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Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Anarkistimartat jatkavat aktiivista toimintaansa hyvän arjen edistäjinä. Toivotamme uudet ja 
vanhat jäsenet mukaan tapahtumiimme oppimaan uutta, keskustelemaan, tutustumaan, 
ideoimaan ja inspiroitumaan ja ennen kaikkea tekemään asioita yhdessä. 

Vuodelle 2015 on suunniteltu jo monenlaista toimintaa. Vakiintuneet toimintaryhmämme 
jatkavat toimintaansa. Pyrimme myös järjestämään muita mielenkiintoisia tapahtumia. 
Syksyllä 2014 järjestetty jäsenilta osoittautui tarpeelliseksi ja hyväksi keinoksi kertoa 
toiminnastamme ja houkutella jäseniä mukaan toimintaamme. Jäsenilta on tarkoitus järjestää 
uudelleen ensi syksynä. Tämän vuoden toimintasuunnitelmassa on yritetty huomioida myös 
jäsenillassa saatuja ehdotuksia, esim. keskustelukerho, naurujooga, sieniretki ja luontoretki. 
Keskustelukerhon aloituksesta marraskuussa anarkismiaiheen tiimoilta saatiin jo hyviä 
kokemuksia. Ideoita tulevaa toimintaamme varten otetaan jatkossakin mielellään vastaan. 
Yritämme aktiivisesti kehittää toimintaamme ja tarkastella myös kriittisesti mikä toiminta 
tuntuu jäsenistöämme kiinnostavan ja mikä ei. 

Pyrimme huomioimaan toiminnassamme myös yhdistyksemme arvot, kuten tasa-arvon, 
eettisyyden ja ekologisuuden ja edistämään niiden toteutumista. Teemme mielellämme myös 
yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 

Haasteena yhdistyksellämme on saada jäsenet mukaan toimintaan. Erityisesti kaipaamme lisää
aktiivisia jäseniä osallistumaan tapahtumien järjestämiseen ja hallitustyöskentelyyn. 

Yhdistyksen taloudellinen tila on vakaa. Tulomme koostuvat pitkälti jäsenmaksuista ja 
joidenkin tapahtumien osallistumismaksuista. Erityistä varainhankintaa ei yhdistyksemme 
harjoita.  

Ohessa on alustava vuoden 2015 toimintakalenteri. Toimintakalenterimme on joustava. 
Tapahtumien ajankohta elää tarpeen vaatiessa ja jos kiinnostavaa tekemistä keksitään, niin se 
voidaan ottaa mukaan. Syksyn toimintakalenteri tarkentuu kevään aikana. 



Kevään 2015 toimintasuunnitelma

Tammikuu

 Lukupiiri ke 14.1.
 Hallituksen kokous ma 19.1. klo 17.30, Allianssi-talo, vuosikokousasiat
 Neulekerho ma 26.1. (Marttaliiton kokoustila)

Helmikuu

 Vuosikokous ma 9.2. klo 18 (Marttaliiton kokoustila) 
 Lukupiiri to 19.2.
 Neulekerho ti 24.2.
 Kulttuurikerho

Maaliskuu

 Saunaklubi ke 11.3.
 Keskustelukerho ma 16.3 (Marttaliiton kokoustila)
 Neulekerho la 21.3. (brunssi)
 Lukupiiri ma 23.3.
 Viinitasting

Huhtikuu

 Naurujooga ma 13.4. (Marttaliiton tiloissa)
 Lukupiiri to 16.4.
 Neulekerho ma 27.4.
 Kulttuurikerho

Toukokuu

 Vaatteiden vaihto -päivä (Tiina ja Tarja)
 Neulekerho la (Kallio kukkii -tapahtuman yhteydessä ajalla 8.5.-17.5.)
 Lukupiiri ma 18.5.
 Kaupunkikävely/luontoretki
 Viinitasting

Kesäkuu

 Neulekerho la (KIP)
 Kesäsauna
 Kaupunkikävely/luontoretki

Heinäkuu

 Martan päivä su 26.7. (alustavasti teemalla lähetä Martan päivän kuva, ”Miten juhlistat 
Martan päivää”)



Alustava syksyn 2015 toimintasuunnitelma

Elokuu

 Hallituksen kokous
 Neulekerho
 Martat goes kapakka

Syyskuu

 Jäsenilta 
 Sieniretki
 Kaupunkikävely
 Neulekerho
 Lukupiiri

Lokakuu

 Neulekerho
 Lukupiiri
 Kulttuurikerho
 Keskustelukerho

Marraskuu

 Neulekerho 
 Lukupiiri
 Kulttuurikerho
 Viinitasting

Joulukuu

 Neulekerho
 Pikkujoulu


