TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

UUDEN TUULEN MARTAT ry.
YLEISTÄ
Toimintaa jatketaan Marttaliiton vuosien 2014 - 2016 strategian ”Martoissa on arjen
mahdollisuus” mukaisesti teemalla Elämä on parasta itse tehtynä. Erityisesti painotetaan
yhdessä tekemistä osallistumalla erilaisille kursseille ja retkille sekä kokoontumalla
keskusteluryhmiin ja tekemällä käsitöitä. Marttailla voi joko osallistuen tiiviisti toimintaan tai
seuraten tapahtumia ja kursseja netissä.
TOIMINTA
Yhdistys noudattaa Marttaliiton järjestötoiminnan sääntöjä. Marttailtoja järjestetään tänä
vuonna noin kaksi kertaa kuukaudessa. Yhdistyksellä ei ole aktiivista toimintaa kesäelokuussa. Hallitus kokoontuu elokuussa ja laatii syksyn ohjelman.
Kevään 2016 aikana järjestetään viisi marttailtaa Tapiolan palvelukeskuksessa:
- Kevään aloituskokouksessa käydään läpi kevään ohjelmaa.
- Tehdään korukurssilla koruja Susanna Heinon ohjaamana.
- Vietetään yhdessäolon iltaa.
- Askarrellaan pääsiäisaiheisia koristeita.
- Hortonomi Kirsi Tuominen luennoi pihan ja puutarhan kevättöistä.
Lisäksi järjestetään toimintaa muualla:
- Aloitetaan marttojen ruotsin keskusteluryhmä Tapiolan kirjastossa.
- Järjestetään kukkiensidontakurssi Marittan Kukkatalossa.
- Osallistutaan Uudenmaan Marttojen raakaruokakurssille.
- Järjestetään hautausmaakierros Hietaniemen hautausmaalla, oppaana Mari Anthoni.
- Järjestetään kevätretki Tuusulanjärven rantatielle, oppaana Mari Anthoni.
Kevään 2016 ohjelma on toimintasuunnitelman liitteenä. Syksyn jäseniltojen ohjelma
suunnitellaan kesäkaudella. Kässämartat jatkavat toimintaansa. Käsitöitä tehdään
Tapiolan palvelukeskuksessa ja niistä sovitaan erikseen.
Yhteistyöhankkeista ja kahvitustapahtumista päätetään tapauskohtaisesti hallituksessa.
Osallistutaan perinteisiin Tapiolan kirkon adventtimyyjäisiin sekä Tapiolan Killan 60vuotisjuhliin. Syksyllä suunnitellaan osallistumista vuoden 2017 yhteisvastuukeräykseen.
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TALOUS
Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksupalautuksista sekä kahvitus- ja myyjäistuotoista.
Yhdistysten saama jäsenmaksupalautus on 8 euroa jäseneltä. Yhdistyksen taloudellinen
tilanne on hyvä.
JÄSENET JA JÄSENHANKINTA
Jäsenillä on mahdollisuus osallistua marttailtoihin, joissa käsitellään erilaisia arkeen ja
kulttuuriin kuuluvia aiheita. Jäsenhankintaan panostetaan kaikissa tapahtumissa.
Yhdistyksellä on erikseen jäsensihteeri, joka ylläpitää jäsenrekisteriä. Uusien jäsenten
vastaanottamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 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.
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
Viestintä tapahtuu pääasiassa sähköisesti. Sen rinnalla käytetään yhä perinteisiä välineitä,
jotta kaikki jäsenet tavoitetaan. Kaikille jäsenille lähetetään toimintakalenteri kaksi kertaa
vuodessa joko sähköpostitse tai kirjeitse. Yhdistyksellä on nettisivut, joiden kautta
ilmoittaudutaan tapahtumiin. Yhdistys on myös Facebookissa, josta voi seurata
ajankohtaisia tapahtumia ja kommentoida asioita. Myös piirin tiedotteet välitetään
sähköpostitse jäsenille. Jäsenille pyritään tiedottamaan piirin järjestämistä
koulutustilaisuuksista, joihin he voivat osallistua. Pyritään aktivoimaan jäseniä
suorittamaan taitoavaimia.
YHTEISTYÖ
Teemme yhteistyötä muiden järjestöjen kuten Espoon muiden marttayhdistysten, Tapiolan
palvelukeskuksen, Espoon kaupungin, Tapiola Toimii ry:n ja Tapiolan seurakunnan
kanssa. Yhdistyksen edustaja Maarit Rahikainen on Tapiolan Palvelukeskuksen
asiakasraadissa. Yhteistyöhankkeista päätetään tapauskohtaisesti hallituksessa, jolloin
voidaan arvioida, riittääkö tekijöitä ja missä laajuudessa lähdetään mukaan.
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