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Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Anarkistimartat jatkavat aktiivista toimintaansa hyvän arjen edistäjinä. Toivotamme uudet ja 
vanhat jäsenet mukaan tapahtumiimme oppimaan uutta, keskustelemaan, tutustumaan, 
ideoimaan ja inspiroitumaan ja ennen kaikkea tekemään asioita yhdessä. 

Pyrimme huomioimaan toiminnassamme myös yhdistyksemme arvot, kuten tasa-arvon, 
eettisyyden ja ekologisuuden ja edistämään niiden toteutumista. Teemme mielellämme myös 
yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 

Vakiintuneet toimintaryhmämme jatkavat edelleen toimintaansa ja lisäksi pyrimme 
järjestämään myös muita mielenkiintoisia tapahtumia. Jäsenten toiveita tapahtumien suhteen 
otetaan ilomielin vastaan. Yhteistyötä muiden marttayhdistysten kanssa myös jatketaan 
tapahtumien järjestämiseksi.

Yhdistyksen taloudellinen tila on vakaa. Tulomme koostuvat pitkälti jäsenmaksuista ja 
joidenkin tapahtumien osallistumismaksuista. Erityistä varainhankintaa ei yhdistyksemme 
harjoita.  

Ohessa on alustava ensi vuoden toimintakalenteri. Tapahtumien ajankohta elää tarpeen 
vaatiessa ja jos kiinnostavaa tekemistä keksitään, niin se voidaan ottaa mukaan. Syksyn 
toimintakalenteri tarkentuu kevään aikana. 



Kevään 2016 toimintasuunnitelma

Tammikuu

 Hallituksen kokous, ma 11.1. 
 Talviuinti Marjaniemessä la 16.1. 
 Neulekerho to 21.1. Krog Roba
 Lukupiiri ke 27.1., aiheena vapaavalintainen sarjakuvaromaani

Helmikuu

 Vuosikokous ma 8.2. Marttaliiton kokoustila
 Tutustuminen Yleisradioon ti 9.2. klo 15 
 Neulekerho to 11.2. Kulmakuppila 
 Lukupiiri ke 17.2.
 Tutustuminen Finlaysoniin Arabian myymälässä

Maaliskuu

 Neulekerho ma 7.3
 Lukupiiri ke 16.3.
 Veriryhmä to 17.3.
 Kalevala-korun tehdaskäynti?
 Anna Perhon luento?
 Mindfulness-ilta?

Huhtikuu

 Romeo and Juliet Rock the Ballet ti 5.4 
 Viinitasting la 9.4. 
 Neulekerho to 21.4.
 Vaatteet kiertoon Vallilassa, alustavasti la 23.4. 
 Lukupiiri ma 25.4.

Toukokuu

 Helsinki African film festival 12.-17.5. välisenä aikana 
 Lukupiiri ke 18.5.
 Taivallus Tarvaspäähän la 21.5.
 neulekerho  

Kesäkuu

 Neulekerho (KIP) Suomenlinna la 11.6
 Coctailkurssi
 Kesäsauna 



Alustava syksyn 2016 toimintasuunnitelma

Elokuu

 Hallituksen kokous
 Neulekerho
 Martat goes kapakka

Syyskuu

 Jäsenilta 
 Kaupunkikävely
 Neulekerho
 Lukupiiri

Lokakuu

 Neulekerho
 Lukupiiri
 Kulttuuritapahtuma
 Tutustuminen kierrätyskeskukseen

Marraskuu

 Neulekerho 
 Lukupiiri
 Vaatteet kiertoon Vallilassa
 Joululahjatyöpaja

Joulukuu

 Neulekerho
 Pikkujoulut


