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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

Yleistä
Anarkistimartat perustettiin Minna Canthin päivänä vuonna 2007.  Toimeliaan 11-vuotiaan yhdistyksemme 
jäsenmäärä on Uudenmaan Marttapiirin suurimpia: 380.

Toiminta ja tapahtumat
Yhdistys kokoontui vaihtelevasti eri teemoilla eri paikoissa; vain hallituksen kokoukset pidettiin 
pääsääntöisesti Maalaistentalon kokoustilassa Simonkadulla.

Järjestimme, tai olimme mukana järjestämässä 3 - 10 tapahtumaa kuukaudessa. Yhteensä jäsenille tarjottiin 
viime vuonna lähes 50 eri tapahtumaa. Kokoukset, koulutukset ym. mukaan lukien tapahtumia oli vielä 
enemmän, ja vapaaehtoistunteja kertyi reippaasti yli 1000. 

Useat tapahtumamme oli suunnattu vain yhdistyksen jäsenille, mutta mm. teemaryhmät olivat kaikille 
avoimia. Tapahtumiin tai tapaamisiin osallistuminen oli monelle tulevalle jäsenelle kätevä tapa tutustua 
meihin ja toimintaamme. 

Neulekerho ja lukupiiri kokoontuivat kesätaukoa lukuun ottamatta kerran kuukaudessa, saunaklubi ja 
VeriRyhmä noin kolmen kuukauden välein.  Yksittäistapahtumista mainittakoon vierailu jäänmurtajalle, 
katutaidekurssi, neulegraffiti- ja mukinkoristelupajat. Tarjosimme jäsenillemme teatteria, 
dokumenttielokuvia ja opastuksen huikeaan teamLabin-näyttelyyn Amos Rexissä. Marttailuviikolla 
järjestettiin kierrätysteemainen Kupit ja kapustat kiertoon -tapahtuma.

Alla tarkempaa tietoa viime vuoden toiminnasta:

• Neulekerho on aktiivisin ryhmämme. Se kokoontui 11 kertaa, joko itsekseen tai toiseen
tapahtumaan, ryhmään tai yhdistykseen linkitettynä.  Maailmanlaajuista Knit in Public -päivää (KIP) 
vietettiin Vanhan kirkon puistossa. Kalliolan pyynnöstä neulekerho veti tänäkin syksynä Kalliolan 
Setlementtitalossa kaikille avoimen neulegraffitipajan osana Kallio kipinöi -tapahtumaa.               
Neulekerho osallistui myös usealla neuleneliöllä peittoon, joka annettiin UuMan toimistosta eläkkeelle 
siirtyneen Tuiren lähtiäislahjaksi.

• Lukupiiri kokoontui 9 kertaa ja kolmasti vieraana oli toimittaja tai kirjailija: tammikuussa Tellervo Koiviston 
elämäkerran kirjoittaja Anne Mattson, maaliskuussa Botswana – Afrikan timantti -kirjan tekijä Pekka Peltola  
ja syyskuussa tietokirjailija, itsekin anarkistimartta Helena Pilke. 

• Saunaklubi pulahti maaliskuussa avantoon Marjaniemessä ja kesäkuussa tuuliseen mereen Pihlajasaaren 
rantasaunasta. Kesäkuussa joogattiin ja saunottiin Löylyn saunassa ja marraskuussa tunnelmoitiin Kaurilan 
saunassa Meilahdessa.

• VeriRyhmä kokoontui kolmasti verenluovutukseen Sanomatalossa ja haaraosasto hiutaleluovutukseen 15 
kertaa Ruskeasuolla. Myös muina aikoina luovuttaneet anarkistimarta ovat kirjauttaneet luovutuksiaan 
ryhmään. 

• Kupit ja kapustat kiertoon – taloustavaroiden vaihtotapahtuma järjestettiin marttailuviikolla Kampissa. 
Pöydät ja teetarjoilu saatiin Ruohonjuuresta. Tapahtuma kiinnosti etenkin opiskelijoita, eronneita ja 
maahanmuuttajia.



• Kulttuuria harrastettiin mm. DocPoint-näytännössä ja omalla katutaidekurssilla, jonka osallistujat 
taiteilivat monimetrisen Anarkistimartat-aiheisen graffitityön. Anarkistimarttojen katutaidekurssi päätyi 
MTV:n iltauutisten loppukevennykseen. – Rahastonhoitajamme Marianne oli myös itse näyttämöllä Lumikit 
eli Systrarna Snövit -näytelmässä, johon jäsenille tarjottiin lippuja erikoishintaan.

• Kursseja ja pajoja: Järjestimme paitsi varsinaisen graffitisession myös neulegraffiti- ja tupsutyöpajoja. 
Mobiilikuvauskursseilla opittiin uutta puhelimen kuvaus- ja kuvankäsittelyominaisuuksista.

• Tapaamisia ja vierailuja: Kesäkuussa istahdettiin piknikille Vanhankaupungin kosken rannalle. Aleksis 
Kiven päivänä pidettiin Annalan huvilassa Uusien jäsenten ilta, jossa esittelimme toimintaamme tuoreille 
jäsenille sekä vasta liittymistä harkitseville.  Vierailuja tehtiin mm. jäänmurtaja Urholle ja Amos Rexiin.

Elokuussa 10 Anarkistimarttaa osallistui Flow-festivaaliin vapaaehtoisina työtekijöinä vapaalippua vastaan.  
Kumpikin osapuoli oli yhteistyöhön tyytyväinen ja sitä jatkettaneen tulevina vuosinakin.

Tapahtumaraportti kaikista vuoden 2018 tapahtumista ja niiden osallistujamääristä on toimintakertomuksen
liitteenä. 

Hyväntekeväisyys
Anarkistimartat yhdistyksenä lahjoitti sekä Tyttöjen talolle että Poikien talolle 150 euroa kummallekin. 
Seniorihoivan joulukukkatempauslahjoitus oli 120 euroa, ja sillä summalla 10 senioria sai jouluksi 
joulutähden kotiinsa.

Neulekerhon hyväntekeväisyysneuleprojekti oli sytomyssyjen neulominen syöpää sairastaville. Myssyjä 
neulottiin yhteensä 39 kpl. Sen lisäksi neulekerholaiset ovat neuloneet lapasia ja sukkia asunnottomille sekä 
turvalonkeroita keskoslapsille. 

Lelu- ja askartelutarvikekeräys Porolahden päiväkotiin Roihuvuoreen tuotti kymmenkunta kassillista leluja ja 
askartelutarvikkeita.  Delegaatiomme toimitti kerätyt lahjatavarat perille 11.12. Lapset saivat vuorollaan 
ripustaa pihapuihin lahjapalloja, joita riitti kullekin useita. Luovutustilaisuus oli onnistunut ja lahjat tulivat 
tarpeeseen. 

Yhdistys kannusti jäseniään osallistumaan Naisten Pankin organisoimaan Kävele naiselle ammatti 
-tapahtumaan, jonka osallistumismaksut käytettiin kehitysmaiden naisten koulutukseen. Yhdistys maksoi 
lisäksi jokaista jäsenenensä maksamaa 30 euron osallistumismaksua kohti Naisten Pankille 3€.

Hallituksen toiminta ja talous
Vuosikokouksessa 7.2. valittiin uusi hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Kaisu Lehti-Rajaniemi väistyvän Kirsi 
Marjamäen tilalle. Hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä, joista neljä oli uusia.  
Hallitukseen kuuluivat (aakkosjärjestyksessä) Marianne Ahola (rahastonhoitaja  ja jäsensihteeri), Hanna 
Ahonen (uusi),  Elina Haarma, Tiina Kananen (uusi), Anna Laaksonen (viestintävastaava), Ansa Lybeck (uusi), 
Suvi Pärnänen (varapuheenjohtaja, uusi) ja Tarja Suksi (kokoussihteeri).

Aktiivinen hallitus kokoontui 9  kertaa, ja keskustelua käytiin tiuhaan myös kokousten
välillä eri kanavilla, etenkin hallituksen FB-ryhmässä.  – Kokoukset venyivät, koska deoita suorastaan tulvi. –  
Anarkistimarttojen hallituksen kokoukset ovat olleet kaikille avoimia tilaisuuksia.

Yhdistys ei harjoita varainhankintaa. Tulot koostuivat jäsenmaksuista sekä osin tapahtumakulujen 
kattamiseksi kerättävistä osallistumismaksuista. Yhdistyksen taloudellinen tila oli koko vuoden hyvä.



Tiedotus
Kotisivut www.anarkistimartat.f oli tärkein tiedotuskanavamme. Martat.fi -nettisivuilta pääsee suoraan 
yhdistyksen nettisivuille, FB-sivuille ja Instagramiin. Lisäksi tiedotusvastaava Anna muistutti jäseniä tulevista 
tapahtumista ja muista tärkeistä asioista sähköpostilla ainakin kerran kuukaudessa.

Kesän alussa FB:hen perustettiin uusi Anarkistimartat-yhteisösivu, johon vain ylläpitäjät lisäävät sisältöä. 
Yhteisösivu on julkinen ja sillä oli vuodenvaihteessa 245 tykkääjää ja 256 seuraajaa. Anarkistimarttojen 
vanhassa, edelleen toimivassa Facebook-ryhmässä oli vuoden lopussa 979 jäsentä. Suljettuun ryhmään 
pääsy ei edellytä jäsenyyttä, ja ryhmän jäsenet saattoivat julkaista sivulla anarkistimarttahenkisiä 
tapahtumapäivityksiä. 

Anarkistimartat päivittivät ahkerasti Facebookin lisäksi myös Instagramia, jossa seuraajia on 290 (2017:185) 
ja Twitteriä, jossa 227 seuraajaa (2017:178). Somevastuuvuoro vaihtui hallituslaiselta toiselle viikottain, 
mutta lisäpäivityksiä jokainen sai tehdä aina, kun aihetta ilmeni. 

Joulukuussa sosiaalisessa mediassa julkaistiin joulukalenterikuvia Anarkistimartat-tunnuksella varustetuista 
jouluisista hahmoista ja esineistä eri puolella Suomea. Kunkin hallituslaisen päivitysvuorot oli sovittu 
etukäteen. – Snapshot- ja Periscope-tilit eivät olleet aktiivikäytössä.

Uudenmaan piirin ja muihin yhteistyötapaamisiin osallistuminen
Uudenmaan Marttojen vuosikokoukseen osallistuivat Marianne Ahola, Kaisu Lehti-Rajaniemi, Ansa Lybeck ja
Tarja Suksi.

Uudellamaan Marttayhdistysten aluetapaamisia järjestettiin kahdesti vuonna 2018, ja Anarkistimartat 
osallistuivat kumpaankin Etelä-Helsingin ja kotipaikattomien tapaamiseen (26.3. ja 24.10.)

Muuta
Syksyllä järjestettiin arvonta, jonka pääpalkinto oli marttojen jäsenmaksu vuodeksi 2019. Arvontaan voivat 
osallistua kaikki jäsenet ja ei-jäsenet kirjoittamalla vapaamuotoisen hakemuksen aiheesta ”miksi olet 
/haluaisit olla anarkistimartta”. Yhdistys maksaa voittajan vuoden 2019  jäsenmaksun.

Yhdistys harkitsi erilaisten Anarkistimartat-aiheisten hyödykkeiden tilaamista. Osa hankkeista päätettiin 
siirtää vuoteen 2019, mutta mukeja koristeltiin Anarkistimartat-aihein puheenjohtajan Briteistä tilaamien 
siirtokuvilla. Tällainen muki on lahjoitettu mm. Sirpa Pietikäiselle, yhdistyksen 350. jäsenelle sekä hallituksen
jäsenille. Anarkistimarttapinssien tekeminen alkoi ja pieni joukko on jo saanut omansa.


