Haimoon Martat ry

PÖYTÄKIRJA 1/2020

Sivu 1 / 2

PÖYTÄKIRJA 1/2020
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 29.1.2020, klo 18.06–20.15
Haimoon koulu

Läsnä:

Mervi Kannisto-Kallela, puheenjohtaja
Seija Halme, sihteeri
Kallela Tuula, Landen Mirja, Leino Riitta, Sarjosalo Marika, Savela Kati

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Toiminnan suunnittelua yhdessä kaikkien Marttailtaan osallistuvien kanssa (8 osallistujaa)
Keskusteltiin itse toiminnansuunnitelmasta, minkälaista toimintaa itse kukin haluaisi järjestettävän.
Ehdotuksia oli:
- Käsityöaiheisia/askartelua (esim. nuket, korujen virkkausta, kantapään opettelua, pääsiäisaskartelua,
pajutyöt, himmelit, kranssit)
- Ruoka-aihe (makkara, sushi, salaattikastikkeet, levitteet)
- Hyvänolon ilta (naurujooga, kehonhuolto, keppijumppa)
- Haimoon historiasta luento. Seija ottaa yhteyttä Tarja Ojanteeseen, että olisiko hänellä aikaa pitää
historia-ilta.

5. Vuosikokouksen suunnittelu ja päivämäärä
- Kokouspäiväksi tuli 25.2.2020 klo 18.00 Haimoon kopilla.
Käytiin läpi toimintakertomus, tilinpäätös, henkilövalinnat ja asialista.
Erovuorossa ovat Helka Alakurtti, Seija Halme, Riitta Leino ja Marika Sarjosalo. Seija Halmeelle tulee täyteen 8
vuotta hallituksessa ja Marika Sarjosalo on ilmoittanut jo aiemmin, ettei jatka hallituksessa. Seija on ilmoittanut
myös, ettei jatka sihteerinä, hänen tilalleen lupautui Katja Savela. Hallituksessa on kahden jäsenen paikka
avoinna, mietittiin mahdollisia ehdokkaita. Keskusteltiin myös uudesta varapuheenjohtajasta, kun Marika ei jatka
enää hallituksessa eikä näin ollen voi jatkaa varapuheenjohtajana.
Kokouksessa käsitellään ja hyväksytään Marttaliitto ry:n uudet säännöt.
Seija toimittaa tilinpäätöksen toiminnantarkastajille.
Mervi tekee kirjelmän jäsenille koskien hallituksen jäsenistöä ja yhdistyksen toiminnasta.
Kokouksessa kahvitarjoilu, Mervi hoitaa tarjottavat ja kahvin.

6. Menneet tapahtumat
- 28.9.2019 Tammenkallion retki Haimoossa: Hieno sää, upea ympäristö, vähän osallistujia.
- 15.10.2019 Alkusammutuskoulutus Haimoon urheilukentällä: Hyvä koulutus, hyvä materiaali, hyvin
osallistujia.
- 5.11.2019 hapankaalitalkoot Pirkko Vaihialla: Runsaasti innostuneita osallistujia.
- 13.11.2019 sushi-ilta Selin monitoimitalolla, Ohjaajana Anu Nilsson: Osallistujia oli sopiva määrä, saatiin
aikaiseksi herkullisia erilaisia susheja, hyvä opastus.
- 15.12.2019 joulumyyjäiset koululla: hyvin hillityt, vähän myyjiä, ei muuta tarjoilua kuin Haimoon Marttojen
puuro ja glögi, ei kahvia.
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- 11.12.2019 Haimoon Marttojen pikkujoulut Seija Halmeella: Hyvää syötävää, askarreltiin kierrätyspaperista,
hyvin osanottajia.

7. Vihdin Marttojen/Uudenmaan Marttojen tapahtumat
- Vihdin Marttojen vuosikokous Nummelassa 4.2.2020
- 13.2.2020 to klo 18-20.00. Maailman suurin marttailta ystäville: Vihdin Martat yhdistää jälleen voimansa ja iltaa
vietetään yhdessä Nummelan seurakuntakeskuksessa. Ilmoittautumiset 7.2.2020 mennessä
haimoonmartat@gmail.com tai Seijalle.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mervi Kannisto-Kallela
puheenjohtaja

Seija Halme
sihteeri

