Rantamäen Martat ry
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA xxxx
YLEISTÄ
Yhdistyksen toiminta toteutui lähes suunnitellun mukaisesti. Erityisesti innostuttiin
Garderobi-teemasta, harkitse, korjaa ja kierrätä. Hankkeella pyritään herättämään
kuluttajia harkitsemaan jo ostopäätöstä tehtäessä, kannustetaan huoltamaan ja
korjaamaan vaatteita sekä tuunaamaan ja kierrättämään tekstiilejä.
Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 9 uudella jäsenellä.
TOIMINTA
Marttailtoja pidettiin kaikkiaan kymmenen kertaa eri aiheilla (luettelo
päivämääristä ja aiheista liitteenä) ja niihin osallistui 271 marttaa. Kevätretkeä ei
järjestetty, mutta syksyllä tehtiin yhteinen retki Kiukoisten Marttojen kanssa
Tampereen kädentaitomessuille.
Kirjastossa järjestettiin kolme kertaa yleisölle avoin korjaus- ja tuunausilta, johon
lainattiin piiritä kaksi ompelukonetta. Erityisesti korjausompelu kiinnosti ja lapset
kokeilivat nappien ompelua uutena asiana.
Syksyllä pidettiin sieninäyttely yhdistettynä sienineuvontaan ja kiinnostuneita kävijoitä
riitti koko päiväksi. Paikalle saatiin myös piirin kotitalousasiantuntija Nella Virta.

TALOUS
Yhdistyksen tulot muodostuivat jäsenmaksupalautuksista sekä myyjäis- ja
kahvitustuotoista. Suurin yksittäinen tuotto saatiin joulumyyjäisitä josta jäi
yhdistykselle kulujen jälkeen
320,80 €.
Aisaemmin suuren menoerän muodostaneet postituskulut ovat laskeneet minimiin, sillä
tiedotus hoidetaan pääosin sähköisesti. Hallituksen jäsenille ei maksettu
kokouspalkkioita, ja toiminnnatarkastajat eivät ottaneett palkkiota tarkastuksesta.
JÄSENET JÄSENHANKINTA
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 91. Heistä varsinaisia oli 68, kunniajäseniä 2,
perheenjäseniä 19 ja seniorijäseniä 6. Yhdistykseen liittyi 13 uutta jäsentä, ja yhdistyksestä
erosi 4 jäsentä. Jäsenhankinta oli toiminnan painopiste koko vuoden. Tomintakalenterit,
joissa oli mukana jäsenlomake, olivat jaossa kauppojen ilmoitustauluilla ja kirjastossa.
Kesätapahtumissa yhdistyksellä oli oma esittelypöytä ja sienineuvonnassa käyneille
kerrottiin yhdistyksen toiminnasta sekä jaettiin toimintakalenteria. Uusien jäseneten
perehdyttämisestä vastasi kaksi kummimarttaa, jotka valittiin helmikuussa. He järjestivät

myös marraskuussa illan uusille jäsenille. Iltaan osallistui 8 liittynyttä jäsentä.
YHDISTYKSEN TOIMINTARYMÄT
Yhdistyksellä oli kaksi toimintaryhmää: käsityömartat ja Mieluskylän toimintaryhmä.
Käsityömarttojen vetäjänä toimi Kati Puikkonen. Ryhmä kokoontui vuoden aikana 11
kertaa käsityöiltoihin. Mieluskylän toimintaryhmän vetäjänä toimi Kaarina Kokkonen ja se
kokoontui 8 kertaa kirjallisuusiltoihin. Molemmat ryhmät toimittivat yhdistyksen
hallitukselle tammikuussa suunnitelman tulevasta toiminnastaan ja arvion ryhmän
menoista. Ryhmän vetäjät laativat vuoden viimeiseen kokoukseen raportin ryhmän
toiminnasta ja yhteenvedon kuitteineen ryhmän kuluista. Molemmat ryhmän vetäjät olivat
paikalla vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa, jossa he kertoivat ryhmiensä
toiminnasta.
HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtajana toimi Ella Einonen ja varapuheenjohtajana Marja Maunonen.
Hallitukseen kuuluivat Kaija Keränen, Riitta Ritvanen, Helvi Huttunen ja Liisa Leinonen.
Sihteerin tehtäviä hoiti Helvi Huttunen. Rahastonhoitajana toimi Toini Turunen, joka ei
kuulu hallitukseen. Hallitus kokoontui 7 kertaa. Tilintarkastajina toimivat Maija Manner ja
Elsi Elonen. Varatilintarkastajina olivat Eila Enäkoski ja Kaarina Kirjavainen. Kaija
Keränen toimi yhdistyksen tiedotusmarttana ja Riitta Ritvanen järjestömarttana. Hän
hoiti myös jäsenluettelon ylläpitämisen ja tarkistukset. Ritvaselle ja Maija Mannerille
haettiin tunnukset jäsenrekisterin sähköistä päivitystä varten. Piirin kevätkokoukseen xx
xx xxxx osallistui Liisa Leinonen ja syyskokoukseen xx xx xxxx osallistui varaedustaja Ella
Einonen.
TIEDOTUS
Toimintakalenteri lähetettiin lähetettiin vuosikokouksen jälkeen kaikille jäsenille, pääosin
sähköisenä.. Rantamäen Sanomat kutsuttiin paikalle sienineuvontaan, ja siinä julkaistiin
puolen sivun artikkeli neuvonnasta ja yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen toimintaa
käytiin esittelemässä ammattikoulun oppilaille sekä kunnan eri toimialojen
yhteistyöpäivillä.
MUISTAMISET JA HUOMIONOSOITUKSET
Yhdistyksen vuosikokouksessa kutsuttiin kunniajäseneksi kutsuttiin yhdistyksen
pitkäaikainen puheenjohtaja Laina Mehtonen. Yhdistys anoi ansiomerkkejä
ansioituneille jäsenille ja niitä luovutettiin vuosikokouksessa ja joulujuhlassa.
Kertomuksen liitteenä on lista ansiomerkkien saajista.
ARVIO TULEVASTA TOIMINNASTA
Toiminnassa ei ole havaittavissa suuria muutoksia. Jäsenmäärä on kehittynyt suotuisasti,
ja se takaa osaltaan taloutta. Jäsenhankintaan panostetaan tulevina vuosina ja sillä
saadaan myös lisää toimijoita. Tulevaisuudessa on todennäköistä myös kolmannen
toimintaryhmän perustaminen.

