
kokea olevamme osa yhteisöä ja toisillemme läsnä. Koronaepidemian hellittäessä kohtaamisten 
voima on valtava. Aidolla, empaattisella kohtaamisella voi rakentaa paljon hyvää. Yhdistykses-
sämme mahdollistamme yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden kaikille iästä, sukupuolesta ja 
muusta taustasta riippumatta. Haluamme, että yhdenvertainen kohtelu ja yhdenvertainen kohtaa-
minen ovat marttatoiminnan ytimessä. Kerromme, että marttailu kuuluu kaikille.  
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/yhdenvertaisuuden-teemavuosi/marttojen-yhden-
vertaisuusteesit/ 
 
 

Innostavaa ja kiinnostavaa marttatoimintaa 
 
Martat on vahva yhteisö, jossa tehdään ja opitaan yhdessä. Järjestön voima on jäsenissä, yhdistyk-
sissä. Yhdistyksen toiminnan kehittämisen tavoitteena on innostava ja kiinnostava marttatoiminta, 
johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana. Marttailussa korostuukin yhdessä tekemisen 
ilo. Martat tekevät hyvää minulle, meille, lähiyhteisölleen ja maailmalle. Yhteistyökumppanei-
tamme ovat naantalilaiset yhteisöt ja yhdistykset: seurakunta, kaupunki, SPR, Armonlaakson Vael-
tajat, Naantalin Harmonikkakerho ym.  
 

Tavoitteet 
 
• Yhdistyksen jäsenyys koetaan kiinnostavaksi. Yhdistykseen liittyy enemmän uusia jäseniä, kuin 

mitä siitä eroaa. Uusia marttoja pyritään saamaan erityisesti nuoremmista henkilöistä.  

• Koronaepidemian helpottaessa ja ihmisten suunnitellessa vapaa-aikaansa uudenlaisista lähtö-
kohdista, marttatoiminta koetaan mielekkäänä harrastuksena ja yhteisönä, johon halutaan 
tulla mukaan. 

• Marttailu mahdollistaa erilaisia, vaikuttavia ja sisältölähtöisiä kohtaamisia.  

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

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/yhdenvertaisuuden-teemavuosi/marttojen-yhdenvertaisuusteesit/
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/yhdenvertaisuuden-teemavuosi/marttojen-yhdenvertaisuusteesit/


 

2 
 

• Yhdistysten toimintakulttuuri on avoin, vieraanvarainen ja yhdenvertaisuutta vaaliva. Toimin-
taan on helppo tulla mukaan ja jokaiselle löytyy oma tapa olla martta.  

• Yhdistyksen toiminnassa opitaan yhdessä sekä siirretään osaamista ihmiseltä ja sukupolvelta 
toiselle. 

• Yhdistys huomioi toiminnassaan marttajärjestön strategian ja brändin sekä toimintavuoden yh-
teiset teemat ja tapahtumat.  

 

Toimenpiteet  
 
Marttailtoja järjestetään kevät- ja syyskaudella pääasiassa parittoman viikon maanantaina, ko-

koontumispaikkana seurakuntakeskuksen Kohtaamispaikka. Lisäksi järjestetään retkiä ja vierailuja 

erilaisiin mielenkiintoisiin kohteisiin.  

 MarttaIltojen teemoina ovat: 

• ruoka 

• luonnontuotteet, puutarha 

• käsityöt 

• varautuminen ja kolmen päivän kotivara 

• vierailu / vierailija 

• kulttuuri 

• hyvinvointi ja liikunta 

• ”Lokakuu on puurokuu” – marttailta, jonka tuotto lahjoitetaan Marttojen kehitysyhteistyö-
hön (tyttöjen ja naisten puolesta).  

 

Talous mahdollistaa toiminnan 
 
Yhdistyksen toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa pitkäjänteisesti siten, 
että toimintakulut eivät ylitä tuottojen määrää.  
 
Tavoitteet 

• Yhdistyksen talous on tasapainossa.   
 
Toimenpiteet 

• Yhdistykselle laaditaan tasapainoinen talousarvio, jonka toteutuminen varmistetaan hyvällä 
talouden hoidolla. 

• Kirjanpito on ajan tasaista ja tilinpäätökset moitteettomia. 

• Taloudesta raportoidaan kevät- ja syyskauden alussa ja lopussa. 
 
 

Mittarit 
 
Marttajärjestölle on määritelty vuoden 2022 ydinmittarit. Yhdistysten mittarit ovat:  
 

• Jäsenmäärä ja sen muutos. Tavoitetaso: Jäsenmäärä kasvaa tai pysyy samana.  
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• Jäsenpito. Tavoitetaso: Yhdistykseen liittyy enemmän jäseniä kuin eroaa.  

• Vapaaehtoistoiminnan tunnit. Tavoitetaso: Vapaaehtoistoiminnan tuntien määrä palaa ennen 
koronaa olevalle tasolle.  

 
 

Tapahtumakalenteri 2022 
 
21.2. Ruokapöydällä vuoden vihannes, tomaatti 
2.3. Tutustumiskäyhnti Luonkos-luonnonkosmetiikkavalmistajan Turun toimipisteeseen 
14.3. Vuosikokous 
17.3. Turun kaupunginteatteri – kulissien takana 
28.3. Varautuminen – kolmen päivän kotivara 
11.4. Tutustumiskäynti johonkin kulttuurikohteeseen Turun seudulla 
14.4. Piknik-risteily 
23.4. Harmonikkakerhon kahvitus 
25.4. Pieni kirjallisuusilta 
3.5. Punaisen Ristin viikolla piknik-kahvit Birgittakodin asukkaille yhdessä SPR:n Naantalin 

osaston kanssa 
9.5. Luonnonyrtit, puutarhailta, viljelylaatikon perustaminen 
24.5. Nuotioruokaa yhdessä Armonlaakson Vaeltajien kanssa 
11.6. Kesäretki, Saariston rengastie 
14.7. Sukkasillaan -tapahtuma Kirkkopuistossa (asuntomessujen oheistapahtuma) 
29.8. Syyskauden avaus: SFC Saloranta 
13.9. Maailman suurin marttailta: sadonkorjuujuhla 
26.9. Marttalavis  
10.10. Retki Paimion Parantolaan 
24.10. Lokakuu on puurokuu; Naantali-aiheinen esitelmä: vieraana Kaanaan Martat 
7.11. Ryijyilta 
21.11. Glögi-ilta / viininma istajaiset Tiiliholvissa 
5.12. Jouluateria 
 
Lisäksi osallistumme tilaisuuksien järjestämiseen yhteistyökumppaneiden kanssa tarpeen ja kyky-
jemme mukaan (mm. Birgittakodin vohvelinpaistajaiset/joulupiparien leivonta, leivotaan yhdessä 
seurakunnan kerholaisten kanssa, diakoniatyön joulumyyjäiset, joulukadun avajaiset) 
 
 
 


