
Anarkistimarttojen toimintasuunnitelma ja sen periaatteet vuonna 2014

Yleistä

Pitkin viime vuotta hallituksen kokouksissa mietimme ja suunnittelimme tulevia tapahtumia ja 
pidimme toimintasuunnitelmaan aktiivisesti työnalla. Toimintasuunnitelma eli hieman tilanteen 
mukaan. Pyrkimyksemme oli järjestää yli 300 jäsenellemme aktiivista ja yhteisöllistä toimintaa.

Toiminta

Vuonna 2013 kokemusten ja saamamme palautteen perusteella päätimme jatkaa toimintaryhmien 
toimintaa neulekerhon, lukupiirin, kulttuurikerhon ja saunaklubin osalta. 

Lukupiiri kokoontuu pääsääntöisesti Sarin luona kerran kuukaudessa, neulekerho eri kahviloissa ja 
kuppiloissa kerran kuukaudessa ja saunaklubi yleisissä saunoissa kaksi kertaa vuodessa. 

Kulttuurikerho kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen kuukausi ja elokuvafestivaalien aikaan 
useammin, toimintaympäristöä laajennetaan elokuvista näyttelyihin ja mahdollisesti 
teatterikäynteihin. 

Kaupunkikävelyitä jatketaan kevät- ja kesäkuukausina.

Hallituksen kokouksia pidämme noin joka toinen kuukausi. Seuraavan kokouksen ajankohta 
sovitaan aina edellisessä kokouksessa. 

Toimintaryhmien lisäksi järjestämme myös muita tapahtumia, kuten viinitastingeja, 
huovutuskurssin, stailauskurssin, naamiaiskurssin, askartelukurssin ja luennon positiivisesta 
kohtaamisesta tai vastaavan. 

Hallitus päätti myös selvittää mahdollista yhteistyötä esim. Kassandran väen kanssa ja yhteistyötä 
muiden Marttayhdistysten kanssa. 

Tavoitteena on aina varmistaa, että tapahtumissa on useampi vastuujärjestäjä, jolloin paikalla on 
aina joku ”vanha” Anarkistimartta toivottamassa uudet jäsenet tai muut yhdistyksestämme 
kiinnostuneet tervetulleiksi. 

Suuresta jäsenmäärästä huolimatta tapahtumiemme kävimäärät pyörivät 2-20 henkilön välillä. 
Pidämme toimintamme aktiivisten Marttojen yhteisöllisinä tapahtumina. Uudet Martat toivotamme 
sydämellisesti tervetulleiksi mukaan toimintaamme.

Alustavan toimintasuunnitelman löimme lukkoon marraskuussa. Tapahtumien ajankohta elää 
tarpeen vaatiessa. Syksyn toimintasuunnitelma on alustava ja se tarkentuu kevään aikana. 
Kesällä heitämme myös vapaalle ja olemme kesätauolla kesäkuun puolesta välistä elokuun 
alkupuolelle saakka. 

Marraskuussa 2013 hallitus päätti siirtymisestä Marttojen Yhdistysrekisteriin verkkosivujen 
jäsenrekisterin osalta, vanhat verkkosivut pidetään yllä helmikuun loppuun 2014. Uudistustyö 
tulee työllistämään paljon hallitusta niin kuin myös aktiviisia jäseniämme.
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Vuoden 2014 neulekerhon kohde päätettiin keväällä 2013 ja päätös vahvistettiin marraskuussa: 
villasukkia, töppösiä, mahdollisesti peittoja. Vuorelan koulukoti on yksi kuudesta valtion 
koulukodista: http://www.vuorelankoulukoti.fi/
Hallitus koordinoi ja organisoi neuleprojektiamme kuluvan vuoden aikana. 

Jäsenet ja jäsenhankinta

Jäsenmäärän kasvun myötä yhdistykselle tilitettävien jäsenmaksujen määrä on kasvanut. Tämä 
mahdollistaa erilaisten tapahtumien ideoinnin kuten matkat, teatteriretket, tutustumiskäynnit ym. 
toisille paikkakunnille. Lisäksi voimme myös käyttää varojamme hyväntekeväisyyteen. 
Varainhankintaa perinteisemmässä muodossa (myyjäiset, arpajaiset) emme ole harrastaneet eikä 
se ole yhdistyksellemme luontaista toimintaa.
Varsinaista jäsenhankintaa emme tee. Uudet jäsenet toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi. Heille 
lähetetään tervetuloa Anarkistimarttoihin –kirje sekä viimeisin kuukausikirje. Myös tilaisuuksimme 
tulevat uudet Martat tai Anarkistimartoista kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi. 

Talous

Yhdistyksen tulot koostuvat yhdistyksen jäsenmaksuosuuksista ja tilaisuuksien 
osallistumismaksuista.Yhdistysten saama jäsenmaksuosuus on tällä hetkellä 7 Eur jäseneltä. 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa.

Kevään 2014 toimintasuunnitelma:

Tammikuu
 Neulekerho 
 Lukupiiri
 Jälkiruokaviinitasting 
 Hallituksen 

Helmikuu
 Yhteistyö Kallion kirjaston kanssa Lainan-päivän kahvitusten merkeissä 

 Intia-teemainen Marttatapahtuma 
 Neulekerho
 Lukupiiri
 Kulttuurikerho 
 Huovutuskurssi
 Vuosikokous 
 Uuden hallituksen järjestäytymiskokous

Maaliskuu
 Neulekerho 
 Lukupiiri

Huhtikuu
 Neulekerho 
 Lukupiiri 
 Kulttuurikerho 
 Stailauskurssi
 Naamiokurssi 
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Toukokuu
 Neulekerho
 Lukupiiri 
 Kaupunkikävely
 Naamiokurssi jatkuu

Kesäkuu
 Neulekerho 
 Lukupiiri 
 Saunaklubi 
 Kaupunkikävely 

Heinäkuu
 Martan päivä 26.7.

Elokuu
 Kulttuurikerho , tod.näk. Juhlaviikkojen yhteydessä

 Martat Goes Kapakka (Art goes Kapakka -kaupunkifestivaalien yhteydessä) 
 Kaupunkikävely 

Syyskuu
 Neulekerho 
 Lukupiiri, kirjana Chang Jung ”Villijoutsenet”
 Kaupunkikävely 
 Askartelukurssi (kolmiulotteisia ”kirjoja” Näkövammaisille lapsille)

Lokakuu
 Neulekerho 
 Lukupiiri 
 Kulttuurikerho 
 Positiivisia eväitä kohtaamiseen

Marraskuu
 Neulekerho 
 Lukupiiri 

Joulukuu
 Neulekerho 
 Lukupiiri 
 Saunaklubi 

Muu toiminta
 Yhteistyö muiden Marttayhdistysten kanssa

 Mahdollinen yhteistyö esim. Kassandran väen kanssa
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