UUDEN TUULEN MARTAT ry.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013
YLEISTÄ
Marttaliiton teema Hidastamalla hyvinvointiin jatkuu nyt toista vuotta, tänä vuonna erityisesti
painottaen aihetta Hyvinvointia luonnosta ja ympäristöstä.

TOIMINTA
Yhdistys noudattaa Marttaliiton järjestötoiminnan sääntöjä. Tänä vuonna toimintaan
sovelletaan Marttaliiton uutta strategiaa "Martoissa on arjen mahdollisuus".
Marttailtoja järjestetään tänä vuonna noin kaksi kertaa kuukaudessa. Yhdistyksellä ei ole
aktiivista toimintaa kesä-elokuussa. Hallitus kokoontuu elokuussa ja laatii syksyn ohjelman.
Kevään 2013 aikana järjestetään 8 jäseniltaa Palvelukeskuksessa ja retki Metrotoimistoon
sekä WeeGee museoon, Kevätretki tehdään Tamminiemeen Kekkosen museoon ja kesän
alkaessa tutustutaan Tapiola Golfiin.
Osallistutaan Uudenmaan Marttojen järjestämille ruokakursseille: Espanjalainen ilta sekä
Kotimaiset villivihannekset.
Osallistutaan Espoon Marttojen yhteistapaamiseen 29.1.2013 sekä HyvinvointiTV:n
ohjelman tekemiseen.
Marttojen valtakunnallista Sienipäivää vietetään Espoossa 31.8.2013.
Kässämartat jatkavat toimintaansa. Käsitöitä tehdään jonkun jäsenen kotona tai
Palvelukeskuksessa.
Syksyn jäseniltojen ohjelma suunnitellaan kesäkaudella. Kevään ohjelma on
toimintasuunnitelman liitteenä.
Yhteistyöhankkeista ja kahvitustapahtumista päätetään tapauskohtaisesti hallituksessa.
Osallistutaan perinteisiin Tapiolan kirkon joulumyyjäisiin 1. adventtisunnuntaina.
Yhdistyksen 15-vuotisjuhlaa vietetään 9.12.2013.
TALOUS
Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksupalautuksista sekä kahvitus- ja myyjäistuotoista.
Jäsenmaksukorotuksen myötä myös yhdistysten saama jäsenmaksupalautus nousee 7
euroon jäseneltä. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Yhdistyksen 15-vuotisjuhlaa
varten laaditaan oma budjetti.

UUDEN TUULEN MARTAT ry.
JÄSENET JA JÄSENHANKINTA
Jäsenillä on mahdollisuus osallistua Martta-iltoihin, joissa käsitellään erilaisia arkeen
kuuluvia aiheita. Jäsenhankintaan panostetaan kaikisssa tapahtumissa. Viime vuodesta
alkaen yhdistyksellä on ollut jäsensihteeri, joka ylläpitää jäsenrekisteriä. Uusien jäsenten
vastaanottamiseen kiinnitetään erityishuomiota. Uusi jäsen esitellään Martta-illassa ja
toivotetaan tervetulleeksi. Yhdistyksen uudelle jäsenelle tehty tiedote on päivitetty.

HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
Hallitus sopii työnjaosta ja nimeää kunkin tapahtuman vastuuhenkilöt. Näin saadaan
työnjako selkeäksi ja sujuvaksi eikä rasiteta ketään kohtuuttomasti. Hallituksen
kokoukset sovitaan heti vuoden alussa.
TIEDOTUS
Kaikille jäsenille lähetetään toimintakalenteri kaksi kertaa vuodessa. Jäsenille lähetetään
kyselyjä ja tiedotteita sähköpostitse tarpeen mukaan. Yhdistyksellä on omat nettisivut ja
yhdistys on myös Facebookissa. Niistä voi seurata ajankohtaisia tapahtumia ja
kommentoida asioita. Myös piirin tiedotteet välitetään sähköpostitse jäsenille.
Jäsenille pyritään tiedottamaan piirin järjestämistä koulutustilaisuuksista, joihin he voivat
osallistua. Tänä vuonna pyritään aktivoimaan jäseniä opiskelemaan taitoavainta.

YHTEISTYÖ
Teemme yhteistyötä muiden järjestöjen kuten Tapiolan Palvelukeskuksen, Espoon
kaupungin, Tapiola Toimii ry:n ja Tapiolan seurakunnan kanssa. Valmistellaan yhteistä
tapaamista kummiyhdistyksen Tammisaaren Marttojen kanssa.
Yhteistyöhankkeista päätetään tapauskohtaisesti hallituksessa, jolloin voidaan arvioida,
riittääkö tekijöitä ja missä laajuudessa mukaan lähdetään.

