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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

Yleistä
Anarkistimartat perustettiin Minna Canthin päivänä vuonna 2007, joten yhdistys täytti pyöreät 10 vuotta. 
Jäsenmäärä oli Uudenmaan Marttapiirin suurimpia: 323.

Toiminta ja tapahtumat
Yhdistys kokoontui vaihtelevasti eri teemoilla eri paikoissa; vain hallituksen kokoukset pidettiin 
pääsääntöisesti Ravintola Factoryn kabinetissa Aleksanterinkadulla.

Järjestimme, tai olimme mukana järjestämässä 2-7 tapahtumaa kuukaudessa. Yhteensä jäsenille järjestettiin
tapahtumia yli 40. Kokoukset, koulutukset ym. mukaan lukien tapahtumia oli lähes 80, ja vapaaehtoistunteja
tehtiin yli 1400. 

Vilkkainta oli maaliskuussa, jolloin juhlistettiin yhdistyksen  syntymäpäivää mm. katsomalla 
Kansallisteatterin Canth-näytelmä ja pitämällä juhlat Hävikkiravintola Loopissa. 10-vuotisjuhlatapahtumia oli
myös myöhemmin, mm. marraskuussa elokuvailta Korttelikino Rivierassa.  

Myös Suomi täytti pyöreitä ja Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi ProMartat, Anarkistimartat ja KantinMartat 
järjestivät huhtikuussa jäsenilleen Minne matka, Suomineito -seminaarin.

Useat tapahtumamme suunnattiin vain yhdistyksen jäsenille, mutta teemaryhmät olivat kaikille avoimia. 
Esim. neulekerhoon osallistuminen oli monelle tulevalle jäsenelle oiva tapa tutustua meihin ja 
toimintaamme. Neulekerho ja lukupiiri kokoontuivat kesätaukoa lukuun ottamatta kerran kuukaudessa.

Saunaklubi ja VeriRyhmä kokoontuivat myös useasti. Kierrätysteemaisia tapahtumia järjestettiin kaksi. 
Tutustuimme myös hunajantuotantoon, teimme neulegraffiteja sekä koristelimme mukeja käsityönä. 
Kävimme teatterissa, elokuvissa ja galleriakierroksella.

Anarkistimarttojen tuore yhteistyökumppani, Suomi-Syyria ystävyysseura, järjesti Ladies Night -tapahtumia 
perjantaisin. Anarkistimartat osallistuivat iltoihin keväällä kerran kuussa vaihtelevalla kokoonpanolla, ja 
marraskuussa järjestimme monikulttuurisen illallisen Vallilassa. 

Alla tarkempaa tietoja viime vuoden toiminnasta:

• Neulekerho on toimeliain ryhmämme. Se kokoontui 11 kertaa, joko itsekseen tai toiseen
tapahtumaan, ryhmään tai yhdistykseen linkitettynä. Tammikuussa neulottiin 
maahanmuuttajanaisten kanssa Ladies Night -illassa. Helmikuussa kokoonnuttiin yhdessä lukupiirin kanssa, 
ja samalla tutustuttiin Emmauksen toimintaan. KIP (Knit In Public -tapahtuma) pidettiin Käpylän lippakioskin 
nurmikolla kesäkuussa. Lokakuussa neulekerhon vetäjät ohjasivat Kalliolan Setlementtitalossa 
neulegraffitipajaa, ja Kalliolan pyynnöstä myös marraskuun neulekerho kokoontui samassa tilassa kaikille 
avoimena neulepajana osana Kallio kipinöi -tapahtumaa.               
Neulekerho teki myös Anarkistimarttojen osuuden UuMa-yhdistysten yhdessä tekemään torkkupeittoon, 
joka luovutettiin toukokuussa eläköityneelle järjestöpäällikkö Anne Lempiselle lähtiäislahjaksi.

• Lukupiiri kokoontui 9 kertaa ja kolmasti vieraana oli toimittaja tai kirjailija: tammikuussa 
kustannustoimittaja Anna-Kristiina Kervinen, maaliskuussa kirjailija Päivi Hieta ja joulukuussa toimittaja 
Maija-Leena Rova. Huhtikuussa ryhmä lukupiiriläisiä teki matkan Edinburghiin. 



• Saunaklubi pulahti maaliskuussa avantoon Kuusijärvellä, löylytteli kesäkuussa Suomenlinnan 
Upseerikerholla ja syyskuussa Talin siirtolapuutarhan saunassa sekä uiskenteli lokakuussa meriuimala 
Altaalla. 

• VeriRyhmä kokoontui kolmasti luovutukseen Sanomatalossa ja haaraosasto luovutti hiutaleita kahdeksan 
kertaa Ruskeasuolla. Myös muina aikoina luovuttaneet voivat kirjauttaa luovutuksensa ryhmään. 

• Kävelyitä ei viime vuonna itse järjestetty, mutta kannustimme osallistumaan kanssamme muiden 
järjestämille kierroksille: galleriakierrokselle huhtikuussa, kirsikkapuistokävelyyn toukokuussa ja Kävele 
naiselle ammatti -tempaukseen syyskuussa.

• Kuteet kiertoon -vaatteiden vaihtotapahtuma järjestettiin keväällä keskustassa. Pöydät ja teetarjoilu 
saatiin  Kampin Ruohonjuuresta, jonka edustalla tapahtuma pidettiin.

• Yhteistyö ProMarttojen ja Kantin Marttojen kanssa jatkuu:
keväällä yhdistykset järjestivät Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi jäsenilleen Minne matka, Suomineito 
-seminaarin, jossa puhujina olivat presidentti Tarja Halonen ja FT Samu Nyström. Osallistujia oli satakunta. - 
Syksyllä pidimme kolmen marttayhdistyksen yhteisen jäsenillan, jossa roskapoliisi Sonja Iltanen opasti 
lajittelemaan jätteet oikein.

• Martat goes kapakka -iltana kuunneltiin kuoroja ja keskusteltiin.

• Kulttuuria harrastettiin katsomalla Kansallisteatterin Canth-näytelmä ja Saamelaisveri-elokuva Korttelikino
Rivierassa. Lisäksi jäseniä kutsuttiin mukaan Galleriakierrokselle ja Kesäkino Engeliin.

• Pikkujoulua vietettiin petanquekuulaa heitellen Pasilan vanhoilla veturitalleilla. Kuusi oli koristeltu jo 
aiemmin Kaisaniemen Kasvitieteellinen puutarhan ulkokasvihuoneessa.

• Yhteistyö Suomi-Syyria ystävyysseuran naisten kanssa jatkui keväällä Kulttuurikeskus Caisassa 
järjestetyissä Ladies Night -illoissa, joissa eri kulttuuritaustoista tuleville tarjoutui mahdollisuus keskustella 
yhdessä suomen kielellä. Anarkistimartat osallistuivat iltoihin kolmasti keväällä ja kerran syksyllä. 
Ensimmäistä iltaa emännöi neulekerho. Marraskuussa järjestettiin African Pots -ravintolassa yhdistyksien 
yhteinen monikulttuurinen illallinen, johon yhdistyksemme tarjosi raaka-aineet. Ruoka tehtiin yhdessä. 

• Stadin ammattiopisto kutsui Anarkistimartat maaliskuussa esittelemään toimintaamme Malmille opiston 
Naisen kengissä -opiskelijamessuille. Opiskelijoita oli paikalla satakunta, ja etenkin opettajat olivat 
kiinnostuneita meistä ja jaossa olleessa materiaalista. 
• Elokuussa 7 Anarkistimarttaa osallistui Flow-festivaaliin vapaaehtoisina työtekijöinä vapaalippua vastaan. 
Aluksi kaavailtiin vapaaehtoisryhmänä osallistumista, mutta halukkaita tähän ei ollut riittävästi.

Tapahtumaraportti kaikista vuoden 2017 tapahtumista ja niiden osallistujamääristä on toimintakertomuksen
liitteenä. 

Hyväntekeväisyys
Anarkistimartat yhdistyksenä lahjoitti 300 euroa Suomi–Syyria ystävyysseuralle käytettäväksi 
maahanmuuttajanaisten kotoutustyöhön Suomessa.  

Alkuvuoden hyväntekeväisyyskohde oli vauvasukat vastasyntyneille. Anarkistimartat neuloivat 54 paria 
sukkia jaettavaksi synnytyssairaaloissa Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi osana maanlaajuista kampanjaa.
Neulekerho lahjoitti lisäksi 35 vauvanuttua ja pipoja SPR:n Espooon Konttiin toimitettavaksi SPR:n 
kansainvälisen toiminnan kautta pakolaisleirien vauvoille.
Lisäksi yhdistys kannusti jäseniään osallistumaan Naisten Pankin organisoimaan Kävele naiselle ammatti 
-tapahtumaan, jonka osallistumismaksut käytettiin kehitysmaiden naisten koulutukseen.



Hallituksen toiminta ja talous
Vuosikokouksessa 8.2. valittiin uusi hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Marjamäki entisen puheenjohtaja
Maija Puronkarin jättäytyessä pois. Hallituksessa oli puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä.  Valitun hallituksen 
jäsenistä neljä oli uusia.
Vuonna 2017 hallitukseen kuuluivat Kirsi Marjamäki (puheenjohtaja) ja Anna Laaksonen
(varapuheenjohtaja ja viestintävastaava, uusi) sekä Marianne Ahola (jäsensihteeri, uusi), Elina Haarma, Janni
Härmälä (uusi), Kaisu Lehti-Rajaniemi (uusi), Liisa Mäntykoski (rahastonhoitaja), Marja Rahkonen ja Tarja 
Suksi (kokoussihteeri).

Hallitus kokoontui vuonna 2017 yhteensä 8 kertaa, ja keskustelua käytiin tiuhaan myös kokousten
välillä sähköpostin ja hallituksen FB-ryhmän avulla. Anarkistimarttojen hallituksen
kokoukset ovat olleet kaikille avoimia tilaisuuksia.

Yhdistys ei harjoita varainhankintaa. Tulot koostuivat jäsenmaksuista sekä
osin tapahtumakulujen kattamiseksi kerättävistä osallistumismaksuista. Yhdistyksen taloudellinen tila oli 
koko vuoden hyvä.

Tiedotus
Kotisivut www.anarkistimartat.f oli tärkein tiedotuskanavamme. Martat.fi -nettisivut uudistuivat ja niiltä 
pääsee nyt suoraan yhdistyksemme nettisivuille, FB-sivuille ja Instagramiin. Kotisivujen lisäksi 
tiedotusvastaava Anna muistutti jäseniä tulevista tapahtumista ja muista tärkeistä asioista kuukausikirjeellä 
sähköpostitse.

Anarkistimarttojen Facebook-ryhmässä oli vuoden lopussa 964 jäsentä (2016: 911). Suljettuun ryhmään 
pääsy ei edellyttänyt jäsenyyttä, ja jäseneksi hyväksytyt saattoivat julkaista sivulla anarkistimarttahenkisiä 
tapahtumapäivityksiä.

Anarkistimarttojen puheenjohtajat päivittivät ahkerasti Facebookin lisäksi myös Instagramia (185 seuraajaa) 
ja Twitteriä (178 seuraajaa). Snapshot- ja Periscope-tilit eivät olleet aktiivikäytössä.

Uudenmaan piirin kokouksiin osallistuminen
Uudenmaan Marttojen vuosikokoukseen osallistuivat Kirsi Marjamäki, Anna Laaksonen, Liisa Mäntykoski ja 
Maija Puronkari.

  


