Anarkistimarttojen toimintasuunnitelma ja sen periaatteet vuonna 2013
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 250 jäsenellemme aktiivista ja yhteisöllistä toimintaa.
Toiminta
Keväällä 2012 kokemusten ja saamamme palautteen perusteella päätimme palata aikaisempaan
toimintamalliin, jonka mukaan lukupiiri, neulekerho ja saunaklubi kokoontuvat jatkossa eri
viikonpäivinä. Lukupiiriä kokoontuu pääsääntöisesti Sarin luona kerran kuukaudessa, neulekerho
eri kahviloissa ja kuppiloissa kerran kuukaudessa ja saunaklubi yleisissä saunoissa (Kotiharju,
Arla, Hermanni) joka toinen kuukausi. Uutena ryhmänä tänä vuonna aloittaa Elokuvaklubi, joka
kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen kuukausi ja elokuvafestivaalien aikaan mahdollisesti
useammin. Hallituksen kokouksia pidämme noin joka toinen kuukausi. Seuraavan kokouksen
ajankohta sovitaan aina edellisessä kokouksessa. Toimintaryhmien lisäksi järjestämme yhden
muun tapahtuman kuukaudessa. Pyrimme myös aina varmistamaan, 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.
Toistaiseksi emme pyri järjestämään mitään suurempaa massatapahtumaan vaan pyrimme
pitämään toimintamme pienimuotoisena aktiivisten Marttojen yhteisöllisinä tapahtumina. Uudet
Martat toivotamme sydämellisesti tervetulleiksi mukaan toimintaamme.
Tämän kevään 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.
Neuleprojektikohteemme vuodelle 2013 valitaan Neulekerhossa. Valinnassa hyödynnetään viime
vuoden tammikuussa tehdyn jäsenkyselyn tuloksia. Neulekerho 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 huomioidaan.
Talous
Yhdistyksen tulot koostuvat pelkästään jäsenmaksupalautuksista sekä mahdollisista
vapaaehtoisista kahvimaksuista. Yhdistysten saama jäsenmaksupalautus on tällä hetkellä 7 Eur
jäseneltä. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä.

Kevään 2013 toimintasuunnitelma:
Toimintaryhmät:
Lukupiiri kokoontuu Sarin luona. (Poistet Seuraavat) Tapaamiset: 24.1. vko 4 (kirjana: Riitta
Kylänpään, Nyt vasta näen), 19.2. vko 8 (kirjana: Åsne Seierstad "Kabulin kirjakauppias), vko 12,
vko 16, vko 20. Kirjat sovitaan aina hyvissä ajoin lukupiirin tapaamisissa.
Neulekerho kokoontuu pääsääntöisesti Helsingin kahviloissa ja kuppiloissa. Neulekerho järjestää
myös retkiä. Alustavasti sovitut tapaamiset: 17.1. klo 18 Juttutupa, vko 7 (Dekkarikirjasto), vko
11 (Gaudeamus Kirja & Kahvi), vko 19 (Kahvila Taikalamppu), vko 23 Knit In Public (KIP)
Seurasaaressa 8.6., vko 30 Martan päivän juhlistaminen 26.7.
Saunaklubi kokoontuu pk-seudun yleisissä saunoissa joka toinen kuukausi. Seuraavat tapaamiset
viikoilla 6, 17, kesäsauna viikolla 23
Elokuvakerho aloittaa uutena toimintaryhmänä. Tutustutaan erilaisiin elokuviin esim.
elokuvafestareiden tarjontaan. Kokoontumiset noin joka toinen kuukausi.
Muut tapahtumat:
Viinitasting Viiniharrastajan opastuksella tutustumme eri rypäleiden maailmaan. 19.1. lauantai
klo 17.
Ruokakurssi helmi-toukukuu
Askartelukurssi (Askartelu Amalia, Espoo) noin 10henkilöä/ryhmä. Päivämäärä, kurssin sisältö
ja hinta tarkentuu lähempänä.
Viikonloppu virkistysretki Tampereelle alustava ajankohta 27.-28.4. tutustutaan paikalliseen
Marttayhdistykseen, neulekahvilaan, käydään teatterissa ym.
Kaupunkikävelyllä Tutustutaan Helsinkiin Pauli Jokisen kirjan ”Sunnuntai kävelyllä Helsingissä”
johdolla. Kävelyt viikoilla 15, 21, 24.
Parveke viljelykurssi vko 16
Käsityötarvikkeiden vaihtopäivä toukokuussa
Yhteistyötapahtuma Pasilan Asukastalon maahanmuuttajanaisten kanssa kevään aikana

SYKSY 2013 alustava toimintasuunnitelma:
Toimintaryhmät:
Lukupiiri syys-joulukuu (1krt / kk)
Neulekerho syys-joulukuu (1krt / kk)
Saunaklubi noin joka toinen kk
Elokuvakerho noin joka toinen kk
Muut tapahtumat alustavasti:
Kaupunkikävelyt elo-lokakuu (1krt / kk)
Martat Goes Kapakka Helsingin juhlaviikkojen aikana (perjantai) elokuussa
Stailaus-, pukeutumiskurssi
Tuunauskurssi
Martat goes Karnaluks (Tallinnan risteily)
Pimé Café –miltä pulla maistuu pimeässä?

