TOIMINTASUUNNITELMA 2018

27.3.2018

Toimikauden tavoitteet
Toiminnan perustavoitteena on kehittää maisemasuunnittelijoiden ammattitaitoa ja
toimintaedellyksiä sekä edistää ammattimaisen maisema- ja vihersuunnittelun laatua ja
tunnettuutta.
Keskeiset tehtävät ovat
- ammattimaisen maisema- ja vihersuunnittelun imagon lisääminen
- tehokas tiedottaminen
- laadukkaat koulutustilaisuudet ja opintomatkat
- koko viheralan kehittäminen esim. työryhmien kautta
Painopistealueet
- Teemana tilaajan vuosi, kohdennettu viestintä: Kiinteistöliitto, Suomen
Isännöintiliitto, Julkisivuliitto Ry
- Tiedottaminen sekä jäsenistölle että ulospäin
- Yhteistyö VYL:n ja muiden jäsenjärjestöjen kanssa
Kokoukset
-

Vuosikokous maaliskuussa KESY-koulutuksen yhteydessä Kekkilän tiloissa
Vantaalla
Hallituksen kokoukset noin kahden kuukauden välein
Toimikunnat ja työryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan
VYL liittokokous keväällä 2018

Koulutustilaisuudet, matkat ja muut tapahtumat
- Kesy-koulutus, työkaluja ja käytäntöjä KESY-kriteerien käyttöönottoon,
maaliskuu. Yhteiskoulutus VYRAN kanssa.
- Osallistutaan VYRAn KESY-matkalle Hollantiin 27.-30.3. (31.3.).
- Kotimaan opintomatka, kesäkuun alku, Tampere
- Kotimaan opintoretki & asuntomessupäivä Porissa, 2-3.8.2018
- Taimistopäivä, Harviala,5.9.2018
- Toiminnansuunnittelu syksyllä
- Vihertekin yhteydessä kasvillisuuskoulutus
- Pikkujoulut joulukuussa
Tiedottaminen






jäsentiedote sähköpostilla noin 20 kertaa vuodessa, tarpeen mukaan
yhdistyksen Internet-sivut
VYL-viesti sähköpostilla joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko
Mainos kiinteistölehteen keväällä 2018
Twitter, Facebook ja Instagram, 4 tiedotetta jaetaan ePressin kautta

Edustukset työryhmissä
 VYL:n hallitus
 Viherympäristölehden toimituskunta
 VYL:n kasvualustatyöryhmä
 VYL:n koulutustyöryhmä
 Asuntomessut
 Koulutuspolkutyöryhmä
 Lepaan neuvottelukunta
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VYL:n julkaisutyöryhmä
Vihertaitajakilpailu
Kestävä ympäristörakentaminen (KESY)
Hoitotyöryhmä
FISE-suunnittelijapätevyys
FISE-rakennuttajapätevyys
MRL-työryhmä (Maankäyttö- ja rakennuslaki, uusi)

Maisema- ja vihersuunnittelun tunnettuuden edistäminen
Messut





Isännöintipäivät Lahdessa, syyskuu
Asuntomessut Porissa heinä-elokuu, ammattilaispäivä elokuussa
Marketanpuiston puutarhapäivät 26.5 &1.9.2018
Paikallisia puutarha-alan messuja tuetaan max 500€:lla, kun se on MAS:n
jäsenten yhteisosasto ja se edistää Maisemasuunnittelijoiden näkyvyyttä

Yhdistyksen viestintämateriaali ja -kanavat
 Esite ja jäsenluettelo
 Roll Up -julisteet
 Graafisen ohjeiston mukaan tuotettavat lomakkeet (mm. tiedotteet)
 Internet-sivut ja sosiaalinen media (Twitter, Facebook ja Instagram)
 Mahdollinen lehti- ja suoramarkkinointi
 Messut
Lehtiartikkelit
 Viherympäristölehti
 Alan kuluttajalehdet
 Muut lehdet ja oppaat (Rakenna oikein-opas)
Uusien jäsenten hankkiminen
Alan oppilaitoksiin lähetetään vuosittain ilmoitustaulumainos ja esitteitä.
Lepaalla ollaan mukana rekrytointipäivässä esittelemässä yhdistyksen toimintaa.
Uusia jäseniä hankitaan alan messuilla ja Internet-sivujen kautta, missä hakemus
täytetään.
Etu uusille jäsenille yksi osallistuminen saman vuoden koulutukseen tai 12 kk
kuluessa alennettuun hintaan. Henkilö- ja yritysjäsen opiskelijan hinnalla, opiskelija
ilmaiseksi. Etu voimassa myös kun siirtyy henkilöjäsenestä yritysjäseneksi tai
opiskelijasta henkilöjäseneksi.
Stipendit

Stipendejä jaetaan 2500€:n edestä yritys- ja henkilöjäsenillä ammatilliseen
täydennyskoulutuksen ja opintomatkoihin, stipendin suuruus enintään 500 €.

Varainhankinta
Jäsenmaksutulojen lisäksi tuloja hankitaan järjestämällä koulutustilaisuuksia ja
opintomatkoja sekä hankkimalla uusia jäseniä ja kumppaneita.

Maisemasuunnittelijat ry, c/o Viherympäristöliitto ry, Viljatie 4 B, 00700 Helsinki

www.maisemasuunnittelijat.fi

