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Toimintakertomus vuodelta 2014

Yleistä 

Anarkistimartat ovat Uudenmaan Marttojen suurin marttayhdistys. Jäsenmäärämme kasvoi 
edelleen tänäkin vuonna ja suurimmillaan jäsenmäärämme oli 353. Toissijaisia jäseniä meillä 
oli 5. Facebook-ryhmämme koko kasvoi myös edelleen ja oli vuoden lopussa 740. Facebook-
ryhmäämme voivat liittyä myös ei-jäsenet. Osallistujamäärä tapahtumissamme oli edelleen 
pieni jäsenmääräämme nähden. Osa jäsenistämme toimii selvästikin vain ns. 
”virtuaalijäseninä” osallistumatta lainkaan varsinaiseen toimintaamme. Mitään vakiintunutta 
kokoontumispaikkaa meillä ei ole ollut ja sopivan tapahtumapaikan löytäminen on välillä ollut 
haasteellista. Haastavaksi on koettu myös suuren yhdistyksen pyörittäminen suhteellisen 
pienellä aktiivisten jäsenten määrällä. Mitään erityistä varainhankintaa emme ole harjoittaneet.
Tulomme koostuivat jäsenmaksuista ja joidenkin tapahtumien osallistumismaksuista. 
Yhdistyksen taloudellinen tila on vakaa. 

Toiminta

Vakiintuneet toimintaryhmämme lukupiiri ja neulekerho jatkoivat toimintaansa kokoontuen 
noin kerran kuukaudessa. Erityisesti Virka Galleriassa järjestetty neulekerho, josta oli 
ennakkoon pieni juttu Helsingin Sanomissa, oli hyvin suosittu ja keräsi osallistujia 23 kpl. 
Saunaklubi jatkoi myös toimintaansa, tosin aiempaa harvemmin kokoontuen. Perinteeksi 
muodostuneet kesäsauna ja pikkujoulusauna olivat molemmat suosittuja tapahtumia. 
Elokuvakerho laajeni kulttuurikerhoksi, jonka sisällä voidaan järjestää monenlaista toimintaa. 
Tänä vuonna kävimme valokuvanäyttelyssä, Tove Jansson -näyttelyssä Ateneumissa, 
Leffapiknikillä ja kaksi kertaa teatterissa. Perinteeksi muodostunut Martat goes kapakka 
tapahtuma järjestettiin myös tänä vuonna ja suosittu viinitasting kaksi kertaa. Kaupunkikuvaa 
avarsimme mielenkiintoisilla kaupunkikävelyillämme. Lokakuussa kävimme ruskaretkellä 
Nuuksiossa ”Mennään eikä meinata” -kampanjan innoittamina.
 
Toimintaryhmien lisäksi pyrimme järjestämään myös muita tapahtumia. Helmikuussa 
osallistuimme Kallion kirjastossa Lainan päivän kahvitukseen ja järjestimme Intia-aiheisen 
tapahtuman. Helmikuussa opettelimme huovutettujen korujen tekemistä. Syyskuussa 
järjestimme ensimmäistä kertaa erityisesti uusille jäsenille suunnatun jäsenillan, jossa 
esittelimme Anarkistimarttojen toimintaa ja keräsimme ideoita tulevaa toimintaamme varten. 
Jäsenilta osoittautui hyvin suosituksi (osallistujia 28 kpl) ja vastaavia iltoja päätettiin myös 
jatkossa jatkaa. Lokakuussa järjestimme yhteistyössä Viikin Marttojen kanssa ”Tyyli, eleet ja 
asenteet -elämästä enemmän irti!” -tapahtuman, jossa tyyli- ja tapakonsultti Riitta Pulla evästi
meitä kohti positiivisempaa elämää. Marraskuussa selvensimme ajatuksiamme anarkismista 
kirjailija Torsti Lehtisen johdolla. Tämä ensimmäinen keskustelukerhon tilaisuus keräsi hyvin 
osallistujia (18 kpl) ja keskustelukerhoa suunniteltiin jatkettavaksi myös ensi vuonna.

Hallituksen toiminta

Vuosikokouksessa 25.2.14 hallitukseen valittiin 6 jäsentä ja puheenjohtaja. Hallituksen 
jäsenistä 2 oli uusia. Vastuutehtäviä jaettiin kuten edellisenäkin vuonna, ettei työkuorma kävisi
kenellekään liian suureksi.   



Vuonna 2014 hallitukseen kuuluivat Anneli heikkilä (puheenjohtaja), Maija Puronkari 
(varapuheenjohtaja), Anu Tenhunen (kokoussihteeri), Tiina Hokkanen (rahastonhoitaja), Pipsa 
Keski-Hakuni (jäsensihteeri), Mirja Partti (viestintävastaava) ja Seija Rintanen.

Hallituksen kokouksia pidettiin vuonna 2014 yhteensä 7 kpl. Kokouksemme ovat olleet kaikille 
avoimia tilaisuuksia.

Tiedotus

Toukokuussa avasimme uudet kotisivut, jotka ovat saaneet paljon positiivista palautetta. 
Kotisivut ovat tärkein tiedotuskanavamme ja sieltä löytyy myös ajankohtaisin tieto 
tapahtumista. Helppokäyttöisten kotisivujen myötä myös sivujen päivitysvastuuta on voitu 
paremmin jakaa. Suurin osa hallituksen jäsenistä, sekä toimintaryhmien vetäjät ovat voineet 
itse viedä viedä tapahtumia sivuille. Kotisivujen lisäksi tiedotuskanavana on toiminut 
sähköposti ja sen kautta kuukausittain lähetettävät kuukausikirjeet, sekä Facebook-ryhmä. 
Facebook-ryhmä muutettiin suljetuksi, niin etteivät päivitykset näy ryhmän ulkopuolisille 
jäsenille.

Hyväntekeväisyys

Vuoden 2014 neuleprojektimme hyväntekeväisyyskohteena oli Vuorelan koulukoti. 
Neuleprojektiin liittyen hankimme myös Hyvinkään kehitysvammaisten tuki ry:ltä 100 eurolla 
neuleita, jotka lahjoitettiin edelleen Vuorelan koulukotiin. 

Syyskuun kaupunkikävelyllä kerättiin vapaaehtoinen maksu Marttaliiton 
hyväntekeväisyyskohteisiin. Keräystuotoksi saatiin 15 euroa. Yhdistys päätti lahjoittaa 
kohteisiin lisäksi 85 euroa. 100 euron yhteissummasta puolet lahjoitettiin Marttaliiton kotimaan
keräyskohteeseen nuorten kotitalousneuvontaan ja puolet ulkomaan kohteeseen Kamerunin ja 
Swazimaan naisille.

Lisäksi Anarkistimartat lahjoitti 200 euroa Ensi- ja turvakotien liitolle, sekä 200 euroa Helsinki 
Outsiders sähköpyörätuolisalibandyseuralle.

Lahjaksi saamiamme askartelutarvikkeita annoimme edelleen Nurmijärven srk 
päiväkerhotyöhön.

Uudenmaan piirin toimintaan osallistuminen

Uudenmaan Marttojen kevät- ja syyskokouksiin valittiin vuosikokouksessa kolme edustajaa. 
Maija Puronkari, Anu Tenhunen ja Pipsa Keski-Hakuni osallistuivat kaikki kevätkokoukseen. 
Syyskokouksessa Pipsa Keski-Hakunin tilalla meitä edusti varaedustaja Seija Rintanen. 
Puheenjohtajamme Anneli Heikkilä toimi 2014 Uudenmaan Marttojen hallituksessa 
varajäsenenä ja syyskokouksessa hän tuli valituksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. 

Marttajärjestön toiminnan tilastointi muuttui sähköiseksi vuoden 2014 alusta. Uutta 
tilastoinnissa on ollut myös tapahtumien vapaaehtoisten määrän ja vapaaehtoistuntien 
ilmoittaminen. Tapahtumaraportti vuoden 2014 tapahtumista ja osallistujamääristä löytyy 
ohesta erillisenä liitteenä.


