TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

UUDEN TUULEN MARTAT ry.

YLEISTÄ
Toimintaa jatketaan Marttaliiton
vv. 2014-2016 strategian ”Martoissa on arjen
mahdollisuus” –teeman Elämä on parasta itse tehtynä mukaan. Erityisesti painotetaan
aihetta Hyvinvointia luonnosta ja ympäristöstä. Uudenmaan Martoissa on aloitettu viime
vuonna ruokamartta-, puutarhamartta-, horttamartta-, sienimartta- ja vertaismarttakoulutus.
Marttaliitossa kässämarttojen toiminta on muuttunut, on perustettu oma avoin yhdistys
Kädentaitomartat ry. Marttailla voi joko osallistuen tiiviisti toimintaa tai seuraten tapahtumia
ja kursseja netissä. Uusia vapaaehtoistoiminnan malleja on runsaasti tarjolla Uudenmaan
Martoissa, esim. KV-illat, kässäkahvilat, Garderobi-tapahtuma ja Ravintolapäivä.

TOIMINTA
Yhdistys noudattaa Marttaliiton järjestötoiminnan sääntöjä.
Marttailtoja järjestetään tänä vuonna noin kaksi kertaa kuukaudessa. Yhdistyksellä ei ole
aktiivista toimintaa kesä-elokuussa. Hallitus kokoontuu elokuussa ja laatii syksyn
ohjelman.
Kevään 2015 aikana järjestetään neljä marttailtaa Palvelukeskuksessa.
Tehdään retki Didrichsenin taidemuseoon.
Geologi Seppo Lahti GTK:sta esittelee suomalaisia koru- ja jalokiviä.
Pidetään askarteluilta aiheena neulahuovutus, Eva-Lisa Kännö opastaa.
Vieraillaan Tapiolan keilahallissa.
Luento Uudenmaan Martoista aiheena Ekosiivous.
Osallistutaan Espoon Marttojen yhteistapaamiseen, jota emännöi keväällä Tuomarilan
Martat ja syksyllä Suurpellon Martat.
Tehdään retki Kaapelitehtaan Kasari-näyttelyyn.
Osallistutaan Makujen Tapiola-tapahtumaan elokuussa.
Marttojen valtakunnallista Sienipäivää vietetään Espoossa 29.8.2015.
Kässämartat jatkavat toimintaansa. Käsitöitä tehdään Palvelukeskuksessa.
Tehdään kevätretki, kohde sovitaan myöhemmin.
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Syksyn jäseniltojen ohjelma suunnitellaan kesäkaudella. Kevään 2015 ohjelma on
toimintasuunnitelman liitteenä.
Yhteistyöhankkeista ja kahvitustapahtumista päätetään tapauskohtaisesti hallituksessa.
Osallistutaan perinteisiin Tapiolan kirkon joulumyyjäisiin 1. adventtisunnuntaita edeltävänä
lauantaina.
Osallistutaan Yhteisvastuu-keräykseen.

TALOUS
Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksupalautuksista sekä kahvitus- ja myyjäistuotoista.
Jäsenmaksukorotuksen myötä myös yhdistysten saama jäsenmaksupalautus nousee 8
euroon jäseneltä. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä.

JÄSENET JA JÄSENHANKINTA
Jäsenillä on mahdollisuus osallistua marttailtoihin, joissa käsitellään erilaisia arkeen
kuuluvia aiheita. Jäsenhankintaan panostetaan kaikisssa tapahtumissa. Yhdistyksellä on
erikseen jäsensihteeri, joka ylläpitää jäsenrekisteriä. Uusien jäsenten vastaanottamiseen
kiinnitetään erityishuomiota. Uusi jäsen esitellään marttaillassa ja toivotetaan
tervetulleeksi. Yhdistyksen uudelle jäsenelle annetaan yhdistyksen tiedote.

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.
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TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
Viestinnän painopiste on siirtymässä sähköiseen viestintään. Sen rinnalla käytetään yhä
perinteisiä välineitä, jotta kaikki jäsenet tavoitetaan. Kaikille jäsenille lähetetään
toimintakalenteri kaksi kertaa vuodessa joko sähköpostilla tai paperiversiona.
Yhdistyksellä on nettisivut, joiden kautta ilmoittaudutaan tapahtumiin. Sitä kautta jäsenet
saavat myös sähköpostiin tiedotteet. 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. Yhdistyksellä on oma
edustaja Maarit Rahikainen Tapiolan Palvelukeskuksen asiakasraadissa.
Yhteistyöhankkeista päätetään tapauskohtaisesti hallituksessa, jolloin voidaan arvioida,
riittääkö tekijöitä ja missä laajuudessa lähdetään mukaan.
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