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MARK STRATEGIA

MISSIO / PURPOSE

TOIMENPIDESUUNNITELMA

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

VISIO

SWOT
Vahvuudet/Heikkoudet/Mahdollisuudet/Uhat

Ulkoisen
toimintaympäristön
analyysi

Kilpailija-analyysi

Sisäisen
toimintaympäristön
analyysi

Sidosryhmäanalyysi

KYSELY JÄSENISTÖLLE JA ALALLA TOIMIVILLE EI JÄSENILLE

ARVOT

MARK Strategia - Kriittiset menestystekijät
1. Talouden turvaaminen kestävälle pohjalle, kassavirta positiiviseksi
2. MARKin roolin ja kohderyhmän kirkastaminen

3. Tarjoaman ja ansaintalogiikan kehittäminen
4. Toimintamallin ja rakenteen optimointi

5. Kriittisten osaamisten ja kyvykkyyksien varmistaminen
6. Myynti, markkinointi ja viestintä (strategia ja toteutus)
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MARK toimintasuunnitelma / Hallituksen esitys
kokoukselle
- MARKin hallitus on tehnyt kattavan strategiatyön, joka antoi raamit
tulevien vuosien toiminnalle.
- Ensi vuosi näyttää erittäin epävakaalta kaikilla toimijoilla ja aloilla.
Markkinointi erityisesti erittäin suhdanneherkkä toimiala.
- Hallitus uskoo MARKiin ja siihen, että palvelulle on kysyntää etenkin
tulevina vuosina. Ala tarvitsee jatkuvaa kehittymistä ja kannustavaa
yhteisöä.
- Vuodelle 2021 käsittelyssä oli kolme erilaista toimintasuunnitelman
vaihtoehtoa, joista hallitus esittää kokouksessa version, jossa nykyistä
toimintaa jatketaan mahdollisimman kustannustehokkaalla mallilla.
- Toiminnan kokonaistuottoja pyritään lisäämään merkittävästi MARK
Kustannus Oy:n kautta mm palvelumyynnillä.
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Uudet MARK hallitusvalinnat
10 § Liiton asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen
syyskokouksen kuusi kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä.
Erovuorossa on aina kaksi jäsentä valitsemisjärjestyksessä.

Erovuorossa Sari Heinilä
- Uusi jäsen kaudelle 2021-2023
Erovuorossa Sanna Halttunen-Välimaa
- Hallitus ehdottaa kokoukselle päätöstä Sannan jatkokaudelle 2021-2023,
koska hallitustyö Sannalla alkanut vasta 2020 alusta. Sanna on
sitoutunut ja halukas viemään MARKia eteenpäin tulevina vuosina.
Hallitustyöskentelyä jatkavat: Pasi Viherlaakso, Anssi Järvinen, Sirpa
Tuomi, Marika Siniaalto
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MARK sääntömuutosehdotus §8 osalta
Hallituksen esitys sääntömuutokseksi: Lisätään sääntöjen 8 §:n loppuun
seuraavat lauseet:
”Liiton kokoukseen voi, hallituksen tai kokouksen niin päättäessä,
osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Liiton hallitus voi päättää, että liiton kokouksiin on ilmoittauduttava
ennakolta.”
17 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta.
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MARKin omistaman huoneiston Fabianinkatu 4 B 10
myynti
Hallitus hakee kokoukselta huoneistolle myyntilupaa sekä esittää
yhdistyksen kiinteän omaisuuden uudelleen sijoittamista
- Toimistotila ei sovellu ja/tai palvele MARKin nykyistä toimintaa
- Velattomaksi myyntihinnaksi ehdotettu myynnin aloitusvaiheessa
1.050.000e (Huoneistokeskus)
- Huoneiston myynnistä saaduista varoista käytettäisiin 25 % MARKin
toiminnan jatkon turvaamiseen ja 75% sijoitettavaksi erikseen
toteutettavan suunnitelman mukaisesti (3-5 sijoitussuunnitelmaa
kilpailutettuna)
- Sijoituspolitiikka tehdään hallituksen toimesta sijoitussuunnitelman
yhteydessä.
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