Outokummun Viuruniemen Marttayhdistys ry
TOIMINTAKERTOMUS JUHLAVUODELTA 2016 – marttayhdistys 80 vuotta
Marttayhdistys juhli 80- vuotista taivaltaan viikon verran pitämällä riihikahvioita ja näyttelyä
Kervilän myllyriihellä. Juhlaviikon päivien sisältö ja tarjoilut rakentuivat yhdistyksen elinkaaren
mukaan. Myös lapsille oli leikkejä eri vuosikymmeniltä. Juhlaviikko huipentui sunnuntain pääjuhlaan,
jonka aluksi pysytettiin juhlasalko. Reilun tunnin mittainen ohjelma päättyi kakkukahveihin.
Juhlaviikolle osallistui 420 henkilöä, 21 marttaa uurasti tehden 210 työtuntia. Osa juhlasta tallentui
myös videona youtubeen.
Suuri osa yhdistyksen toiminnasta oli edelleen yhteistä muiden kylän yhdistysten kanssa mm.
talvitapahtuma, talkoot, kesäkirkko, venetsialaiset, kylän pikkujoulu ja hirvisoppa..
Varsinaisia marttailtoja olivat: teemana tee, marsipaani-ilta, ja hemmotteluiltana harjoiteltiin lavista.
Kurssirysäykseen osallistuttiin Outokummussa.. Tehtiin retkiä; Kaksolan marjatilalle, Karvion
kesäteatteriin ja Kolille. Piirakkapajalle ei tänä vuonna osallistuttu. Elokuun venetsialaiset ja
elonkorjuukirppis olivat myös suosittu tapahtuma.. Kaiken kaikkiaan yhdistyksen tapahtumissa 103
marttaa teki 406 työtuntia, joista pääsi osalliseksi 1010 henkilöä.
TALOUS
Yhdistyksen tulot muodostuivat jäsenmaksupalautuksista sekä ruokailu- ja kahvitustuotoista.
Juhlaviikko tuotti noin 1000 €. Suurin menoerä olivat retket. Yhdistyksen taloustilanne on
erinomainen, miinusta tälle vuodelle tuli muutama euro.
JÄSENET /JÄSENHANKINTA
Yhdistyksessä oli 30 jäsentä, joista 4 on kunniajäsentä ja yksi rinnakkaisjäsen.
HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtajana toimi Anna-Maria Hynninen ja varapuheenjohtajana Pirjo Mielonen. Sihteerin
tehtäviä hoiti Ulla Kervinen. Rahastonhoitajana toimi Tuija Kervinen. Hallitus kokoontui 3 kertaa.
Piirin kevätkokoukseen osallistui Ulla Kervinen.
TIEDOTUS
Toimintakalenteri lähetettiin vuosikokouksen jälkeen kaikille jäsenille postitse. Yhdistyksen
tapahtumista ilmoitettiin ensisijaisesti tekstiviestein ja kylän www-sivuilla. Vuosikokouksesta
ilmoitettiin Outokummun seudussa. Yhdistyksen omilla www -sivuilla olivat nähtävissä yhdistyksen
viralliset asiakirjat.
MUISTAMISET JA HUOMIONOSOITUKSET
Marttayhdistyksen stipendin sai Tuomas Kanniainen. Petteri Malisen ja Arto Räsäsen perheitä
muistettiin rotinakäynneillä. Myös Raili Koistinen kukitettiin syntymäpäivän kunniaksi.

ARVIO TULEVASTA TOIMINNASTA
Marttaliiton toiminta-arvoina ovat omannäköinen ja avoin toiminta, kestävän arjen luominen yhdessä
tehden onnistumisen ja oppimisen iloa kokien. Elämä on parasta itsetehtynä – teema jatkuu
tulevanakin juhlavuotena 2017, jolloin Suomi täyttää 100 vuotta. Juhlitaan, kahvitellaan ja ”syödään
yhdessä” tulevanakin vuonna lapsia ja lapsiperheitä unohtamatta.

