TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Maaningan Martat ry.
Arki ruoka on järkiruokaa
Kotitalousneuvonta on järjestön strategia v. 2017-2019, sen
tavoitteet ovat terveyden edistäminen, kestävä kehitys, tasa-arvon
edistäminen ja kotityön arvostuksen lisääminen.
Korostamme yhdistys toiminnassamme vastuullisuutta, kohtuullisuutta sekä
annamme tietoja ja taitoja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tarjoamme
jäsenillemme monipuolista harrastustoimintaa sekä mahdollisuuden
vapaaehtoistoimintaan. Järjestämme jäsenillemme erilaista virkistystoimintaa.
Opettelemme arjen hallinnan ja arjen taitojen vahvistamista.
Piiri lisää marttayhdistystensä ketjukoulutuksia. Ketjukoulutuksien avulla yhdistykset
saavat lisää martta-aiheita toimintaansa ja neuvonta tavoittaa paremmin jäsenistön.
Maaningan Martat pyrki toimintasuunnitelmaansa tehdessä ottamaan huomioon liiton
tavoitteen ja toteuttamaan sitä omien mahdollisuuksiensa mukaan, ottaen jäsenistön
toiveet huomioon.
Järjestö täyttää tänä vuonna 120 vuotta ja oma yhdistyksemme 8.6. 2019 100 vuotta.

Maaningan Martat kokoontuu aina kuukauden toinen maanantai jos ei toisin
ilmoiteta. Kokouksista ilmoitetaan Uutis-Jousessa ja Savon Sanomissa sekä
facebookissa ja kotisivuillamme.

TOIMINTAKALENTERI:
Aika:

Aihe

Tammikuu

14.1. Marttailta, aiheena kodinkoneiden hoito. Anna-Liisa Ruonala
pitää. Tietoa tulevasta kamppanjasta, Sukat äidille.
31.1. Maailman suurin marttailta

Helmikuu

11.2. Marttailta, ystävänpäivä, jatkamme perinnettä
vauvan sukkien kutomisesta neuvolaan
12.2. Hallituksen kokous
28.2. Kevätkokous

Maaliskuu

8.3. Vilpun päivä, liiton tempaus vanhusväen hyväksi
11.3. Marttailta
Ruokakurssi: Kas, kas, kasviksia
29.3. Marttaliitto 120 vuotta
Teatteri – tai musiikkikeskus matka
.

Huhtikuu

8.4. Marttailta, alusvaate esittely
Savon Marttojen kevätkokous

Toukokuu

13.5. Marttailta, kaappien kevät tyhjennys

Kesäkuu

24.5.-15.6. näyttely kirjastossa. Maaningan Martat 100 vuotta.
15.6. Maaningan Marttojen 100 vuotta juhlat Tuovilanlahden
Nuorisoseurantalolla

Heinäkuu

Osallistutaan Huiluuruppeemille Marttakahvion järjestämisellä
Järjestetään kesäretki

Elokuu

Huilataan

Syyskuu

31.8. -7.9. Sieniviikko. Minna Roivas pitää sieninäyttelyn ja
sieniretken
Hallituksen kokous ja syyskokous
9.- 15.9. Marttailuviikko
8.9. juhlavuoden Jumalanpalvelus päivä, voidaan pitää omassa
seurakunnassa
9.9. Marttailta

Lokakuu

14.10. Marttailta, Puurokuu on lokakuu
Hallituksen kokous ja syyskokous

Marraskuu

11.11. Marttailta, arpajaispalkintojen valmistelu
Osallistutaan Maaningan joulunavaukseen
Savon Marttojen syyskokous
Teatterimatka

Joulukuu

9.12. yhdistyksen pikkujoulu

.
Toimintasuunnitelmasta puuttuu muonitus - kahvitus toiminta. Tarkoituksena on jatkaa
entiseen tapaan, mahdollisuuksien mukaan.
Käsityökerhoa on tarkoitus jatkaa tulevan vuoden aikana, vastuu kerhosta on Mervi Parviaisella.
Satutuntien pitäminen kirjastossa jatkuu kerran kuukaudessa. Satuja ovat lukeneet Eevaliisa
Tikkanen ja Mervi Parviainen. Mukana satutunneilla on aina kaksi marttaa.
.
-

