TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

UUDEN TUULEN MARTAT ry.
YLEISTÄ
Uuden Tuulen Marttojen 21. toimintavuosi noudattaa Marttaliiton strategian mukaisesti edelleen
teemaa ”Elämä on parasta itse tehtynä”. Vuosi 2019 on myös Marttaliiton 120-vuotisjuhlavuosi, jonka
tapahtumiin osallistumme. Jatkamme viime vuonna aloitettua yhteistyötä Tapiolan seurakunnan ja
Taavin muistipalvelukeskuksen kanssa. Järjestämme marttailtoja sekä retkiä ja teemme käsitöitä.
Osallistumme myös espoolaisten marttayhdistysten yhdessä toteutettaviin tapahtumiin ja
projekteihin, mm. Sukat äidille -projektiin.
TOIMINTA
Yhdistys noudattaa Marttaliiton järjestötoiminnan sääntöjä. Marttailtoja järjestetään tänä vuonna noin
kaksi kertaa kuukaudessa. Yhdistyksellä ei ole aktiivista toimintaa kesä-elokuussa. Kässämartat
jatkavat toimintaansa.
Kevään 2019 aikana marttailtojen aiheina on mm. akupunktio, suomalainen ruokakulttuuri ennen ja
nyt, ilmastonmuutos, rahankäyttötavat, villiyrtit, Tapiola, saattohoidon vapaaehtoistyö sekä lukupiiri
yhteistyössä Tapiolan kirjaston kanssa. Järjestämme samanaikaisesti kaikkien Suomen
marttayhdistysten kanssa maailman suurimman marttaillan, joka käynnistää Marttaliiton juhlavuoden.
Käymme myös Espoon kaupunginteatterissa sekä kevätretkellä. Leivomme seurakunnan
yhteisvastuutapahtumaan pullaa sekä syntymäpäiväkakut kirkon järjestämiin vanhusten
syntymäpäiväjuhliin, jossa olemme myös tarjoiluapuna. Osallistumme marttojen kirkkopyhään.
Kevään 2019 ohjelma on toimintasuunnitelman liitteenä. Syksyn ohjelma suunnitellaan kevään ja
kesän aikana. Osallistumme perinteisiin Tapiolan kirkon adventtimyyjäisiin.
Yhteistyöhankkeista ja kahvitustapahtumista päätetään tapauskohtaisesti hallituksessa.
TALOUS
Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksupalautuksista sekä kahvitus- ja myyjäistuotoista. Yhdistysten
saama jäsenmaksupalautus on 8 euroa jäseneltä. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä, ja
varoja käytämme toimintaamme. Lisäksi annamme vuosittaiset kotitalousstipendit alueemme
yläkoulujen ansioituneille kotitalouden opiskelijoille, joiden nimet kirjataan hallituksen pöytäkirjaan.
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JÄSENET JA JÄSENHANKINTA
Jäsenillä on mahdollisuus osallistua marttailtoihin, joissa käsitellään erilaisia arkeen ja kulttuuriin
kuuluvia aiheita. Jäsenhankintaan panostetaan kaikissa tapahtumissa. Yhdistyksellä on erikseen
jäsenvastaava, joka ylläpitää jäsenrekisteriä. Uusien jäsenten vastaanottamiseen kiinnitetään
erityistä huomiota. Uusi jäsen esitellään marttaillassa ja toivotetaan tervetulleeksi. Pyritään
kirjaamaan jäsenten saamat ansio-, taito- ja harrastusmerkit sekä hallituskaudet ja muut yhdistyksen
luottamustehtävät Marttaliiton jäsenrekisteriin, myös menneiltä vuosilta.
HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
Hallitus sopii työnjaosta ja nimeää kunkin tapahtuman vastuuhenkilöt. Näin saadaan työnjako
selkeäksi ja sujuvaksi eikä rasiteta ketään kohtuuttomasti. Pyritään aktivoimaan myös muita kuin
hallitusmarttoja tarttumaan aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä ottamaan
vastuuta toiminnastamme. Pyritään poistamaan yhdistysrekisterin tiedoistamme vanhentunut
katuosoite.
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. Yhdistys on Facebookissa ja Instagramissa, joista voi seurata
ajankohtaisia tapahtumia ja kommentoida asioita. Myös piirin tiedotteet välitetään sähköpostitse
jäsenille. Jäsenille pyritään tiedottamaan piirin järjestämistä koulutustilaisuuksista, joihin he voivat
osallistua.
YHTEISTYÖ
Teemme yhteistyötä muiden järjestöjen ja organisaatioiden, kuten Espoon muiden marttayhdistysten, Tapiolan palvelukeskuksen, Tapiolan seurakunnan ja Espoon kaupungin kanssa.
Yhdistyksen edustaja Soili Lindqvist on Tapiolan palvelukeskuksen asiakasraadissa.
Yhteistyöhankkeista päätetään tapauskohtaisesti hallituksessa, jolloin voidaan arvioida, riittääkö
tekijöitä ja missä laajuudessa lähdetään mukaan.
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