Espoon Maanpuolustusnaiset ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Jäsentoiminta
Kuukausikokoukset
Yhdistyksen perustilaisuus on Tapiolan Palvelukeskuksessa joka kuukauden toinen keskiviikko klo 18 alkaen pidettävä
kuukausikokous. Kuukausikokouksiin pyritään varsinaisen kokoustoiminnan lisäksi järjestämään luennoitsijoita tai teemaan
sopivaa muuta ohjelmaa. Kuukausikokous voidaan pitää myös tutustumiskäyntinä oppilaitoksiin, näyttelyihin, museoihin tai
muihin yhdistyksen toimintaan liittyviin kohteisiin. Kuukausikokouksia ei pidetä kesäaikana (kesä-, heinä- ja elokuussa).
Koulutus
• Tiedotetaan jäsenille maanpuolustusaiheisesta koulutuksesta
• Kannustetaan jäseniä kouluttautumaan poikkeusoloja ja arjen vaaratilanteita varten
• Koulutustilaisuuksia voivat olla esimerkiksi:
• Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssit ja harjoitukset
• Naisten Valmiusliitto ry:n valtakunnalliset ja Helsingin seudun alueneuvottelukunnan alueelliset tilaisuudet
• Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun kurssit ja harjoitukset
• Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n alueelliset ja valtakunnalliset koulutustilaisuudet ja kokoukset
• Yhdistyksen omat tilaisuudet
Muuta
• Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jäsenkirjeissä, kuukausikokouksissa ja sähköpostilla.
• Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan myös Maanpuolustusnaisten Liiton Helsingin Piiri ry:n verkkosivuilla:
(http://www.mnlhelsinginpiiri.fi).
• Tiedotetaan myös yhdistyksen sidosryhmien toiminnasta. Tällaisia sidosryhmiä ovat esim. Maanpuolustusnaisten Liitto
ry, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Naisten Valmiusliitto ry ja Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu.
•
Kannustetaan yhdistyksen jäseniä osallistumaan Maanpuolustuspiirin koulutus- ja tukiyksikön ja Vapaaehtoisen
Pelastuspalvelun toimintaan.
•
Kannustetaan yhdistyksen jäseniä ylläpitämään kuntoaan mm. osallistumalla maanpuolustushenkisiin.
liikuntatapahtumiin, esimerkiksi Kesäyön marssiin ja maanpuolustusnaisten Jotos-tapahtumaan.

Aatteellinen toiminta
•

•
•

Osallistutaan seuraaviin tilaisuuksiin
• Kansallisen veteraanipäivän (27.4.2018) tilaisuudet Espoossa
• Kaatuneiden muistopäivän (20.5.2018) vietto Espoon sankarihaudoilla ja Karjalaan jääneiden muistomerkillä
• Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet
Tapiolan Reserviupseerit ry:n, Espoon Reserviläiset ry:n ja Espoon Maanpuolustusnaiset ry:n yhteistyösopimuksen
mukaan yhdistykset osallistuvat yllämainittuihin tilaisuuksiin yhteisseppeleellä tai kukkatervehdyksellä.
Tuetaan Espoon Sotaveteraanit ry:n toimintaa.

Osallistuminen
•
•

Osallistutaan Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n kevät- ja syyskokouksiin.
Osallistutaan Maanpuolustusnaisten Liiton Helsingin Piiri ry:n työskentelyyn sekä kevät- ja syyskokouksiin.

Hallinto
•
•
•
•

Noudatetaan normaaleja hyvän yhdistystoiminnan periaatteita ja käytäntöjä.
Ylläpidetään yhdistyksen jäsenrekisteriä.
Uusien jäsenten rekrytoimisen lisäksi aktivoidaan nykyisiä jäseniä mm. henkilökohtaisilla yhteydenotoilla.
Hallitus kokoontuu 5 – 7 kertaa vuodessa.

Talous
Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla, arpajaisilla, myyjäisillä, kahvituksilla sekä Maanpuolustusnaisten Liitto
ry:n myyntituotteilla. Tutustumiskäynneillä yhdistys voi osallistua jäsenten kustannuksiin esim. maksamalla opastuksen tai
osan sisäänpääsymaksusta.

