
Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 

Anarkistimarttojen anarkismi ilmenee positiivisena kurittomuutena arjen asioissa. 
Käytännön toiminnassamme yritämme vaalia ja vahvistaa yhdistyksemme arvoja: tasa-
arvoa, eettisyyttä ja ekologisuutta. Säännöissämme pyrkimyksiämme kuvataan näin: “eri 
ihmisryhmien ja sukupuolten keskinäistä tasa-arvoa, hierarkioista ja rakenteellisesta 
väkivallasta vapaata ihmisarvoista elämää, kulttuurin ja ilmaisun vapautta ja 
moninaisuutta, sekä ihmisten keskinäistä positiivista yhteiseloa sopusoinnussa luonnon 
kanssa. ”

Haluamme parantaa maailmaa iloisin ja innokkain mielin. Ellei joku jäsen löydä 
toimintaryhmistämme itselleen kiinnostavaa tapaa toimia, toivotamme hänet mukaan 
suunnittelemaan sellaista, keskustelemaan, tutustumaan, ideoimaan ja inspiroitumaan - ja 
ennen kaikkea tekemään asioita yhdessä. 

Toimimme mielellämme yhdessä muiden ryhmien kanssa. Yhteistyö muiden 
marttayhdistysten, etenkin ProMarttojen ja Kantin Marttojen kanssa on tiivistymässä 
entisestään, ja viime vuonna viriteltiin yhteistyökuvioita myös muiden toimijoiden kanssa. 

Useat teemaryhmät kokoontuivat viime vuonna Lapinlahden Lähteellä, ja tapaamisia 
järjestettäneen tiloissa myös kuluvana vuonna. 

Taannoinen tapaaminen Monika-naisten kanssa johti tutustumiseen Suomi-Syyria 
-ystävyysseuraan. Tutustumisen seurauksena mm. lahjoitettiin seuralle kävelysauvoja ja 
alettiin suunnitella yhteisiä sauvakävelyretkiä. Lisäksi Kulttuurikeskus Caisassa joka toinen
perjantai järjestettäviin maahanmuuttajanaisten iltoihin ”Ladies Night” on kaivattu 
suomalaisia osallistujia. Anarkistimartat innostuivat ottamaan osaa, joten olemme keväällä 
paikalla ainakin kerran kuussa. 

Anarkistimartat perustettiin 10 vuotta sitten Minna Canthin päivänä, ja vietämme 
juhlavuotta syntymäpäivästä seuraavaan 19.3.2017-19.3.2018. Juhlavuoden aikana 
toteutamme 10 tapahtumaa #anarkistimartat10v -teeman alla.  

Vakiintuneet teemaryhmät jatkavat totuttuun tapaan. Vuoden 2017 alustava 
toimintasuunnitelma on toimintasuunnitelman liitteenä.



Vuoden 2017 alustava toimintasuunnitelma

Tammikuu

 Ma 9.1. Hallituksen kokous, Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1 (tilinpäätöskokous)
 TI 17.1. klo 17.30 Lukupiiri: Yrsa Stenius: Valta ja naiseus  (Sari)
 Pe 27.1.  klo 18 Neulekerho ja Ladies Night, Kulttuurikeskus Caisan Olohuone, 

Mikonkatu 17 C/Vuorikatu 14  (Marja ja Seija)

Helmikuu

 Ma 6.2. klo 17-20 Vuosikokous, Marttaliiton kokoustila
 9. tai 15.2. Tutustuminen Kierrätyskeskukseen ja Uusix-verstaaseen (Marjatta)
 Pe 17.2. klo 18 Ladies Night (Suomi-Syyria Ystävyysseura), Caisan Olohuone (Elina)
 22.2.2017 klo 17:30-20:00 Neulekerhon (Marja ja Seija) sekä lukupiirin: Värittömän 

miehen vaellusvuodet  (Sari) yhteinen ilta Emmauksessa, Mäkelänkatu 54 

Maaliskuu

 Ke 1.3. klo 17.30 Talviuinti Kuusijärvellä (Elina)
 La 11.3. klo 13 #anarkistimartat10v Teatteriin yhdessä: Canth, 20 lippua varattu 

(Elina) www.kansallisteatteri.fi/esitykset/canth/ 
 Su 19.3. Juhla ravintolassa (Juhlatmk)
 To 16.3. Neulekerho (Marja ja Seija)
 Ke 22.3. klo 17.30-20 Lukupiiri: Sairaanhoitaja Muma: Päivityksiä (Sari)
 Ke 29.3. klo 17 Veriryhmä (Kirsi)
 Pe 31.3. klo 18 Ladies Night Suomi-Syyria Ystävyysseuran kanssa, Caisan Olohuone 

Huhtikuu

 Ke 5.4. Galleriakeskiviikon näyttelykierros (?) (Elina) 
 6.-10.4. Lukupiiri goes to Scotland (täynnä)
 T0 6.4. Neulekerho(Marja ja Seija)
 La 22.4. Vaatteet kiertoon -tapahtuma Kampissa Garderobiviikolla (Tarja ja Tiina)
 To 27.4. klo 17.30-20 Lukupiiri (Sari)

Toukokuu

 Pe 12.5. klo 18 Ladies Night Suomi-Syyria Ystävyysseuran kanssa, Caisan Olohuone 
 Hallituksen kokous
 Ma 22.5. Neulekerho (Marja ja Seija)
 Ma 15.15. klo 17.30-20 Lukupiiri (Sari)
 Anarkistimartat goes Tislaamo – tai ainakin Teurastamo (Elina)
 Kaupunkikävely tai kulttuuritapahtuma

Kesäkuu

 La 10.6. Neulekerho KIP / KNIT IN PUBLIC (Marja ja Seija)
 Kesäsauna 
 Ke 28.6. klo 17 Veriryhmä (Kirsi)
 Sauvakävelyretki  Suomi-Syyria Ystävyysseuran kävelyporukan kanssa

Heinäkuu



 Martanpäivä, kaikkea mukavaa ja oman näköistä, parasta itse tehtynä

Elokuu

 Martat goes Kapakka (Tarja)
 Kuutamouinti Töölönlahdella? (Tarja)
 Neulekerho (Marja ja Seija)

Syyskuu

 Neulekerho (Marja ja Seija)
 Hallituksen kokous 
 Kaupunkikävely tai kulttuuritapahtuma
 Lukupiiri (Sari)
 Veriryhmä (Kirsi)
 Ensisammutuskurssi (Kirsi)

Lokakuu

 Neulekerho (Marja ja Seija)
 Lukupiiri (Sari)
 Jäsenilta (Kirsi)
 Vierailu /ekskursio johonkin kiinnostavaan kohteeseen
 Mindfullnes-luento 

Marraskuu

 Neulekerho (Marja ja Seija)
 Lukupiiri (Sari)
 Jokin valoa eloon tuova kulttuuritapahtuma
 Hallituksen kokous 

Joulukuu

 Kuusen koristelu Kansallismuseon joulukuusimetsässä
 Neulekerho (Marja ja Seija)
 Lukupiiri (Sari)
 Pikkujoulu
 Veriryhmä (Kirsi)




