
Anarkistimartat ry – Anarkistmarthorna rf  Vuosikokous 
rek.nro 198.144 
 
Aika: ma 20.2.2012 klo 18.04-19.24 
 
Paikka: Kauha ja Kukkaro, Lapinlahdenkatu 3, 2 krs. 
 
Läsnä: Liitteenä osanottajaluettelo (16 henkilöä) 
 
 
1 
Kokouksen avaus 
 
Varapuheenjohtaja Satu Nurmi avasi kokouksen. 
 
2  
Kokouksen järjestäytyminen 
 
a 
Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Nurmi. 
 
b 
Kokouksen sihteerin valinta 
 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Seija Rintanen. 
 
c  
Kokouksen pöytäkirjantarkastajien  (kaksi) valinta  
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Potila ja Manna Tuominen. 
 
d 
Ääntenlaskijoiden  (kolme) valinta 
 
Ääntenlaskijoiksi valittiin Sirkka Potila, Manna Tuominen ja Suvi Viitamäki. 
 
3 
Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Todettiin, että läsnä on 15 yhdistyksen jäsentä ja yksi ystävä. Todettiin, että kokous on 
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  
 
4 
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sillä muutoksella, että hallituksen valinta tehtiin 
ennen tilinpäätös- ja vastuuvapausasioita. 
 



 
5 
Vuoden 2011 toimintakertomuksen hyväksyminen 
 
Vuoden 2011 toimintakertomus (liitteenä) luettiin ja hyväksyttiin muutoksitta. 
 
6 
Vuoden 2012 toimintasuunnitelman hyväksyminen 
 
Vuoden 2012 toimintasuunnitelma (liitteenä) luettiin ja hyväksyttiin. 
 
7 
Erovuorossa olevien hallituksen jäsenten toteaminen 
 
Todettiin, että hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat: Satu Nurmi, Merja Pikkarainen, Maria 
Renfors, Seija Rintanen ja Suvi Viitamäki. 
 
8  
Uusien hallituksen jäsenten valinta ja heidän erovuoden määrittäminen 
 
Päätettiin valita hallitukseen puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä. Vanhasta hallituksesta 
uuteen jäivät puheenjohtaja Maliisa Rale ja kotisivuvastaava Tuula Koskenvaara. 
 
Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt (suluissa erovuoro, 1 tai 2 vuotta): Anneli 
Heikkilä, varapuheenjohtaja (2), Riitta Hyvärinen (2), Maria Paananen (1), Maija Puronkari, 
kokoussihteeri (2), Maarit Saarilaakso-Christiansson, jäsensihteeri (2), Sari Varilo (1), 
Hannele Venho, taloudenhoitaja (1). 
 
9 
Vuoden 2011 tilien ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon kuuleminen 
 
Kuultiin vuoden 2011 tilit, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.(liite) 
 
10  
Tilien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
tilivelvollisille 
 
Hyväksyttiin tilit, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 
 
11 
Vuoden 2012 talousarvion vahvistaminen 
 
Vahvistettiin vuoden 2012 talousarvio. 
 
12 
Yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten ilmoittamistavan päättäminen 
 
Päätettiin, että vuosi- ja ylimääräisistä kokouksista ilmoitetaan jäsenistölle sähköpostitse. 
 



13 
Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen päivämäärän päättäminen 
 
Päätettiin, että uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään perjantaina 9.3. 
Puheenjohtaja Maliisa Rale ilmoittaa jäsenille tarkemman ajankohdan ja paikan 
sähköpostitse. 
 
14 
Muut asiat 
 
a 
Eronneiden ja liittyneiden jäsenten toteaminen 
 
Todettiin, että yhdistyksessä oli vuoden vaihteessa 211 jäsentä. Vuoden 2011 aikana 
yhdistyksestä erosi 11 jäsentä. 
 
b 
Edustajien (kolme) valinta piirin kokouksiin 
 
Valittiin yhdistyksen edustajiksi Uudenmaan Marttapiirin vuosikokouksiin seuraavat 
henkilöt: 
Maliisa Rale 
Tuula Koskenvaara 
Satu Kangas 
 
Heidän varaedustajikseen valittiin seuraavat henkilöt: 
Anneli Heikkilä 
Maija Puronkari 
Hannele Venho 
 
c 
16.12.2011 pidetyn sähköpostikokouksen pöytäkirjan tarkistaminen  
 
Luettiin ja tarkistettiin 16.1.22011 pidetyn hallituksen sähköpostikokouksen pöytäkirja. 
(liite) 
 
d 
17.3. pidettävän Anu Harkki –tapahtuman  vastuuapurin valinta 
 
Valittiin tapahtuman järjestäjälle Maliisa Ralelle apuriksi Sari Varilo. Päätettiin, että Sari 
hoitaa tapahtuman ilmoittautumisen vastaanoton.  
 
e 
Mahtimartta-pystin saajan valinta ehdotusten mukaisesti 
 
Määräajassa ehdotuksia Mahtimartta-pystin saajiksi tuli kolme: Tasavallan presidentti 
Tarja Halonen, sivarisukkakampanjan ”äiti” Saana Sandholm ja Anarkistimarttojen 
puheenjohtaja Maliisa Rale.  
 



Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin valita pystin saaja äänestämällä. Äänet jakautuivat 
seuraavasti: Saana Sandholm yhdeksän ääntä, Tarja Halonen kuusi ääntä ja Maliisa Rale 
kaksi ääntä.  
 
Yhdistyksen puheenjohtaja toimittaa pystin Saana Sandholmille. 
 
 
f 
Toiminnantarkastajien valitseminen 
 
Satu Nurmi ja Seija Rintanen valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajiksi vuodeksi 2012. 
  
 
 
15 
Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.24. 
 
 
 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
Satu Nurmi    Seija Rintanen 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
Sirkka Potila   Manna Tuominen 
 

 



Anarkistimartat ry – Anarkistmarthorna rf 
rek.nro 198.144 
 
Toimintakertomus vuodelta 2011 
 
Yleistä 
Vuosi 2011 oli Anarkistimartoille varsin vilkas monella tapaa. Jäsenmäärä oli 
tammikuussa 73 ja vuoden lopussa 211! Varsinaisten, maksaneiden, jäsenten lisäksi on 
sähköpostilistalla voinut olla Anarkistimarttojen ystävänä, ei maksavana jäsenenä, ja 
näin on voinut tutustua toimintaan. Myös Facebookissa on mittava määrä 
yhdistyksestämme ”tykkääviä”. Erilaisia tapahtumia vuoden mittaan oli 32 kpl joihin 
osallistui yhteensä 328 henkeä. 
 
Toiminnan selkiyttäminen 
Jäsenmäärän räjähdysmäinen kasvu on työllistänyt hallituksen jäsenistä eniten 
sihteeriä sekä puheenjohtajaa ja asettaa tulevalle toiminnalle aivan uudenlaisia 
haasteita. Kuluneen vuoden aikana hallitus onkin kokouksissaan pyrkinyt 
selkiyttämään toiminnan rakenteita, mm. jokaiselle tapahtumalle oli määrätty 
vastuuhenkilöksi joku hallituksen jäsenistä. Myös seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelmaa on selkiytetty ja tilaisuuksien järjestämisen vastuita on pyritty 
jakamaan tasaisemmin eri jäsenten kesken. Tällä vastuun jakamisella haluamme myös 
lisätä yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Selkiyttämisen myötä päätimme luopua 
erillisestä Anarkistimarttojen ystävä -sähköpostilistasta. Tilaisuuksiin on yhä muillakin 
kuin jäsenillä mahdollisuus osallistua. 
 
Anarkistimarttuus-kysely 
Keväällä teetimme jäsenillemme kyselyn, jossa kartoitimme syitä yhdistykseemme 
liittymiselle. Kyselyyn vastasi 38 jäsentä ja 7 ystävää. Saimme koosteen siitä, mitä 
Anarkistimartat jäsenille merkitsee, mikä toiminnassamme sykähdyttää ja mitä 
toiveita tulevalta toiminnalta haluttiin. Ensi vuoden toimintasuunnitelmassa on 
pyritty huomioimaan jäsenien toiveita mahdollisimman monipuolisesti. Kysely ja 
tulokset löytyvät kotisivuiltamme. 
 
Medianäkyvyys 
Kenties huomiota ja hilpeyttä herättävän nimemme takia on yhdistyksemme saanut 
paljon huomiota median keskuudessa. Medianäkyvyyteen ovat osittain vaikuttaneet 
jotkut yhdistyksemme jäsenet, jotka ovat julkisuuden henkilöitä ja tuoneet 
haastatteluissa esille Anarkistimarttojen jäsenyytensä. Tämä on herättänyt huomiota 
ja ollut yksi syy jäsenmäärän kasvuun. Olimme vuoden aikana esillä radiossa, tv:ssä 
sekä annoimme useita lehtihaastatteluita. Myös tämä on teettänyt yllättävää ja 
ennalta arvaamatonta lisätyötä. 
 
Sivarisukka-kampanja ja Marttaliiton tilkkutäkki-projekti 
Omana hyväntekeväisyysprojektinamme osallistuimme Sivarisukka-kampanjaan. 
Kudoimme sukkia, kaulaliinoja, pipoja ja rannustimia yhteensä 35 eri tuotosta. Lisäksi 
osa jäsenistöstämme on osallistunut Marttaliiton tilkkutäkki-kampanjaan ja jokunen 
oli myös mukana sitä kokoamassa. 
 
Marttaliiton ja –piirin muu toiminta 



Jäseniämme on osallistunut myös Kässämarttojen toimintaan, ekokoulutukseen, 
Naisten Valmiusliiton koulutuksiin sekä aivan varmasti monelle muullekin liiton tai 
piirin järjestämälle kurssille. Yhdistyksen jäsenistä Tuula Koskenvaara sekä Seija 
Rintanen suorittivat Marttaliiton Taitoavain 1 – koulutuksen. 
 
 
Tiedotus ja kotisivut 
Yhdistyksen tärkeimmät tiedotuskanavat ovat sähköposti ja kotisivut. Kerran kuussa 
puheenjohtaja on lähettänyt jäsenille tiedotteen tulevan kuukauden tapahtumista. 
Sähköpostitse on myös lähetetty kaikille maksaneille jäsenille Marttaliiton ja -piirin 
tiedotteet ”marttatapahtumista”. Jäsenet ovat voineet halutessaan ilmoittaa 
sihteerille, mikäli eivät halua vastaanottaa Marttaliiton tai -piirin tiedotteita. 
Kotisivuilla on kaikki päivitetyt tiedot yhdistyksen tapahtumista sekä muuta 
tarpeellista tietoa yhdistyksemme toiminnasta ja tapahtumista. Yhdistyksellä on myös 
Facebook-sivut sekä grou.ps-sivusto, joiden kautta tiedottaminen on ollut hajanaista. 
 
Varainhankinta 
Jäsenillemme ei ole luontaista kerätä varoja perinteisillä tavoilla, esim. myyjäisiä 
järjestämällä. Kuluneena vuonna varoja on kertynyt jäsenmaksuista sekä joidenkin 
tilaisuuksien osallistumismaksuista. 
 
Yhdistyksen varsinainen toiminta 
Yhdistyksellämme oli omia tapahtumia vuoden aikana 32 kpl, joihin osallistui 
yhteensä 328 henkilöä. Mittava määrä hyvin monipuolista toimintaa ja tapahtumaa!! 
Neulekerho, lukupiiri sekä saunaklubi toimivat omina ryhminään säännöllisesti ja sen 
lisäksi olemme järjestäneet erilaisia kursseja ja luentoja. Kylän kaivo -ekotapahtuma 
sekä Satu Silvon luento ravinnosta keräsivät yksittäisistä tapahtumista eniten 
osallistujia. (ks. liite) Yhdistys on selkeästi tullut toiminnassaan murrosvaiheeseen, 
jossa alun pienimuotoisesta toiminnasta olemme kasvaneet yhdeksi 
pääkaupunkiseudun isoimmista yhdistyksistä. 
 
Lahjoitukset 
Yhdistys lahjoitti ennen joulua hyväntekeväisyyteen Lastenklinikan 10 osastolle ja 
Unicefille 100 € kummallekin. 
 
Hallituksen kokoonpano 
Vuonna 2011 hallituksessa oli Maliisa Rale (pj) , Satu Nurmi (varapj) , Seija Rintanen 
(sihteeri), Merja Pikkarainen (taloudenhoitaja), Tuula Koskenvaara-Loikkanen 
(kotisivuvastaava), Maria Renfors, Suvi Viitamäki. 
 
 
 
 

Anarkistimarttojen vuoden 2011 tapahtumat ja niihin 
osallistuneet  Liite 

1 26.1. Hallituksen kokous, Cafe  Ursula 17   

2 2.2. 
Lukupiiri 
Kureishi: "Esikaupunkien buddha" 5   

3 21.2. Vuosikokous 10   



4 2.3. Neulekerho, Cafe Tin Tin Tango 5   

5 3.3. 

Lukupiiri 
Tsehov: "Vaimoni ja muita 
novelleja" 3   

6 6.3. Mäenlaskutapahtuma, Taivaskallio      
7 19.3. Saunakerho,  Kotiharjun sauna 7   
8 2.4. Kehruukurssi, Marttatalo 13   

9 7.4. 
Neulekerho ja hallituksen kokous, 
Kappeli Cafe 13   

10 12.4. 
Lukupiiri 
Munro: "Viha, ystävyys, rakkaus" 5   

11 27.4. Kalju Laulajatar, Teatteri Espoo 8   

12 10.5. 
Lukupiiri 
Salama: "Juhannustanssit" 4 +1 Skype 

13 14.5. 
Käsityötarvikkeiden vaihtopäivä, 
Sadun luona (Herttoniemi) 6   

14 18.5. 
Hallituksen kokous, Bar Cafe Lunch 
Factory 7   

15 23.5. Leipäkurssi, Marttatalo 13   
16 1.6. Saunakerho, Särkän sauna 15   

17 11.6. 
KIP-neulepiknik ja hallituksen 
kokous, Töölönlahden puisto 10   

18 26.7. 
Martanpäivän neulekerho, 
Suomenlinna 11   

19 19.8. 
Martat goes Kapakka, Kallion 
kapakat 17   

20 1.9. Hallituksen kokous, Kirjasto10 8   

21 13.9. 
Lukupiiri 
Roy: "Joutavuuksien jumala" 4   

22 14.9. 
Kädet kertovat, kuurojen kulttuurin 
ilta 14   

23 28.9. Neulekerho, Cafe Piritta 6   
24 1.10. Saunaklubi, Sauna Hermanni 5   

25 15.10. 

Kylän kaivo - 
yhteisöllisyystapahtuma, Kumpulan 
kylätila 29   

26 25.10. Neulekerho, Marimekkokahvila 8   

27 27.10. 
Lukupiiri 
Nevanlinna: "Marie" 4   

28 24.11. 
Neulekerho ja hallituksen kokous, 
Cafe Kiasma 20   

29 29.11. 
Ruokailu ja luento terveellisestä 
ravinnosta, Ravintola Silvoplee 60   

30 5.12. Pikkujoulusauna, Sauna Hermanni 12   



31 12.12. 
Lukupiiri 
Jansson: "Kuvanveistäjän tytär" 5   

32 13.12. 
Joulukuusen koristelu, 
Vanhankirkon puisto 6   

Yhteensä osallistujia:      328 +1 Skype 



ANARKISTIMARTTOJEN 
TOIMINTASUUNNITELMA JA SEN PERIAATTEET 

KEVÄÄKSI 2012 
 
Marraskuun 2011 hallituksen kokouksessa suunnittelimme ja yhtenäistimme 
kevään 2012 toiminnan perusteita. Päätimme, että lukupiiri, neulekerho ja 
saunaklubi kokoontuvat keväällä säännönmukaisesti (kerran kuussa määrättynä 
päivänä) samassa paikassa. Lukupiiri Sarin luona, neulekerho Bulevardin 
Kahvisalongissa ja saunaklubi Kotiharjun saunassa. Näin tiedotus tapahtumista 
helpottuu ja jäsenten on helpompi hahmottaa ja muistaa ko .tapahtumien ajat 
ja paikat. Samalla päätimme vastuuhenkilöt jokaiselle ”kerholle” , he 
(vähintään 1 henk.) on velvoitettu olemaan paikalla tapahtumapäivänä ja 
luotsaamaan tapahtumaa. Näin varmistuu se, että aina on paikalla joku vanha 
Anarkistimartta, joka tietää kyseisen tilaisuuden luonteen ja kulun sekä 
toivottaa tervetulleeksi mahdolliset ensikertalaiset ja kertoo samalla hieman 
toiminnasta. Vastuuhenkilöt myös tekevät tilaston osanottajista ja toimittavat 
sen hallitukselle toimintavuoden lopussa yleistä tilastointia varten. 
 
Näiden kolmen klubin lisäksi päätimme toteuttaa joka kuukausi yhden muun 
tapahtuman. Jokaiselle tapahtumalle nimetään 2-3 hengen järjestäjätiimi, 
jolloin vastuu jakaantuu useamman henkilön kesken ja työmäärä järkeistyy ja 
jakaantuu tasaisemmin hallituksen jäsenten kesken. Järjestäjätiimiissä voi olla 
muitakin kuin hallituksen jäseniä. Tavoitteena jatkossakin on hyvä olla, että 
toimintasuunnitelma päivineen on lyöty lukkoon edellisen toimintavuoden 
lopussa ja syksyn osalta kevään lopussa. Suunnitelmaa tullaan kuitenkin aina 
täydentämään, mutta päälinjat tulisi olla tiedotettavissa tämän periaatteen 
mukaisesti. 
 
Lisäksi päätimme poistaa Anarkistimarttojen ystävä –postituslistan käytöstä 
kokonaan. Toiminnasta kiinnostuneet ei-jäsenet voivat seurata kotisivuja ja 
saavat sitä kautta kaiken tarvittavat tiedon toiminnasta. Tämä selkiyttää 
huomattavasti puheenjohtajan ja sihteerin tiedotusta. 
 
Tammikuussa 2012 pyysimme ehdotuksia jäseniltä tämän vuoden 
Anarkistimarttojen oman sukkakampanja-kohteen kohteeksi. Ehdotuksia tuli 12 
kpl, joista jäsenet saivat äänestää sähköpostitse ja lopullisen valinnan teimme 
neulekerhon tammikuisessa tapaamisessa. Vuonna 2012 kudomme sukkia ym. 
neulomuksia Ensi- ja Turvakotiliitolle. Projektin organisoinnista vastaa 
neulekerhon vastaavat. 
 
Emme tule jatkossakaan tarvitsemaan jäsenhankinta-kampanjaa! Jäsenmäärän 
kasvu  jatkuu tasaiseen tahtiin, ja tulevana vuonna näemme, kuinka monta 
uusista jäsenistä tulee toimintaan mukaan aktiivisesti. Hallituksen täytynee 
”tarkkailla” tapahtumien kävijämääriä ja tarpeen tullen miettiä sen vaikutusta 
tilaisuuksien järjestämiseen ja tilaisuuksien pitopaikkojen valintaan. 
 
Jäsenmäärän myötä yhdistykselle tilitettävien jäsenmaksujen määrä kasvaa. 
Tämä mahdollistaa jatkossa uudenlaisten tapahtumien ideoinnin ja toteutuksen 
(mm. teatteriretket toiselle paikkakunnalle, matkat?, tutustumiskäynnit 



pääkaupunkiseudun ulkopuolelle jne.) Varainhankintaa perinteisessä muodossa 
(mm. myyjäiset) emme ole harrastaneet ja näyttää siltä, että se ei ole 
yhdistyksellemme luontaista toimintaa.  
 



Kevään toimintasuunnitelma: 
 
Lukupiiri kokoontuu Sarin luona joka kuun 3. torstai. 
Luettava kirja päätetään aina kokouksissa. Meno-ohjeet Sarille 
sarivarilo@hotmail.com 
19.1., 23.2., 22.3., 19.4. ja 24.5 alkaen klo 17. 
 
Neulekerho kokoontuu joka kuun 2. tiistai Bulevardin Kahvisalongissa klo 18-20. 
Poikkeuksena 17.1., jolloin tapaaminen Kaapelitehtaan Ravintola Hima&Salissa. 
14.2., 13.3., 10.4., 8.5. 
 
Saunaklubi joka kuun viimeinen perjantai Kotiharjun Saunassa klo 18.00. 
27.1., 24.2., 30.3., 27.4., 25.5. 
 
Kevään muut tapahtumat: 
 
la 14.1. Ekoteko-tapahtuma, Kumpulan kylätila, klo 12-16. 
 
la 4.2. Lautapelipäivä, Oulunkylän kirjasto, klo 12-16. 
 
ma 20.2. Vuosikokous klo 18-20, Kauha ja Kukkaro. 
 
la 17.3. Käsityöpäivä Anu Harkin johdolla, klo 12-16. 
 
su 15.4. Kaupunkiviljelykurssi klo 10.30-16, Kumpulan kylätila. 
 
la 5.5. Käsityötarvikkeiden vaihtopäivä Tapanilassa klo 12-15. 
 
la 19.5 Polkupyörän huoltopäivä, paikka ja aika tarkentuvat myöhemmin. 
 
ke 13.6 Kesäsauna, paikka ja aika tarkentuvat myöhemmin. 
 
la 9.6 Knit in Public, Tuomiokirkon portailla klo 10-12. 
 
ke 26.7. Martanpäivän neulekerho, Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, klo 
17-20. 
 
 
 

mailto:sarivarilo@hotmail.com


ANARKISTIMARTAT 
TOIMINTASUUNNITELMA 

SYKSY 2012 
ALUSTAVIA AJATUKSIA 

 
 

Syksyn ideat on koottu jäsenten ehdotuksista syksyn 2011 hallituksen kokouksessa. 
Syksyksi on ehdotettu myös toimintaa maahanmuuttajanaisten kanssa. 
Käsityöiltapäivä/jouluaskarteluiltapäivä ovat myös vilahtaneet keskusteluissa. 
Lukupiiri, neulekerho sekä saunaklubi jatkavat toimintaansa myös syksyllä. 
 
 
  
 
elokuu, vko 33/34 Martat goes Kapakka 
 
syyskuu, vko 39 Helsinki-aiheinen kävely (Pauli Jokisen Helsinki-kirjojen 
inspiroimana) 
 
lokakuu, vko 41 teatteriretki 
 
marraskuu, vko 46 luonnonkosmetiikka, Nora Shingler? 
 
joulukuu, vko 50, 13.12 julkisen kuusen koristelu 
 
 


