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Toimintakertomus vuodelta 2016

Yleistä
Anarkistimartat perustettiin Minna Canthin päivänä vuonna 2007, ja yhdistys oli
jäsenmäärältään Uudenmaan Marttapiirin suurin marttayhdistys: 333 jäsentä (2015: 344).
Toimintamme luonteen mukaisesti meillä ei ole ollut vakituista kokoontumistilaa, vaan
kokoonnuimme tilaisuuden mukaan vaihtelevasti eri paikoissa. Hallituksen kokoukset tosin
pidettiin pääsääntöisesti Ravintola Factoryn kabinetissa Aleksanterinkadulla.
Kiinnostus Anarkistimarttoja kohtaan kasvoi selvästi viime vuonna. Saimme lukuisia
yhteydenottoja eri toimijoilta ja solmimme uusia yhteistyökumppanuuksia, mm.
Lapinlahden Lähteen ja Suomi-Syyria ystävyysseuran kanssa.

Toiminta ja tapahtumat
Toimintavuoden kattaus oli jälleen runsas ja monipuolinen. Yhdistyksellä oli kaksi
säännöllisesti kerran kuussa kokoontuvaa ryhmää: neulekerho ja lukupiiri. Ryhmien
kokoonpano vaihteli eri kokoontumiskerroilla, ja osallistua saattoi, vaikkei olisi ollut
edes jäsen. Monet vastaliittyneet tai vasta liittymistä harkitsevat tulivat neulekerhoon
tutustumaan toimintaamme.
Kaupunkikävelyitä ja vaatteidenvaihtotapahtumia järjestettiin kolmasti vuoden aikana.
Myös kulttuurikerho, saunaklubi ja veriryhmä kokoontuivat useasti. Kaikki
teemaryhmät olivat kaikille avoimia. Osa tapahtumista järjestettiin pelkästään
jäsenille, tai jäsenten osallistuminen oli edullisempaa.
Alla tarkempaa tietoja viime vuoden toiminnasta:
• Neulekerho kokoontui 11 kertaa, joista muutaman kerran yhdessä toisen
tapahtuman kanssa: Ollaan naisiksi -kirjailijaillan, Kuteet kiertoon
-tapahtuman ja Tarvaspää-kaupunkikävelyn yhteydessä. KIP (Knit In
Public -tapahtuma) Suomenlinnassa veti kesäsateesta huolimatta 10
osallistujaa. Joulun alla neulekerhon vetäjät näyttivät Kuteet kiertoon
-tapahtumassa, miten paperienkeleiden helmat laskostetaan.
• Lukupiiri kokoontui 9 kertaa ja helmikuussa paikalla oli myös
kirjailijavieras, Mangojen aika -kirjan kirjoittaja Hanna Hällsten.
• Saunaklubi testasi Lapinlahden Lähteen saunan kesällä ja meriuimala
Altaan saunan ja altaat marraskuussa. Tammikuussa kokeiltiin talviuintia
Marjaniemessä, tosin ilman saunaa.

• Verenluovutusryhmä VeriRyhmä luovutti verta neljä kertaa
Sanomatalossa ja haaraosasto hiutaleita kaksi kertaa Ruskeasuon
toimitiloissa.
• Kaupunkikävelyillä liikuttiin rannan tuntumissa: huhtikuussa kierrettiin
Kaivopuisto rannan myötäisesti, ja toukokuussa käveltiin Munkkiniemestä
Tarvaspäähän. Syyskuussa osallistuttiin Naisten Pankin järjestämään
Kävele naiselle ammatti -varainkeruutempaukseen.
• Marttojen Garderobi -teemaan liittyen järjestettiin taas keväällä ja
syksyllä Kuteet kiertoon -vaatteiden vaihtotapahtumat Vallilan
kirjastossa. Lisäksi kokeilimme lokakuussa vastaavaa tapahtumaa
keskustassa, Kampin Ruohonjuuren edustalla.
• Yhteistyö ProMarttojen ja Kantin Marttojen kanssa jatkui ja tiivistyi:
maaliskuussa yhdistykset järjestivät yhdessä Anna Perhon luennon arjen
ongelmien selättämisestä, elokuussa tutustuttiin yhdessä Monika-Naisten
liittoon ja MoniNaisten tilaan. Lokakuussa pidimme kolmen
marttayhdistyksen yhteisen jäsenillan, jossa puhujana oli Uudenmaan
Marttojen pj Marianne Heikkilä. Yhdistykset jakoivat myös tietoa toistensa
tapahtumista.
• Teimme yritysvierailuja kiinnostaviin kohteisiin: helmikuussa käytiin
YLE:llä kylässä, maaliskuussa mentiin Finlaysonille, marraskuussa
tutustuttiin Ruohonjuuren toimintaan ja luonnonkosmetiikkaan, ja
joulukuussa kävimme opstetulla kierroksella OPn Vallilan korttelissa.
• Martat goes kapakka-tapahtuma keräsi elokuussa joukon marttoja
keskustelemaan maailman menosta Korjaamon terassille. Huhtikuussa
järjestettiin viinitasting, jossa tutustuttiin rose-viinien makumaailmaan.
• Kulttuuria harrastettiin mm. Rakkautta ja Anarkiaa -elokuvissa ja Helsinki
African -filmifestivaaleilla sekä Rock the Ballet -esitystä katsomalla.
• Pikkujoulua vietettiin hävikkiruokaravintola Loopin tiloissa. Ensin
valmistettiin yhdessä hävikkiraaka-aineista gourmetillallinen, ja sitten
nautittiin se. Lähtiessä koristeltiin vielä totuttuun tapaan puistokuusi
Lapinlahden puistossa.
• Viriteltiin yhteistyötä Lapinlahden Lähteen kanssa sekä Suomi-Syyria
ystävyysseuran naisten kanssa.

Tapahtumaraportti kaikista vuoden 2016 tapahtumista ja niiden osallistujamääristä on
toimintakertomuksen liitteenä.

Hyväntekeväisyys
Viime vuoden hyväntekeväisyysneuleprojektimme oli hypistelymuhvit ja kohteemme
hoitokoti Heseva Helsingin Käpylässä. Neulekerho tuotti ja lahjoitti yli 50 hypistelymuhvia
muistisairaille vanhuksille..
Lisäksi Anarkistimartat lahjoittivat kävelysauvoja 100 eurolla Monika-Naisten aktiiviselle
kävelyryhmälle sekä osallistuivat Naisten Pankin organisoimaan Kävele naiselle ammatti
-tapahtumaan, jonka osallistumismaksut käytettiin kehitysmaiden naisten koulutukseen.

Hallituksen toiminta ja talous
Vuosikokouksessa 8.2. valittiin uusi hallitus. Puheenjohtajana jatkoi Maija Puronkari (valittu
kaudelle 2015-2016). Hallituksessa oli puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä. Kolme silloin
valitun hallituksen jäsenistä oli uusia.
Vuonna 2016 hallitukseen kuuluivat Maija Puronkari (puheenjohtaja), Kirsi Marjamäki
(varapuheenjohtaja ja viestintävastaava), Tarja Suksi (kokoussihteeri, uusi), Liisa
Mäntykoski (rahastonhoitaja, uusi), Laura Syväsalmi (jäsensihteeri) sekä Tiina Hokkanen,
Marja Rahkonen, Elina Haarma (uusi) ja Marjatta Salo.
Hallitus kokoontui vuonna 2016 yhteensä 6 kertaa, ja keskustelua käytiin myös kokousten
välillä sähköpostin ja hallituksen fb-ryhmän avulla. Anarkistimarttojen hallituksen
kokoukset ovat olleet kaikille avoimia tilaisuuksia.
Yhdistys ei harjoita erityistä varainhankintaa. Tulomme koostuivat jäsenmaksuista ja
joidenkin tapahtumien yhteydessä kerättävistä osallistumismaksuista, joilla katetaan
tapahtuman järjestelykuluja. Yhdistyksen taloudellinen tila oli koko vuoden vakaa.

Tiedotus
Kotisivut www.anarkistimartat.fi oli edelleen tärkein tiedotuskanavamme. Kotisivujen lisäksi
tiedotusvastaava Kirsi lähetti jäsenille kuukausittain sähköpostikirjeen, jossa kunkin
kuukauden tapahtumat ja muut ajankohtaiset asiat esiteltiin.
Anarkistimarttojen facebook-ryhmän jäsenmäärä kasvoi viime vuonna yli sadalla. Nyt
jäseniä on 911 (2015: 805). Facebook-ryhmään pääsy ei edellytä jäsenyyttä, ja myös
ryhmän jäsenet saattoivat jakaa anarkistimarttahenkisiä tapahtumapäivityksiä.
Anarkistimartat somettivat ahkerasti. Alkuvuonna Facebookin lisäksi otettiin käyttöön
Instagram- ja Twitter-tilit, joita puheenjohtajat aktiivisti päivittivät.
Myös Snapshot- ja Periscope-tilit avattiin.
Uudenmaan Marttojen sähköisen julkaisun MarttaMailin joka numerossa on ollut
vähintään yksi juttu Anarkistimarttojen toiminnasta, ja Maijan talviuintiaiheesta tehtiin
kansikuva.

Uudenmaan piirin kokouksiin osallistuminen
Uudenmaan Marttojen vuosikokoukseen osallistuivat Maija Puronkari, Laura Syväsalmi,
Liisa Mäntykoski ja Tarja Suksi. Edellinen puheenjohtajamme Anneli Heikkilä
(Anarkistimarttojen pj vuosina 2013-2014) on Uudenmaan Marttojen hallituksen jäsen.

