Anarkistimartat RY, Anarkistmarthorna r.f.
Rek.nro 198.144

Toimintakertomus vuodelta 2015

Yleistä
Anarkistimartat ovat Uudenmaan Marttojen suurin marttayhdistys. Jäsenmäärämme pysyi
vuonna 2015 suunnilleen ennallaan ja oli vuoden lopussa 344. Facebook-ryhmässämme, joka
on avoinna myös muille kuin virallisille jäsenillemme, oli vuoden lopussa jäseniä 805.
Suureen jäsenmääräämme nähden osallistujamäärä tapahtumissamme oli edelleen
suhteellisen pieni. Mitään vakiintunutta kokoontumispaikkaa meillä ei ole ollut vaan
tapahtumamme järjestetään pitkälti julkisissa tiloissa tai vuokraamme tilat tarvittaessa.

Toiminta
Vakiintuneeseen tapaan lukupiiri, neulekerho, saunaklubi ja kaupunkikävelyt jatkuivat myös
tänä vuonna.
- Lukupiirissä tutustuttiin vuoden aikana moniin hienoihin kirjoihin ja kahdella kerralla saimme
seuraamme myös kirjailijavieraan. Elina Pullin johdolla tutustuttiin hänen esikoisteokseensa
”Tukkasurma” ja PirkkoSallinen-Gimpl kertoi meille karjalaisen naisen elämästä, kirjana
”Karjalainen nainen”. Lukupiirin 5-v. syntymäpäiviä vietettiin puolestaan Helen Garnerin
kirjasta ”Vierashuone” keskustellen.
- Neulekerhon matkassa opeteltiin virkkaamaan japanilaisia tawashi-pesusieniä, neulottiin mm.
brunssin yhteydessä, taidemuseossa, eri kahviloissa, sekä vietettiin KIP:iä (Knit In Public –
tapahtuma) Tuomiokirkon portailla.
- Saunaklubissa kunnioitettiin perinteitä saunomalla Kotiharjun puulämmitteisessä saunassa
sekä tutustumalla Marjaniemen siirtolapuutarhaan ja sen saunaan.
- Kaupunkikävelyillä tutustuttiin Sibeliuksen 150-v juhlavuoden kunniaksi Järvenpäässä
sijaitsevaan Ainolaan ja Pauli Jokisen kirjan ”Sunnuntaikävelyllä Helsingissä” reittiä noudatellen
Helsingin Käpylään.
”Martat goes kapakka”-tapahtuma ja viinitasting järjestettiin tänäkin vuonna. Kulttuuria
harrastimme myös teatterin ja konsertin merkeissä. Kävimme katsomassa ”Pakko saada
laulaa” näytelmän Espoon kaupunginteatterissa, sekä osallistuimme jazzkonserttiin April Jazzin
yhteydessä.
Jäsenemme Kaisa perehdytti meitä luonnonkosmetiikan valmistamisen saloihin kahden kurssiillan puitteissa. Lisäksi naurujoogasimme, kävimme marja- ja sieniretkellä sekä valmistimme
herkullisia koruja massasta. Martanpäivää heinäkuussa juhlistimme järjestämällä Martanpäivän
valokuvakilpailun.
Marttojen Garderobi -teemaan liittyen järjestimme keväällä ja syksyllä erittäin suositut
vaatteiden vaihto -tapahtumat yhteistyössä Vallilan kirjaston kanssa heidän toimitiloissaan.
Vietimme keväällä myös uusien ja vanhojen jäsenten kanssa jäseniltaa, jossa jatkoimme
edellisessä jäsenillassa esitettyjen tapahtumien työstöä sekä saimme paljon uusia ideoita.

Marttojen pj –päiviltä lähti yhteistyön kipinä toisten Marttayhdistysten kanssa ja tästä seurasi
kaksi yhteistä luentotapahtumaa. Yhdessä ProMarttojen ja Kantin Marttojen kanssa
järjestimme perintöverosuunnittelu ja testamentti-illan, sekä ProMarttojen, Kantin Marttojen ja
Siperian Marttojen kanssa Ammattijärjestäjän luennon. Molemmat tapahtumat olivat erittäin
suosittuja. Totesimme, että yhteistyö muiden yhdistysten kanssa todellakin kannattaa, ja
aiomme sitä myös tulevaisuudessa ehdottomasti jatkaa.
Joulun alla olimme mukana Tikkurilan kirjastossa järjestetyssä ”Ekologinen joulu–hyvän mielen
valinnat” - tapahtumassa. Osallistuimme tapahtumassa suureen joulukeskusteluun ja
opastimme joulukoristeiden tekemiseen kierrätysmateriaaleista.
Suuren suosion saavuttaneet pikkujoulut vietimme Ravintola Factoryn kabinetissa herkullisen
ruoan ja nauruhermoja kutkuttelevan stand upin parissa. Loppuillasta Helsingin Ruttopuiston
kuusi sai meidän toimesta vielä joulukoristeet oksilleen. Jouluteemaan liittyen lauloimme
yhdessä myös Kauneimpia joululauluja Tuomiokirkossa. Loppuvuodesta perustimme lisäksi
oman verenluovutusryhmän.

Hyväntekeväisyys
Vuoden 2015 neuleprojektimme hyväntekeväisyyskohteina olivat Ensikoti Vallilassa ja
maahanmuuttajien vastaanottokeskus Kalliossa. Lahjoitukset vastaanottokeskukseen
toimitettiin Turvapaikanhakijoiden Tuki ry:n kautta ja yhteensä neuleita sinne toimitettiin 96
kpl (mm. villasukkia, lapasia, pipoja). Ensikotiin toimitimme neuleita kaksi
kertaa vuoden aikana, yhteensä 51 kpl (mm. töppösiä, villasukkia, lapasia, peittoja).
Neuleprojektiin liittyen hankimme myös Hyvinkään kehitysvammaisten tuki ry:ltä 100 eurolla
neuleita, jotka lahjoitettiin edelleen hyväntekeväisyysneulekohteisiimme.
Lisäksi Anarkistimartat lahjoittivat 200 euroa Naisten Linjalle ja 200 euroa Iceheartsille.
Kohteet valittiin pikkujouluissa saaduista ehdotuksista.

Hallituksen toiminta ja talous
Vuosikokouksessa 9.2.15 valittiin uusi hallitus. Hallituksen jäsenten lukumäärä nostettiin 8
jäseneen puheenjohtajan lisäksi. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Maija Puronkari.
Hallituksen jäsenistä 4 oli uusia.
Vuonna 2015 hallitukseen kuuluivat Maija Puronkari (puheenjohtaja), Kirsi Marjamäki
(varapuheenjohtaja ja viestintävastaava), Anu Tenhunen (kokoussihteeri), Tiina Hokkanen
(rahastonhoitaja), Laura Syväsalmi (jäsensihteeri), Seija Rintanen, Marja Rahkonen, Mirja
Partti ja Marjatta Salo.
Hallituksen kokouksia pidettiin vuonna 2015 yhteensä 8 kpl. Kokouksemme ovat olleet kaikille
avoimia tilaisuuksia.
Mitään erityistä varainhankintaa emme ole harjoittaneet. Tulomme koostuivat jäsenmaksuista
ja joidenkin tapahtumien osallistumismaksuista. Yhdistyksen taloudellinen tila on vakaa.

Tiedotus
Kotisivut www.anarkistimartat.fi ovat tärkein tiedotuskanavamme ja sieltä löytyy myös
ajankohtaisin tieto tapahtumista. Kotisivujen lisäksi tiedotuskanavinamme on toiminut
sähköposti ja sen kautta kuukausittain lähetettävät kuukausikirjeet, sekä Facebook-ryhmä.

Uudenmaan piirin kokouksiin osallistuminen
Uudenmaan Marttojen kevät- ja syyskokouksiin valittiin vuosikokouksessa neljä edustajaa.
Maija Puronkari, Kirsi Marjamäki ja Tiina Hokkanen osallistuivat kevätkokoukseen ja
syyskokouksessa meitä edustivat Maija Puronkari, Kirsi Marjamäki, Laura Syväsalmi ja Tiina
Hokkasen varaedustajana Anu Tenhunen. Edellinen puheenjohtajamme Anneli Heikkilä toimi
2015 Uudenmaan Marttojen hallituksessa jäsenenä.

Vuoden 2015 tapahtumat
Tapahtumaraportti vuoden 2015 tapahtumista ja osallistujamääristä löytyy ohesta erillisenä
liitteenä.

