PÄIJÄT-HÄMEEN MYYNNIN JA MARKKINOINNIN AMMATTILAISET RY

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Yleistä
Päijät-Hämeen myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry, MMA Päijät-Häme,
toimii yhteistyössä Myynnin ja Markkinoinnin ammattilaiset ry MMA:n kanssa
sääntöjensä mukaisesti taloudellisten ja ammatillisten etujen ja pyrkimysten
edistämiseksi jäsenkuntansa keskuudessa.
Toimintaa jatketaan jäsenpalveluiden ja tiedottamisen tehokkaalla hoitamisella.
Uusien jäsenten neuvontaa yhdistys- ja ammattiasioissa pidetään ajan tasalla.
Koulutus- ja virkistystoimintaa tulee kehittää kysynnän mukaan oikeaan suuntaan.
Yhdistyksen tunnettavuuden lisääminen jäsenistössä ja jäsenten kiinnostuksen
kasvattamista omaa yhdistystämme kohtaan tulee edelleen vahvistaa.

Hallitus
Hallitus kokoontuu 1-2 kuukauden välein lomakautta lukuun ottamatta, sekä
muulloin tarvittaessa. Yhteydenotot hallitukseen tehdään sähköpostiin tai hallituksen
jäsenille henkilökohtaisesti. Hallituksen tehtävänä on pitää yhteyttä paikallisiin
yhteistyökumppaneihin sekä osallistua keskus- ja paikallisjärjestöjen tilaisuuksiin.

Tiedotus
Tiedottaminen tullaan pääsääntöisesti tekemään MMA:n Myynti- ja
markkinointilehden jäsenyhdistyksen sivulla, MMA Päijät-Hämeen www-sivuilla,
yhdistyksen Facebook- sivujen kautta, Instagramissa tai sähköpostiviesteillä.
Tiedottamiseen voidaan käyttää tarvittaessa myös toimialueemme valtalehteä.
Vuoden 2019 tavoitteena on yhdistyksen tunnettuuden, toiminnan, tarjonnan sekä
jäsenhankinnan tehostaminen ja uudenlaisten tiedotus- ja viestintäkeinojen
kartoittaminen olemassa olevien viestintäkanavien rinnalle.

Markkinointi- ja ohjelmatoimikunta
Järjestämme maaliskuussa pilkkikisat jäsenistölle ja heidän perheenjäsenille sekä
pikkujoulut jäsenistön lapsille loppuvuodesta.
Kesäteatteriin lähdetään taas porukalla; yhdistys tarjoaa bussin ja pullakahvit.
Muita yhteisiä tapahtumia pyritään järjestämään mahdollisuuksien ja kysynnän
mukaan. Pidä yhteystietosi ajan tasalla niin saat lisätietoa tapahtumista ja voit myös
ehdottaa tapahtumia järjestettäväksi.

Vapaa-aikatoimikunta / liikunta / Vuosselinruka
Kuntoliikuntaa sen eri muodoissa pyritään kehittämään ja sen tukemista jatketaan.
Salibandyn ja keilauksen osallistujat ovat olleet hyvin aktiivisia, joten lajien
tukeminen jatkuu. Muita toimintoja kartoitetaan myös halukkuuden mukaan.
Keväällä järjestetään jälleen yhdistyksen perinteinen tennismestaruus-kilpailu.
Järjestämme myös jäsenillemme keväällä tilaisuuden tutustua Golfin pelaamiseen
jollain lähialueen kentällä, jos halukkaita riittää. Jäsenistömme harrastaa aktiivisesti
myös kaukalopalloa kortteliliigan sarjoissa. Lisäksi osallistumme keskusjärjestön
MMA:n järjestämiin urheilutapahtumiin mahdollisuuksien ja innostuneisuuden
mukaan.
Vuosselinruka 63:n kaksi mökkiä ja ovat erittäin viihtyisiä lomanvietto paikkoja.
Molemmilla puolilla on kaksi hissilippua eli talvella voit olla rinteessä vaikka
aamusta iltaan. Lumettomana aikana lukuisia vaellusreittejä löytyy
ympäristöstä. Mökin pihapiiriin on suunniteltu grillikatosta. Kartoitetaan mahdollista
katoksen paikkaa ja kustannuksia. Toivomme, että jäsenet käyttäisivät mökkiä
enemmän, viikkovuokra pidetään kohtuullisena ja vuokra on hinnoiteltu sesongin
mukaan.

Koulutustoiminta
Paikallista koulutusta toteutetaan tarpeiden ja kysynnän mukaan.
Käymme kertomassa liiton tarjoamista eduista tuleville myynnin ja markkinoinnin
ammattilaisille mm alan oppilaitoksissa.
Liiton yleisesti kaikille jäsenille järjestämistä koulutuksista saat tietoa www.mma.fi.
Voimme järjestää koulutusta paikallisesti nopeastikin, jos toiveita tulee jäsenistöltä.

Muu toiminta
Hämeen alueen Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten kanssa (Tampere,
Hämeenlinna, Lahti) yhteistyötä jatketaan ja kehitetään. MMA:n samoin kuin
muihin järjestettäviin tilaisuuksiin osallistutaan tarpeen mukaan.
MOT:n asianajaja päivystää Hämeenlinnassa. Päivystävän lakimiehen saa kiinni
puhelimitse tai sähköpostitse. Jos on tarvetta, tapaamisen voi sopia Hämeenlinnaan.

Talous
Päijät-Hämeen myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n talousarvio liitteenä.

Lahdessa 22.11.2018
Hallitus

