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Toimintakertomus vuodelta 2011
Yleistä
Vuosi 2011 oli Anarkistimartoille varsin vilkas monella tapaa. Jäsenmäärä oli tammikuussa 73 ja
vuoden lopussa 211! Varsinaisten, maksaneiden, jäsenten lisäksi on sähköpostilistalla voinut olla
Anarkistimarttojen ystävänä, ei maksavana jäsenenä, ja näin on voinut tutustua toimintaan. Myös
Facebookissa on mittava määrä yhdistyksestämme ”tykkääviä”. Erilaisia tapahtumia vuoden
mittaan oli 32 kpl joihin osallistui yhteensä 328 henkeä.
Toiminnan selkiyttäminen
Jäsenmäärän räjähdysmäinen kasvu on työllistänyt hallituksen jäsenistä eniten sihteeriä sekä
puheenjohtajaa ja asettaa tulevalle toiminnalle aivan uudenlaisia haasteita. Kuluneen vuoden
aikana hallitus onkin kokouksissaan pyrkinyt selkiyttämään toiminnan rakenteita, mm. jokaiselle
tapahtumalle oli määrätty vastuuhenkilöksi joku hallituksen jäsenistä. Myös seuraavan vuoden
toimintasuunnitelmaa on selkiytetty ja tilaisuuksien järjestämisen vastuita on pyritty jakamaan
tasaisemmin eri jäsenten kesken. Tällä vastuun jakamisella haluamme myös lisätä
yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Selkiyttämisen myötä päätimme luopua erillisestä
Anarkistimarttojen ystävä-sähköpostilistasta. Tilaisuuksiin on yhä muillakin kuin jäsenillä
mahdollisuus osallistua.
Anarkistimarttuus-kysely
Keväällä teetimme jäsenillemme kyselyn, jossa kartoitimme syitä yhdistykseemme liittymiselle.
Kyselyyn vastasi 38 jäsentä ja 7 ystävää. Saimme koosteen siitä, mitä Anarkistimartat jäsenille
merkitsee, mikä toiminnassamme sykähdyttää ja mitä toiveita tulevalta toiminnalta haluttiin.
Ensi vuoden toimintasuunnitelmassa on pyritty huomioimaan jäsenien toiveita mahdollisimman
monipuolisesti. Kysely ja tulokset löytyvät kotisivuiltamme.
Medianäkyvyys
Kenties huomiota ja hilpeyttä herättävän nimemme takia on yhdistyksemme saanut paljon
huomiota median keskuudessa. Medianäkyvyyteen ovat osittain vaikuttaneet jotkut
yhdistyksemme jäsenet, jotka ovat julkisuuden henkilöitä ja tuoneet haastatteluissa esille
Anarkistimarttojen jäsenyytensä. Tämä on herättänyt huomiota ja ollut yksi syy jäsenmäärän
kasvuun. Olimme vuoden aikana esillä radiossa, tv:ssä sekä annoimme useita lehtihaastatteluita.
Myös tämä on teettänyt yllättävää ja ennalta arvaamatonta lisätyötä.
Sivarisukka-kampanja ja Marttaliiton tilkkutäkki-projekti
Omana hyväntekeväisyysprojektinamme osallistuimme Sivarisukka-kampanjaan. Kudoimme
sukkia, kaulaliinoja, pipoja ja rannustimia yhteensä 35 eri tuotosta. Lisäksi osa jäsenistöstämme
on osallistunut Marttaliiton tilkkutäkki-kampanjaan ja jokunen oli myös mukana sitä
kokoamassa.
Marttaliiton ja –piirin muu toiminta
Jäseniämme on osallistunut myös Kässämarttojen toimintaan, ekokoulutukseen, Naisten
Valmiusliiton koulutuksiin sekä aivan varmasti monelle muullekin liiton tai piirin järjestämälle
kurssille. Yhdistyksen jäsenistä Tuula Koskenvaara sekä Seija Rintanen suorittivat Marttaliiton
Taitoavain 1 – koulutuksen.

Tiedotus ja kotisivut
Yhdistyksen tärkeimmät tiedotuskanavat ovat sähköposti ja kotisivut. Kerran kuussa
puheenjohtaja on lähettänyt jäsenille tiedotteen tulevan kuukauden tapahtumista. Sähköpostitse
on myös lähetetty kaikille maksaneille jäseneille Marttaliiton ja – piirin tiedotteet
”marttatapahtumista”. Jäsenet ovat voineet halutessaan ilmoittaa sihteerille, mikäli eivät halua
vastaanottaa Marttaliiton tai – piirin tiedotteita. Kotisivuilla on kaikki päivitetyt tiedot
yhdistyksen tapahtumista sekä muuta tarpeellista tietoa yhdistyksemme toiminnasta ja
tapahtumista. Yhdistyksellä on myös Facebook sivut sekä group- sivusto, joiden kautta
tiedottaminen on ollut hajanaista.
Varainhankinta
Jäsenillemme ei ole luontaista kerätä varoja perinteisillä tavoilla, esim. myyjäisiä järjestämällä.
Kuluneena vuonna varoja on kertynyt jäsenmaksuista sekä joidenkin tilaisuuksien
osallistumismaksuista.
Yhdistyksen varsinainen toiminta
Yhdistyksellämme oli omia tapahtumia vuoden aikana 32 kpl, joihin osallistui yhteensä 328
henkilöä. Mittava määrä hyvin monipuolista toimintaa ja tapahtumaa!! Neulekerho, lukupiiri
sekä saunaklubi toimivat omina ryhminään säännöllisesti ja sen lisäksi olemme järjestäneet
erilaisia kursseja ja luentoja. Kylän kaivo -ekotapahtuma sekä Satu Silvon luento ravinnosta
keräsivät yksittäisistä tapahtumista eniten osallistujia. (ks. liite) Yhdistys on selkeästi tullut
toiminnassaan murrosvaiheeseen, jossa alun pienimuotoisesta toiminnasta olemme kasvaneet
yhdeksi pääkaupunkiseudun isoimmista yhdistyksistä.
Lahjoitukset
Yhdistys lahjoitti ennen joulua hyväntekeväisyyteen Lastenklinikan 10 osastolle ja Unicefille
100 € kummallekin.
Hallituksen kokoonpano
Vuonna 2011 hallituksessa oli Maliisa Rale (pj) , Satu Nurmi (varapj) , Seija Rintanen (sihteeri),
Merja Pikkarainen (taloudenhoitaja), Tuula Koskenvaara-Loikkanen (kotisivuvastaava), Maria
Renfors, Suvi Viitamäki.

