
Yhteenveto Anarkistimartat ry:n nettipohjaisesta  jäsenkyselystä toukokuussa 2011. 

 

Kaikki jäsenet ja ystävät (yhteensä noin 230) saivat sähköpostitse viestin, jossa oli linkki 

kyselylomakkeeseen. 

 

Vastauksia saatiin yhteensä 45. 

 

1. ja 2. Oletko Anarkistimarttojen jäsen/ystävä, mikä herätti kiinnostuksen yhdistykseen: hauska nimi vai 

toiminnan sisältö 

jäseniä 38, ystäviä 7 

hauska nimi herätti kiinnostuksen 22 jäsenessä ja kahdessa ystävässä, toiminnan sisältö 16 jäsenessä ja 

viidessä ystävässä. 

 

3. Anarkistimartat merkitsee minulle 

Haluan olla mukana muuttamassa toimintaa vastaamaan ajan mukaiseksi. Martat on hyvä ja vahva 

järjestö, joka kestänee myös muutoksen. Tosin tämä on omalta osaltani periaatteellista, koska en ole oikein 

ehtinyt mukaan toimintaan 

 

kiinnostus heräsi molemmista, nimestä ja toiminnasta - tosin enpä koskaan ehdi osallistua juttuihin. Ehkä 

pian? 

 

Kädenojennus vanhoille hyvän ajan martoille ekologisine kotitalousosaamisineen, mutta freesimmällä 

tavalla 

 

Voin olla vähän erilaisempi, radikaalimpi martta. 

Ajattelun avaruutta 

Jotain vanhaa, jotain uutta 

Moderni martta 

 

Olen ollut kiinnostunut Martta-toiminnasta jo pidemmän aikaa, mutta en ole löytänyt itselle sopivan 

tuntuista ryhmää kunnes kaverini kertoi Anarkistimartoista. Nimen perusteella innostuin liittymään 

mukaan. 

 

Tässä porukassa tuskin on tylsää vaan rentoa nuorekasta meininkiä. Osuin oikeaan. =) 

 

Kiinnostuin toiminnasta lehtijutun perusteella muutama vuosi sitten ja totesin että tämä on juuri 

sellaista yhteisöllisyyttä jota maailma tarvitsee! Urbaani ihminen kaipaa perinteisiä käsitöitä, perinneruokia 

ja kasvimaan kuopsuttelua höystettynä anarkistisella pilkkeellä silmäkulmassa 

 

On räväyttävää sanoa: kuulun Anarkistimarttoihin. Siinä levähtää ihmetyksestä useammankin 

kuulijan silmät. Nämä martat edustavat uutta, ennakkoluulotonta ajatusta ja toimintaa. Ei tunne, että olisi 

pakkoa mihinkään. Voi osallistua silloin kun tuntuu siltä. 

 

Olla itsenäinen ja ihmisarvoa kunnioittava. 

 

Kiinnostuin aluksi nimen takia mutta kun luin kuvauksen, sekin kolahti heti. Anarkistimartoissa 

yhdistyvät perinteiset arvot (esim. käden taidot jne) ja hyvin modernit arvot kuten tasa-arvo, 

kansainvälisyys ja vihreät arvot. Olen uusi anarkistimartta enkä ihan vielä ymmärrä täysin mitä hierarkioista 

vapaa tarkoittaa konkreettisella tasolla. Sitä voisi ehkä selittää kuvauksessa koska ainakaan minulle se ei 

oikein aukea anarkismi on aktiivista toimimista yhteiskunnan muuttamiseksi, jota edistetään itse tekemällä. 

anarkistimarttana oleminen on diy-meiningin ja itse tekemisen perinteen kunnioittamista. 

 



Nimi on hyvä ja toiminnan sisältö juuri sellaista, jota tarvitaan vastavoimaksi tässä ajassa. 

 

Olen ollut Anarkistimartta vasta kovin vähän aikaa, mutta... yhteisöllisyyttä, verkostoitumista 

samanmielisten ihmisten kanssa, kanavaa osallistua, mutta ennen kaikkea Anarkistimarttana tunnen 

olevani osa / vieväni eteenpäin elävää perinnettä, mutta ”tradition with a modern twist”. 

 

yhteenkuuluvuutta, yhteisöllisyyttä, taitoja ja toimintaa, maanläheisyyttä 

 

Yhteisöllisyyttä 

 

Pelkkä Martta viittaa liiaksi vanhoihin arvoihin ja asenteisiin. Kuitenkin Marttojen toiminta on aina 

vienyt asioita oikeaan suuntaan. Siispä Anarkistimartta, koska vähän anarkistinen luonne. 

 

perinteitä uusin maustein 

 

asenteellinen perinnetietoa kunnioittava uusi jäsen 

 

perinteistä marttailua nykyaikaistettuna ;kaupunkilaisuutta; ekologista ajattelua; vastuuta 

ympäristöstä; vastuuta lähimmäisistä; hauskanpitoa yhdessä; hallittua anarkiaa ja perinteisten arvojen 

kyseenalaistamista; tärkeintä ei ole se, onko seitsemää sorttia pöydässä ja miten pikkurilli sojottaa vaan 

keitä kahvin merkeissä tapaa; ajatuksenvaihtoa 

 

Mahdollisuutta osallistua erilaiseen Marttatoimintaan 

 

Kun liityin Anarkistimarttoihin, ajattelin että sen toiminta on vähän erilaista kun perinteinen Martta 

toiminta 

 

Olen ollut marttatoiminnassa väljästi mukana useita vuosia, mutta aikaisempi marttayhdistykseni 

Hyvät Martat, joka toimii Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan alla, ei tuntunut ihan omalta. 

 

Olen kauan halunnut liittyä Marttoihin, mutta jotensakin Isoäidin ja äidin aikainen maalaistalo ja 

kirkko tuntui vaikealta. Anarkistimartta -nimi lupaa minulle uudenaikasta Martta -toimintaa, varsinkin kun 

halusin olla mukana Naisten Valmiusliitto toiminnassa. 

 

Liityin syksyllä 2010 anarkistimarttoihin kun kuvittelin toiminnan suuntautuvan ei niin perinteiseen 

marttatoimintaan.lähinnä odotin suvaitsevaisuutta edistävää toimintaa sekä "hyväntahtoista anarkismia" 

 

Marttojen hyvä ideologia on aina kiinnostanut, mutta sillä on ollut vähän semmoinen mummoleima. 

Anarkistimartta kuulostaa hieman nuorekkaammalta (tiedän toki, että marttoja on ihan kaikenikäisiä) ja 

siinä yhdistyy hyvin nykyaika ja perinteet. 

 

Martta-toiminta oli kiinnostanut jo aiemmin, mutta sillä oli mummo-imago. Anarkistimartta kuulosti 

hauskalta ristiriidalta, modernilta, ei liikaa valtaapitäviä tai kuvia kumartavalta, hyödylliseltä toiminnalta 

 

Minulle se merkitsee kivaa yhdessäoloa sellaisten ihmisten kanssa, joilla kuvittelen olevan edes 

vähän samanlaiset elämänarvot kuin minulla. 

 

Haluan kuulua samanhenkiseen ryhmään vaikka en niin aktiivinen ole ollutkaan. Ensin kiinnostuksen 

herätti hauska nimi, mutta ainoastaan sen takia en olisi liittynyt. 

 

Kuulua porukkaan, joka tekee kivaa yhdessä, eikä pelkää hullujakaan ideoita. 

 



Yhdessä olemista mielenkiintoisten ihmisten kanssa. 

 

Mahdollisuutta olla eri-ikäisten ihmisten kanssa tekemisissä, saa tehdä sitä mitä haluaa, ei tarvitse 

pingottaa koko ajan. 

 

Yhdessä harrastamista samoista asioista kiinnostuneiden kanssa: esim. käsityöharrastus on meillä 

raikkaampaa kuin ehkä perinteisesti martoilla, sillä meillä on mukana paljon nuoria. 

 

Mahdollisuutta yhdessä tekemiseen ilman muodollisuuksia, mahdollisuutta tutustua uusiin ihmisiin. 

 

Elähdyttävää. Ainut ongelma ajan puute!!! 

 

Yllättävää merkintää CV:ssä. Mahdollisuutta tavata samanhenkisiä ihmisiä ja harrastaa hyvässä 

seurassa ekoilua, keräilyä, ruuanlaittoa. 

 

oppia uusia asioita ja tavata samalla mielenkiintoisia samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä. 

 

Olen Martta, joka pyrkii myös päivittämään ja laajentamaan perinteistä naiskuvaa ja olemaan auki 

muuttuvalle maailmalle ja sille, mitä muutos merkitsee etenkin naisen arjelle tämän päivän Suomessa. 

Uusia näkökulmia arkiseen elämään... 

 

Vinkkejä, vaihtoehtoja ja tekemisen iloa 

 

Olen ollut martta jo 70-luvulta. Anarkistimartat oli selkeä valinta het kun ajatuksesta kuulin, vaikken 

pahana pitänyt Martta-Martti -yhdistystäkään. 

 

Olisin mieluusti liittynyt anarkisti Marttoihin viime vuonna, mutta en saanut sivujanne auki. Helpointa 

oli siis liittyä Kalevan Marttoihin. 

 

Olen ollut jäsen vain netin kautta ja toiminta vaikuttaa mielenkiintoiselta. 

 

Olen uusi, en ole ehtinyt vielä osallistua. Minua kiinnostaa yhteiskunnan kehittäminen inhimillisempään 

suuntaan, slow life, yhdessä tekeminen, yhteisvastuu, lasten/perheiden tulevaisuus, kestävä kehitys, 

perinteiden kunnioittaminen ja uudet ideat siltä osin kuin edistävät em. asioita, 

ajatustenvaihto 

 

Tällä hetkellä ei juuri paljonkaan. En ole vielä ennättänyt juurikaan tutustua saatika sitoutua toimintaan. 

Etsin jonkun aikaa mahdollisuutta liittyä Marttoihin, se oli päälimmäisin haluni, sitten yritin löytää 

Helsingistä yhdistystä josta löytäisin marttahenkisten mutta arvomaailmaaltaan omaani sopivan 

verkoston ... päädyin anarkistimarttoihin 

 

En oikein vielä tiedä 

 

4. Mitä toiminnassamme nyt sykähdyttävää? 

 Pidän siitä, että toiminnassa on perinteistä ja modernia ja lähtökohtana myös hauskanpito ja 

yhdessäolo. 

 

 Ennakkoluulottomuus ja samalla uskollisuus tradition kantavuuteen 

 

 itse asiassa nimi innoitti Anarkisti Martoissa. Marttaliitto jollakin tavoin vanhastaan 

perhekeskeisyyteen liittyvänä hiukan vieras. Anarkisti Martat kuulostaa uudelta ja raikkaalta, myös yksin 

eläjille ja sinkkutaloutta pyörittäville sopivammalta. 



 Perinteiset kädentaidot kuten neulominen, yhdistettynä rentoon menoon. 

 

 Olen juuri liittynyt ja olen yllättynyt siitä, kuinka paljon tulee erilaisia kutsuja ja viestejä eri 

tapahtumiin. Hienoa. 

 

 Rentoa harrastamista laidasta laitaan yhdessä erilaisten ihmisten kanssa. Uusien taitojen oppimista 

ja oman tietotaidon jakamista. Yhteiskunnalliset tempaukset kuten sukkien neulominen vauvoille, sivareille 

-tyyppiset jutut. 

 

 Mielenkiintoiset kurssit ja retket, leppoisa yhdessäolo ja uusien ihmisten tapaaminen 

 

 Sen monipuolinen tarjonta! Valintaa on. Hauskat saatekirjeet ym oman yhdistyksen lähettämät 

tiedotteet. Toimintasuunnitelma oli mieleinen. 

 

 kulttuuri, uudet jutut 

 

 On kivaa, että on kulttuuritoimintaa kuten teatteri-iltoja ja lukupiiri etc ja erityisen kivaa, että teokset 

ovat kokeilevia eivätkä ihan perinteisiä. Myös neulominen kiinnostaa minua todella paljon ja kaikki muukin 

mikä opettaa jollain tavalla omavaraisuutta. Kaikki luonnossa tapahtuva on ihanaa. 

 

 Kokoontumiset, aktivointi 

 

 Yhteisöllisyys. 

 

 Ajankohtaisuus ja notkeus. 

 

 Luovuus,erilaisuus 

 

 epämuodollisuus, eri-ikäisten ihmisten rinnakkaiselo, luovuus 

 

 ideologia 

 

 Yhteiskunnallisuus ilman politiikkaa – välittäminen 

 

 Ekologisuus, yhteistyö 

 

 Monipuoliset tapahtumat tuntuvat aivan kuin minulle luoduilta -- Aina – Kaikki 

 

 Monipuolisuus ja se, että niin monet tapahtumat käyvät yksiin kiinnostuksen kohteitteni kanssa 

 

 Monipuolisuus ja perusajatus edelleen, se ei ole ollenkaan kadonnut tai menettänyt hohtoaan. 

 

 Olen ollut pari kertaa mukana, niissä tapahtumissa ilahdutti osallistujien monimuotoisuus ja reippaat 

asenteet, iloisuus ja avoimuus 

 

 erilaisten ihmisten tapaaminen; ettei tarvitse olla hyvä tai paras suorittaja 

 

 Sivarsukkien neulominen :) (2) 

 

 Yleisesti koko toiminta, odotan kesäkuun saunaretkeä 

 

 Tilaisuuden vaikuttavat erittäin mielenkiintoisilta 



 Vapaus tulla, mennä ja olla. Ja koska yhdistys on iso, ei ole paineita osallistua. Koskaan ei tarvitse 

selitellä, miksi ei ole ollut paikalla. Ja kun olen ollut, olen tuntenut itseni tervetulleeksi. 

 

 Kaikenlaiset kivat kurssit ja tapahtumat - uusiin jäseniin tutustuminen. 

 

 Erilaiset kierrättämiseen liittyvä jutut, Maailma kylässä-tapahtuma, ruokakurssit (jos vain ehtisi 

mukaan...) 

 

 Itse en ole vielä ehtinyt toimintaan mukaan, mutta odotan oppivani joitain uusia arjen taitoja ja että 

voin vaihtaa kokemuksia ja mielipiteitä ja havaintoja mukavassa ja lämpimässä seurassa ja ilmapiirissä. 

 

 Uutena jäsenenä tiedän vasta vain sen, että toimintaa tuntuu olevan ilahduttavan paljon, ja 

aikatauluista löytyy jotakin sopivaa myös kiireiselle. 

 

 Jäsenyys kestänyt vasta hetken, lähinnä yhteys ja pienimuotoiset tapaamiset oman alueen 

anarkistimarttojen kanssa sekä tutustuminen anarkistimarttojen toimintaan yleensä. 

 

 Hyvä meininki! En ole ehtinyt hirveästi osallistumaan viime aikoina, mutta olen tuntenut oloni 

kotoisaksi aina kun olen mukaan lähtenyt. 

 

 uutena jäsenenä olen hämmästynyt aktiivisuudesta 

 

 Olen niin uusi, etten pysty tähän vastaamaan. Silloin kun etsin Martta-ryhmää, niin tämän 

yhdistyksen toiminta tuntui houkuttelevalta. Ei istuttu virsikirja kädessä ja kuunneltu lukupiiriä. 

 

 En ole vielä ehtinyt toimintaan mukaan työ- ja lastenhoitohaasteiden vuoksi, mutta olen seurannut 

listalta ilmoituksia ja lukuisia kiinnostavia tilaisuuksia olisi ollut, joihin olisin mielelläni osallistunut. 

 

 en ole päässyt omista aikataulu-paineistani johtuen, osin siksi että toiminnassa ei ole ollut just nyt 

minua kiinnostavia teemoja... eli olen vielä vaiheessa anarkistimarttauteni kanssa... 

 

 Saamani tiedotteet ovat olleet mielenkiintoisia ja toivonkin että pääsisin osallistumaan johonkin jo 

tämän kevään aikana, nyt on muut sitoumukset sattuneet samoille päiville. 

 

 Olen niin uusi jäsen, että en osaa vastata tuohon. Odotan innolla kaikkea kivaa toimintaa. 

 

 Katsotaan, kyllä se vielä selviää pikapuoliin 

 

 Ei vielä mikään muu ole sykähdyttänyt kuin nimi... 

 

5. Toivomaani toimintaa 

 

 Rajojen rikkomista 

 

 Kaikkea kivaa, asiallisen ja hulluvapaan välillä. 

 

 Hengen lentoa ja käsien taitoa. 

 

 Peppipitkätossumaista anarkismia 

 

 Räväkkää! Kukkahattu päähän ja kaupungille pusuja jakamaan. Avantouintia. Kirjallisuuspiiri (taitaa 

olla jo?). Hyväntekeväisyystempaisuja! Autetaan vähäosaisia tai vanhuksia. Viedään hyvää mieltä tai pussi 



perunoita - itse kasvatettuja ym. ym. viikonloppukursseja - nyt odotan etenkin syötävän kosmetiikan 

kurssia! myös retket ovat kiva juttu. 

 

 Minusta olis hienoa, jos anarkistimartat toimisivat parhaillaan arkielämän life coachina, 

peruselämänvalmentajina ilman mitään (TM):iä,(R):iä, certifikaatteja, huuhaatutkinto sitä tai tätä (tai ei 

sellaista lainkaan), ja rahat pois elämän ravistellessa yms. Martoilla on luonnostaan maanläheinen ja 

luotettava ote arjen taitoihin. Martat edistävät kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden 

arvostusta, anarkistimartat voisivat edistää yksilön, perheettömien, lapsettomien, naimattomien, 

kaikenlaisten toisenlaisten ydinperheiden tai sooloratkaisujen arvostusta ja arkea. Elämäntaidon 

kurssisarjoja, taitoavaimia, vertaistoimintaa yms. Talouden hallintaa, kriisinhallintaa, vertaiskokoontumisia, 

yhteistyötä järjestöjen kanssa ( mielenterveysliitto, spr, jooga/meditaatioyhteisöt, seurakunnat yms.). 

Martoissa on hyvät perusteet ja verkosto, nyt hyvinvointia tukemaan ilman suuria rahallisia panostuksia ja 

huuhaata. Usein helpotus perusarjen haasteisiin ja pikkukriiseihin löytyy kovin matalan aidan ja valmiiden 

luontaisten yhteisöjen avulla ja tuella yllättävän vaivattomasti. 

 

 toivon erityisesti moniarvoisuutta, suvaitsevaisuutta, kyseenalaistavaa lähestymistapaa 

normimaailmaan, avointa ja uteliasta otetta, tämä siis lähinnä toimintatavassa ja siinä miten me 

suhtaudumme toinen toisiimme ja miten verkostoidumme keskenämme. Toiminnassa toivon 

marttahenkistä oppimista (liittyen käsillä tekemiseen, kulttuurista nauttimiseen ja ruokaan) 

ANARKISTImarttojen tulokulman asioihin toivon olevan normimaailman haastamisen... 

 

 maailman muuttamista arjen lähtökohdista: tutustumista veganismiin, itse tekemiseen, kaupallisten 

vaihtoehtojen hakemiseen, osallistumista nuukuusviikkoon ja älä osta mitään päivään... 

 

 inhimillistä, avointa suhtautumista ympäristöön ja sen elämistöön; kantaaottavaa puoleetonta 

menoa,uutena jäsenenä olen avoin kaikelle 

 

 Vahvaa osallistumista teoilla ja teoriassa paremman tulevaisuuden turvaamiseksi 

 

 hyväntekeväisyyttä, uudenlaista (martoille epätyypillistä) kurssitoimintaa, viikonloppuneuleretriittiä 

 

 Haluaisin mennä pakolaiskeskukseen paistamaan pullaa. Olla mukana järjestämässä rasismin 

vastaisia tempauksia. 

 

 Ajattelin, että Anarkistimartat voisi toimia enemmän esim. vanhusten, lasten, nuorten, 

maahanmuuttajien ym. tarvitsijoiden tukena ja järjestää esim. heille jotain virkistystoimintaa ym. 

 

 Ihmisten välisen tasa-arvon lisääntymisen edistämistä ja edelleen sitä samaa herranlahjaa naisten ja 

miesten välille. 

 

 Vihreän tietoisuuden voimakkaampi esiinmarssi-liikehdintää kouluttamalla ja opastamalla 

 

 Ekologista, hullua, hassua, kantaaottavaa (olisiko Amnestyllä tarvetta johonkin projektiin johon 

voisimme osallistua?) 

 

 Ruokaan liittyviä kursseja (en päässyt soijaruokakurssille viime syksynä voidaanko uusia). 

Elämänhallintaan liittyviä luentoja / kursseja. Neulekerho tapaamiset eri kuppiloissa ovat kivoja. Kohta 

taitaa olla käsityötarvikkeiden vaihto tapahtuma. Voitasko järjestää joskus kirjojen ja pokkareiden vaihto 

iltamat. 

 

 Kokkauskurssi oli mahtava, samoin sieniretki hyödyllinen. Erilaisia jokapäiväisiä taitoja toivoisin 

oppivani, myös esim. viljelytoiminta kiinnostaa - sissiviljelykurssi? Vähän niin kuin perinteistä 



marttatoimintaa . Onkos meillä jo Facebook-sivut? Pitäisi varmaan olla, kursseille ym. ilmoittautuminenkin 

olisi sitä kautta helpompaa kuin nykyisin. Voisivatko Anarkistimartat tehdä jonkinlaisia, sissi-iskuja, 

vaikkapa hauskuuttamaan vanhainkotilaisia tai lastenkoteja? Ehkä voisi kehittää myös muuta toimintaa 

kuin omaan napaan tuijottavaa viihtymistä? 

 

 Ruokakursseja, retkiä pää-kaupunkiseudulla vaikkapa kuntoilun tai kulttuurin merkeissä. Olen niin 

noviisi, etten osaa vielä oikein antaa tarkkoja toiveita... 

 

 esim. aloittelijoille sopivia ompelupiiri kokoontumisia, ikkunalauta yrttien kasvatukseen liittyviä 

opastuksia, aloittelijoiden sieniretkiä, yhteiskunnalliseen toimintaan ja kansalaisjärjestöjen toimintaan 

liittyviä asioita...yms 

 

 viikonloppukursseja - nyt odotan etenkin syötävän kosmetiikan kurssia! myös retket ovat kiva juttu. 

 

 tutustumista kaupunkilaisten; eloonjäämisoppeihin, esim hyötykasvien viljely kaupungissa, pienet 

kodin remonttihommat, polkupyörän kunnostus, - ja RUOKA 

 

 Omavaraisuus ajatuksena kiehtoo minua ja siksi minua kiinnostaa mm. puutarhanhoito (omien 

vihannesten, juuresten ja hedelmien kasvatus), kompostointi, käsityöt, puutyöt, ruuanlaitto, leivonta, kaikki 

kierrätykseen liittyvä, säilöntä ja jopa eläinten hoito (esim. lampaat, kanat yms). 

 

 Toimintaa, johon on matala kynnys osallistua ja tutustua porukkaan (aikataulullisesti pienten lasten 

perheelliselle sopivaa). 

 

 äitiystävällistä (lastenhoito-mahdollisuus edes silloin tällöin?) 

 

 Mukavaa yhdessä tekemistä ja uusien taitojen oppimista. Kulttuuritapahtumia, retkiä. 

 

 Hauskaa yhdessäoloa, kursseja, kokouksia 

 

 uudet kierrokset kaikista mihin en ennättänyt mukaan 

 

 Kursseja, tapahtumia (myös liikuntaa). 

 

 ajatuksen vaihto toiminnan yhteydessä; erilaisuuden hyväksyminen; irtiottoa arjesta arkea 

unohtamatta; retkiä, tutustumisia.... 

 

 Nykyaikaisen naisen käteviä tapahtumia ja tekemisiä. 

 

 Omia mielenosoituksia esim. banderollin kanssa. Jatkuvaa, säännöllistä toimintaa kuten neulomiskerho. 

  

Haluaisin tutustumistilaisuuteen, jossa näkisi anarkistimartat 

 

 Minulle sopii hyvin tämänhetkinen toiminta. Käyn töissä ja opiskelen ja minulla on iso perhe, eli en 

kauheasti ole ehtinyt toimintaan. Mutta hienoa, että kursseja järjestetään viikonloppuisin. 

 

 jatkakaa samalla linjalla, ehkä sitten osaan sanoa tarkemmin kun pääsen mukaan toimintaan. 

 

 Jatkakaa samaa tahtia. Toivon että ehdin osallistumaan vastaisuudessa :) 

 

 Mielestäni nykyinen linja on mainio, en kaipaa muutoksia. 

 



 Olen nykyiseen varsin tyytyväinen. 

 

 Tähän en osaa nyt vastata. Nykyinen toiminta täyttää toiveeni toistaiseksi oikein hyvin. 

 

 En osaa toivoa mitään erityistä. 

 

 Suht. uutena jäsenenä en osaa vielä sanoa. 

 

7. Palautetta hallitukselle 

 

 Kiitos uudelle pj:lle rivakasta alusta, olin vähällä jättäytyä heti alkumetreillä pois, kun tuli tunne 

sisäänpäin lämpiävästä yhteisöstä ja väsyneestä hallituksesta. 

 

 Ihana, jämäkkä puheenjohtaja on tarttunut oivasti kauhan varteen ja tiedottaa aktiivisesti 

 

 Tämän muutaman viikon jäsenyyden perusteella tulee vain ruusuja. Tutustun vasta toimintaan, mutta 

tuntuu mukavalta. 

 

 Voin lähettää vain ruusuja tähän mennessä keräämilläni kokemuksillani. 

 

 Hallitukselle kiitokset, kivan aktiivista toimintaa. 

 

 Kovasti on ollut ahkeria hallituksia, kiitos hengen ylläpidosta! Kunhan terveyden kanssa selvitään, 

osallistuminenkin ollenee vilkkaampaa. 

 

 Toiminnasta tiedotetaan tällä hetkellä aktiivisesti, mikä on hyvä juttu. Voisiko facebook ryhmä olla 

aktiivisempi ja tiedottaa myös sitä kautta. 

 

 On mukava, että saan viestejä muittenkin marttojen menoista ja osallistumiskutsuja, jos kursseilla 

tms. on tilaa. Turha yhden yhdistyksen on itse järjestää kaikkea, yhteistyössä on voimaa. 

 

 Olkaa avoimia, mutta älkää rehkikö liikaa. Meillä jäsenillä voi olla hyviä ideoita, mutta tarvitsemme 

teiltä ns. hiomistekniikkaa / neuvontaa / palautteita jne. Tsemppiä! 

 

 Hyviä valintoja 

 

 Hyvältähän tämä vaikuttaa tämä touhu. 

 

 Kaikkia ajallaan 

 

 ei kovin uskonnollista toimintaa, siihenhän on kirkon piirit jo valjastettu 

 

 Vegetaristinen ja/tai vegaaninen ruuanlaittokurssi tai leivontakurssi olisi mielenkiintoinen. Myös 

intialaisen ruuan (vege tai ei-vege) kokkauskurssi kiinnostaisi (opettajan pitäisi ehdottomasti olla 

intialainen!!). Minulla on intialaisia kavereita joten voin tarvittaessa yrittää kysellä jos joku olisi valmis 

pitämään kurssin! :-). Puutyökurssi olisi kiva. En tiedä onko sellaisia perinteisesti martoilla koska sitä 

pidetään miesten työnä, mutta käsitöitä nekin ovat. Se olisi ainakin erilaista. 

 

 paljon toimintaa viikonloppuisin, minulle sopimaton... mut toisille voi taas olla päinvastoin- olen 

kerran tavannut porukkaa palaverissa... mielikuva oli positiivinen, mutta ei kovin vuorovaikutuksellinen..- 

kiva kun meiliin on alkanut tulla alkuvuotta enemmän tietoa toiminnasta 

 



 Oli mukava huomata kuinka helposti uusi jäsen mahtui saman pöydän ääreen. Kakkoskysymykseen 

vielä sen verran tarkennusta, että kiinnostuksen herätti nimi, mutta kyllä se oli toiminnan sisältö, joka sai 

liittymään 

 

 kunpa voisin jatkossa päästä osallistumaan toimintaan, tällä hetkellä esteeksi muodostuvat yleensä 

etäisyys tapahtumapaikalle ja lastenhoitoavun puute 

 

 Yhdistys on ihan hyvä, mutta Anarkistimartat jo nimestäkin päätellen voisi toimia vähän erilaiselta 

pohjalta kuin perinteisempi Marttatoiminta 

 

 ainoa pikku risu on se että kyselin toiminnasta jo reilu vuosi sitten mutta vasta nyt olen alkanut 

saamaan mitään infoa / postia. oletin että en kuulu joukkoon...siksi en soitellut perään. 

 

 En ole ollut erityisen aktiivinen, joten ei ole moitittavaa eikä kiitettävää. 

 

 en voi vielä näin lyhyen jäsenajan puitteissa antaa kommentteja oheiseen 

 

 Olen niin vähän aikaa ollut jäsen, ettei oikein vielä ole käsitystä. Pelatkaa samaan maaliin 

 

 Iloista kevättä! 

 

 <3 


