TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

UUDEN TUULEN MARTAT ry.
Vuosi 2018 oli yhdistyksen kahdeskymmenes toimintavuosi.
Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Riitta Ihamäki, varapuheenjohtaja Helena Lomperi, sihteeri Soila
Vuorenmaa, rahastonhoitaja Tuula Kantola sekä Riitta Ala-Opas, Marianne Lavonen ja Sari Rönkkö.
Jäsenasioita hoiti Soila Vuorenmaa. Hallitus kokoontui 11 kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen.
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 129, joista 7 oli toissijaisia jäseniä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 15
uutta jäsentä ja erosi 20 jäsentä. Laadittiin yhdistykselle tietosuojaseloste ja henkilörekisterien kuvaukset
uusien vaatimusten mukaisesti.

ANSIO- JA JÄSENMERKIT
Yhdistyksen 20-vuotisjuhlassa annettiin Marttaliiton myöntämä pronssinen ansiomerkki Maarit Rahikaiselle.
Samassa yhteydessä annettiin 20-vuotismerkki Birgit Bollströmille, Arja Kivelle, Ester Lehtoarolle, Marjo
Ruususelle ja Annikki Salmiselle sekä 10-vuotismerkki Seija Roiniselle. 20-vuotismerkki on myönnetty myös
Marja-Liisa Kunnakselle, joka ei ollut läsnä juhlassa.

TAITOAVAINSUORITUKSET JA HARRASTUSMERKIT
Ei suorituksia.

JÄSENTILAISUUDET:
Järjestötoiminta
12.12.2018 vietettiin yhdistyksen 20-vuotisjuhla ravintola Vistassa Tapiola Golfin yhteydessä. Juhlan
suunnitteli ja järjesti juhlatoimikunta, johon kuuluivat Marjo Ruusunen, Tyti Laakso ja Eija Mäkinen. Juhlaan
kutsuttiin kunniavieraiksi yhdistyksen perustamisen käynnistänyt Anne Lempinen sekä entinen puheenjohtaja Eija Sipiläinen, joka ei päässyt paikalle. Erittäin kauniissa ja onnistuneessa juhlassa pidettiin puheita,
nautittiin juhlaillallinen, jaettiin ansiomerkit ja nautittiin musiikki-, taikuri- ja improvisaatioesityksistä.
Marttaillat ja vuosikokous järjestettiin Tapiolan palvelukeskuksessa:
Marttailta, kevään ohjelman esittely
Marttailta, tavaroiden vaihtoilta
Marttailta, arjen niksit
Marttailta, jalkojen hyvinvointi, Atte Kärnä esitelmöi ja ohjasi
Marttailta, laki-ilta, juristi Riikka-Maija Kiiski esitelmöi kodin lakidokumenteista
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Marttailta, lukupiiri (Helena Petäistö: Ranska, Macron ja minä; Paul Auster: Sattumuksia Brooklynissä)
Marttailta, Tapiolan seurakunnan diakonissa Merita Hietasen ja pappi Katja Heron vierailu
Marttailta, kuun vaikutus terveyteen ja puutarhanhoitoon, Anne Pöyhönen luennoi
Marttailta, oma ilta (ajankohtaiset asiat ja syksyn ohjelma)
Marttailta, tunne rintasi, Annika Kaarnalehto Tunne rintasi ry:stä opasti rintojen tarkkailuun
Marttailta, juurileipäilta, Juurimartat kouluttamassa
Marttailta, nykypäivän kirjasto, Tiina Rysänen Tapiolan kirjastosta vieraana
Marttailta, näkövammaisen arkea kotona ja ulkona, Kaisa Penttilä ja opaskoira vieraana
Marttailta, 72h-koulutus, Helena Lomperi ketjukoulutti
Käsityötoiminta
Vuoden aikana kokoonnuttiin neljä kertaa. Keväällä teimme patalappuja ja syksyllä virkattiin tuliaislapasia
sekä tehtiin nauhoja ja nyörejä. Osallistuimme myös kirjaston käsityöpiiriin. Toukokuussa järjestimme
patalapputempauksen kirjastossa, jossa jaoimme tekemiämme patalappuja sekä esittelimme
marttatoimintaa. Syksyllä saimme Novitalta 5 kg:n villalankalahjoituksen sukkien neulomisopastuksia yms.
varten. Uudenmaan Marttojen toimistosihteeri Tuire Ekholmin meriaiheiseen eläkkeellelähtiäispeittoon Maarit
Rahikainen suunnitteli ja neuloi yhden palan yhdistyksemme lahjana. Espoo-päivän Kudekuutioon Arja
Hotakainen leikkasi kaksi kassillista matonkuteita.
Kurssit
Ei kursseja.
Retket
Tyyli-ilta Noa Noa -vaateliikkeessä Helsingissä.
VIP-ilta Tapiolan Marimekossa.
Kevätretki Klaukkalaan alpakkatilalle.
Puolarmaarin siirtolapuutarha, taimien ja perennojen vaihtoilta, Soili Lindqvist asiantuntijana.
Eduskunta, vierailimme kansanedustaja Mia Laihon ja hänen avustajansa luona.
Muu toiminta
Yhteistyö Tapiolan seurakunnan kanssa:
- Pikkupullien jako keskiviikkokerhon jäsenille ystävänpäivänä.
- Kirkon järjestämät merkkipäiväjuhlat (2 tilaisuutta): leivoimme täytekakut sekä autoimme tarjoilussa.
- Seurakuntavaalien vaalikahvila: leivoimme pullat ja järjestimme kahvilan.
- Joulupuurotilaisuudet (2 tilaisuutta): autoimme tarjoilussa ja järjestelyissä
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Yhteistyö Taavin muistipalvelukeskuksen kanssa:
- Keväällä leivoimme asukkaiden kanssa pullaa ja lauloimme kevät- ja kesälauluja.
- Ennen joulua leivoimme ja koristelimme pipareita sekä lauloimme joululauluja kahdessa tilaisuudessa.
Espoon Kaupunginteatterissa kolme näytelmää: Muistipalatsi, Syyssonaatti, Esitystalous 3 – RADIO.
Espoolaisten marttayhdistysten yhteistyökokous keväällä 2018, Uuden Tuulen Marttojen järjestelyvuoro.
Järjestimme tarjoilun ja tilan. Kokoukseen osallistui 37 marttaa.
Osallistuttiin Uudenmaan Marttojen vuosikokoukseen.
Osallistuttiin Ommel-festivaalin kahvilan järjestelyyn sekä HUPS-tapahtumiin.
Yleisötapahtuma Suomen luonnon päivänä Haltiassa, yhteistyössä Espoon muiden marttayhdistysten
kanssa, maistiaisia sekä marttatoiminnan esittelyä.
Opiskelijatapahtuma Uusia alkuja Aalto-yliopistossa, yhteistyössä Espoon muiden marttayhdistysten kanssa,
astioiden jakoa, kattausmalleja, maistiaisia, neuvontaa.
Osallistuttiin espoolaisten marttayhdistysten tapaamiseen myös syksyllä.
Osallistuttiin Tapiolan kirkon joulumyyjäisiin myymällä leivonnaisia ja järjestämällä kahvila. Pidettiin myyjäisiä
varten leivontatalkoot Tapiolan koulun kotitalousluokassa.

JAETUT STIPENDIT
Tapiolan koulun viimeisellä luokalla kotitaloutta opiskelevalle oppilaalle annettiin 50 euron kotitalousstipendi.
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