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Hei marttayhdistykset,
Marraskuu on aluillaan ja ei voi muuta kuin todeta, että syksy on
taas sujahtanut uskomattomalla vauhdilla ja pian juhlavuosi on
juhlittu. Vuosi on pitänyt sisällään useita upeita tapahtumia,
kuten juhlavuoden risteilyn, yhteisen marttapiknikin ja tietenkin
marttatorin. Juhlavuoden tavoitteena oli juhlia yhdessä. Koemme,
että tavoite on hienosti saavutettu – niin monta yhteistä hetkeä
on vuoteen mahtunut jäsenten, yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden
kanssa.
Tässä vaiheessa vuotta ollaan siinä mielessä kutkuttavassa
vaiheessa, että samaan aikaan katsotaan taaksepäin vuoden
tapahtumia toimintakertomusten ja toiminnan tilastoinnin kautta.
Kun taas toisaalta kovasti suunnitellaan tulevaa vuotta ja uutta
tapahtumakalenteria.
Mielenkiintoisten tapahtumien lisäksi on hyvä suunnitella
yhdistyksen viestintää ja tavoitteita ensi vuodelle. Millainen
yhdistys me haluamme olla vuonna 2020? Vuosikokouksia
suunnitellessa on tärkeää muistaa myös yhdistysten sääntöuudistus.
Näistä asioista on lisää tässä kirjeessä.
Suurin osa tämän syksyn yhdistysten aluetapaamisista on tässä
vaiheessa syksyä ohitse ja luvassa on enää Itä-Helsingin
tapaaminen 20.11. Vaikka tämä yksi tapaaminen on vielä edessä,
voin jo tässä vaiheessa kiittää teitä – toivottavasti saitte
ideoita omaan ja yhteiseen toiminnansuunnitteluun. Oli ilo tavata
kasvotusten. Suuri kiitos kaikille järjestäjille ja
osallistujille!
Me myös piirissä viimeistelemme ensi vuoden toimintasuunnitelmaa.
Ensi kevään ruokakurssiohjelma on jo julkaistu. Koulutusten ja
muiden vapaaehtoistapahtumien aikataulut julkistetaan joulukuuhun
mennessä. Toivomme että löydätte tapahtumistamme ja
koulutuksistamme myös teille mieluisia ja hyödyllisiä.
Toivottavasti tapaamme vielä ennen joulua esimerkiksi piirin
joulupuurolla 5.12. Olette kaikki oikein lämpimästi tervetulleita!
Terveisin,
Marjo Ranta
ja koko Uudenmaan Marttojen väki.
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YHDISTYKSEN MUISTILISTA
Marras-tammikuu
TOIMINNAN TILASTOINTI 2019
Onhan kaikki vuoden tapahtumat syötetty
tilastointijärjestelmään?

Vuoden 2019 tilastoja voi täydentää vielä tammi- ja helmikuussa.

Toimintakertomuksen laatiminen

TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Toimintakalenteri tiedoksi omille jäsenille ja näkyville verkkosivuille.
VUOSIKOKOUS 2020
Varataan kokousaika ja –paikka ja tiedotetaan siitä jäsenille
Tilinpäätös
Viimeistellään toimintasuunnitelma ja talousarvio
Pidetään yhdistyksen hallituksen kokous, jossa hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa
tilinpäätöksen annettavaksi toiminnantarkastajille sekä hyväksyy muut
vuosikokousasiakirjat
Sääntöuudistuksen hyväksyminen
Vuosikokouskutsu toimitetaan kaikille jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta.

Loppuvuoden maksuttomat jäsenkuukaudet
Marras- ja joulukuussa uudet jäsenet liittyvät vuoden 2019 jäseneksi maksutta.
Jäsenmaksu tulee vasta vuodesta 2020.
Tämä tuo yhdistyksille usein uusia jäseniä. Jäsenrekisterivastaavan on hyvä seurata uusien
jäsenien liittymistä ja huolehtia, että uudet jäsenet vastaanotetaan toimintaan. Tämän
vuoden maksamattomat jäsenet erotetaan tammikuun alussa 2020. Liitto lähettää
tammikuun alussa yhdistyksille postitse jäsenluettelon ja tilitysraportin.

TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA
Joulumyyjäiset
Monet yhdistykset järjestävät tähän aikaan
upeita joulumyyjäisiä ympäri Uudenmaan
aluetta. Katso alueenne myyjäiset
sivuiltamme.
Keräämme taas listaa alueen
joulumyyjäisistä. Jos tahdotte omanne
näkyviin sivuillemme, täyttäkää oheinen
kysely 18.11. mennessä. Linkki kyselyyn.

Sukat äidille
Lämmin kiitos kaikille kampanjaan osallistujille!
Olemme keränneet upean määrän sukkia
Uudellamaalla. Jorvin osuus on jo kerättynä, mutta
Naistenklinikalle kaivataan vielä sukkia. Toimitamme
viimeisen erän joulukuun alussa.
Toimistollemme voi tuoda sukkia vielä 5.12.
saakka.

Hyvä Elämä -messut
Martat on kutsuttu Hyvä Elämä -Messutapahtumaan. Messut ovat Wanhassa Satamassa
23.11. klo 10-17. Messut on suunnattu aktiivisille, terveydestään ja hyvinvoinnistaan
huolehtiville +/- kuusikymppisille. Tapahtumassa asiantuntijapuheenvuoroja,
kirjailijahaastatteluja, esittelyjä ja myyntiä, maistatuksia yms.
Lataa tästä sähköinen aveckutsu, jonka voi tulostaa tai näyttää ovella kännykästä.

Itämeri-illallinen
Mikä olisikaan parempaa, kuin herkutella yhdessä luonnon
hyväksi?
Marttaliitto kannustaa yhdistyksiä järjestämään marrasjoulukuussa 2019 Itämeri-illallisen oman yhdistyksen toimijoille.
Yhteinen illallinen on hyvä tapa päättää yhdistyksen
toimintavuosi ja hyvän asian ohessa kiittää yhdistyksen
toimijoita.
Katso Itämeri-menu ja muut materiaalit sivuiltamme.

Keväällä ruokakurssille
Kevään ruokakurssit on julkaistu ja ne tulevat myyntiin 15.11.
Jäsenillä ja yhdistyksillä on 1.12. saakka etuosto-oikeus kevään
kursseille!
Muista, että voit varata koko kurssin myös omalle
yhdistyksellesi.

Pöytäliinojen ja viirien ennakkotilaus yhdistyksille
Marttayhdistykset voivat nyt ennakkotilata pöytäliinoja ja
viirinauhoja, jotka saivat suuren suosion Marttatorilla 14.9.2019.
Liinan materiaali on 100 % puuvilla. Pöytäliina on 3 m pitkä ja 150
cm leveä. Pöytäliinan päitä ei ole huoliteltu. Viirinauha on 5 m
pitkä.
Yhden pöytäliinan hinta on 69 € ja viirinauhan hinta on 59 €.
Hintoihin lisätään toimitus- ja postikulut.
Tuotteita tilataan vain, mikäli saadaan riittävästi
ennakkotilauksia 30.11. mennessä. Tilausten arvioitu
toimitusaika on joulukuun puolessa välissä.
Lue lisätiedot ja täytä ennakkotilauslomake täällä.

SÄÄNTÖUUDISTUS
Marttaliiton vuosikokous hyväksyi Marttaliiton uudet patentti- ja rekisterihallituksen
yhdistysrekisterin ennakkotarkastamat säännöt 27.4.2019.
Jokainen marttayhdistys hyväksyy uudet säännöt ensi vuoden aikana.
Aikataulu
Kevät 2020
Vuosikokous
Kevätkokous
Syksy 2020
Syyskokous, jolloin säännöt
on viimeistään hyväksyttävä.
1.1.2021
Jäsenlajimuutokset tulevat voimaan.
Katso uudet säännöt ja ohjeet verkkosivuiltamme.

VUODEN 2020 MARTTATOIMINTA
Parhaimmillaan marttayhdistyksen monipuolisesta toimintakalenterista löytyy jokaiselle
jotakin innostavaa. Marttajärjestön teemat ja tapahtumat kannattaa ottaa mukaan
yhdistyksen toimintakalenteriin.
Löydät toimintasuunnitelmapohjan ja
toimintaideat yhdistyssivuilta.

VIESTINTÄ
VIESTINTÄOPAS YHDISTYKSILLE

Uudenmaan Martat ovat tehneet uuden viestintäoppaan yhdistyksille. Viestintä
yhdistyksessä on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen asioista ja tapahtumista
tiedottaminen on yhtä tärkeää kuin itse tekeminen.
Viestintä ei hoidu itsestään vaan on tärkeää vastuuttaa henkilöitä ja suunnitella aikataulu.
On myös olennaista miettiä, kenelle yhdistys viestii.
Tutustu Uudenmaan Marttojen viestintäoppaaseen ja ota yhdistyksesi tiedottaminen
haltuun!
Viestinnässä on apua myös erilaisista Facebook-kanavista, joiden kautta voi jakaa
tapahtumia, ideoita ja kysyä askarruttavia asioita. Olemme listanneet ryhmät sivuillemme.

Yhdistyskirje muuttaa 2020
Vuoden 2020 alusta tämä yhdistyskirje tullaan toimittamaan samalla sähköpostipalvelulla
(Mailchimp) kuin uutiskirje on toimitettu vuodesta 2017. Yhdistyskirje tullaan
toimittamaan samalla tavalla yhdistysten sähköposteihin sekä yhdistysten puheenjohtajille
ja myös sihteereille. Sen voi myös halutessaan tilata omaan sähköpostiinsa.
Muutoksen jälkeen uutiskirjeitä ei koota yhdistyssivuillemme, vaan vanhat kirjeet voi
halutessaan lukea palvelusta.
Muutoksen myötä toivomme, että kirjeiden luettavuus ja saavutettavuus paranevat, ja näin
ollen viestintä helpottuu.

TERVETULOA JOULUPUUROLLE
Uudenmaan Marttojen
perinteinen joulupuurotapahtuma
järjestetään

5.12. klo 14-17
Ilmoittaudu mukaan!

