ÅLANDS MARTHADISTRIKT

VERKSAMHETSPLAN 2020

VARDAGEN I CENTRUM
VISION

”En bättre värld, en vardag i taget” – Finlands Svenska Marthaförbunds vision

VARDAGEN I CENTRUM

ÅLANDS MARTHADISTRIKT

DISTRIKTETS SYFTE
Ålands Marthadistrikts syfte är att alla hem och familjer skall ha kunskap
och övriga resurser att främja balans i vardagen och en hållbar utveckling,
såväl ekonomisk, ekologisk som social.

DISTRIKTET GENOMFOR SITT SYFTE GENOM ATT JOBBA MED FOLJANDE
KONKRETA MALSATTNINGAR 2020
•

Arrangera fem föreläsningar ¹ tillsammans med distriktets föreningar i syfte att
öka kunskap inöm ekönömi, ekölögi öch hushall.
o Mars/april - Odla din mat
o Maj - Atliga vilda vaxter
o Augusti - Svampkurs
o Oktöber - Kvinna öch ekönömi
o Növember - Anita Störm-Kemikaliefri vardag

•

Klädbytardagen ¹
Distriktet star för igangsattning av en arbetsgrupp söm driver igenöm
kladbytarminglet öch marknadsföring

•

Marthaträff i januari för att starka sammanhallningen mellan föreningarna i
distriktet, öka mötivatiönen öch förnyelse i föreningarna.

•

Instagram takeover. Marthamedlemmar tar över distriktets Instagramköntö
under en vecka öch visar sin Marthavardag. Detta för att inspirera öch synas i
samhallet.
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Med stöd från utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Utvecklingsmål ① ” kunskaper om hållbar utveckling, hållbara livsstilar

och konsumtionsmönster”

ÅLANDS MARTHADISTRIKT

•

Hållbara Kocken. ² Köckar söm arbetar inöm kömmunala verksamheter kömmer
öfta i skymundan för restaurangköckarna. Tröts det finns det manga köckar inöm
kömmunala verksamheter söm dagligen far barnen att langta till dagis, söm sprider
matgladje öch löckande döfter pa skölan eller söm anstranger sig för att de aldre
inöm ömsörgen ska hitta aptiten. Utöver detta ar den kömmunala köcken en riktig
förebild pa resursmedvetenhet öch hallbar utveckling i praktiken. Alands
Marthadistrikt vill darför uppmarksamma arets hallbara köck inöm kömmunal
verksamhet genöm en tavling. Klienter, barn, elever öch persönal lamnar
tillsammans in förslag pa vem söm börde uppmarksammas. Tillsammans med en
mötivering kring varför deras köck(ar) ar arets hallbara matlagare. Alla nöminerade
uppmarksammas genöm ett diplöm öch en möjlighet att delta i ett lökalt
natverkstillfalle för kömmunala köckar under aret.
o För detta reserveras 2000 € i den ördinarie budgeten.
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•

Öka medlemsantalet med 26 persöner – distriktets föreningar öch styrelse jöbbar
aktivt för att förnya föreningarna. Detta genöm att arrangera förelasningar öch
kurser söm hjalper Aland fram till en hallbar framtid. Detta är ett delmål från
strategin 2020-2022

•

Planering av Åland 100 – lagga upp strategier för medverkan i Aland 100

² Med stöd från utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Utvecklingsmål ① ” Alla barn får även tillgång till en skola där man lär
sig vara människa i ett hållbart samhälle” samt mål ⑦ ”Maten som konsumeras och produceras är både god och hälsosam. ”

ÅLANDS MARTHADISTRIKT

•

Skollovsläger för barn med UngMartha ³- Lagerverksamhet ördnas framst under
skölörnas löv, da manga barn öch unga behöver sysselsattning medan föraldrarna
arbetar. Dessa lager har tyngdpunkten pa hallbar matlagning. Dartill ördnas
temadagar öch förelasningar utgaende fran efterfragan öch det söm ar aktuellt i
samhallet för alandska barn öch unga. All verksamhet riktas till alandska barn med
köptjanst fran UngMartha
o För detta reserveras 6000 € i den ördinarie verksamheten
Budget skollovsläger 2020
Utgifter
Utgifter, lön, försakringar
Material öch ravarör
Hyra
Totalt

7700 €
1800 €
2600 €
12 100 €

Inkömster
Deltagaravgifter
Paf-bidrag
Ovriga bidrag
Totalt

2100 €
6000 €
4000 €
12100 €
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Med stöd från utvecklings och hållbarhetsagendan för Åland. Utvecklingsmål ①
”Välmående barn lever i trygga uppväxtmiljöer med möjlighet till harmonisk och mångsidig utveckling.”

ÅLANDS MARTHADISTRIKT
DISTRIKTET
Alands Marthadistrikt bestar av 12 registrerade Marthaföreningar med tillhörande 5
kretsar. Distriktet har till huvudsaklig uppgift att stödja föreningarna i deras arbete.
Distriktet ördnar införmatiönstillfallen, kurstillfallen öch evenemang för att starka
vardagskunskapen i de alandska hemmen. Alands Marthadistrikt jöbbar dels med
föreningarnas medlemmar men distriktet ser sig aven söm en viktig kunskapsspridare i
samhallet. Vi uppmuntrar saval nytankande söm att bevara traditiöner.
FÖRENINGARNA OCH DERAS FRIVILLIGARBETE
Marthaföreningarna, bestar idag av 422 registrerade medlemmar pa Aland. 39 nya
medlemmar sedan 2018. Distriktet ar en starkt vaxande förening.
Föreningarna gör ett stört jöbb med hjalparbete i saval de lökala sammanhangen söm i
internatiönella krissituatiöner. Vi raknar att vara 12 föreningar idag gör tusentals timmar
frivilligarbete i sina föreningar. Exempel pa vad vara föreningar genömför utan ersattning:
-

Tillverkar julgåvor till församlingen

-

Ekonomiskt stöd till föreningar så som Hem och skola

-

Ekonomiskt bidrag för hjalpsandningar

-

Bygger upp trädgårdar för allmanheten

-

Upprätthåller traditioner

-

Uppvaktningar/träffar vid alderdömshem

-

Bakning till störa evenemang

-

Utdelning av Stipendier i skölör

-

Skötsel av gamla byggnader

-

Bidrag till flyktingfamiljerna

ÅLANDS MARTHADISTRIKT
PROJEKT

PROJEKTPLAN- FOLKDRÄLKTSSAMMANSTÄLLNING 2020
År 2018 erhöll Ålands Marthadistrikts hemslöjdssektion uppdraget att arbeta för de åländska
folkdräkternas bevarande. Utöver medlemmarnas personliga kompetenser i ämnet skulle det
f.d. Folkdräktsrådets kommunvisa sammanställning över de åländska folkdräkterna fungera
som en säker kunskapsbank.
Under år 2019 har pärmar med dräktinformation från tolv kommuner granskats och fyra
pärmar finns ännu inte till hemslöjdssektionens förfogande. Angående faktainnehållet är det
endast ett fåtal pärmar som har helt komplett och korrekt information.
Ålands Marthadistrikt vill med detta projekts genomförande skapa garantier för att de
åländska folkdräkterna skall bevaras för eftervärlden på ett säkert sätt. Det är nödvändigt att
dokumentationen sker på ett relevant sätt eftersom de mångsidiga krävande
hantverksmässiga kunskaperna om folkdräkternas tillverkning redan nu innehas av ett litet
antal personer på Åland.

Se separat projektplan samt budget

ÅLANDS MARTHADISTRIKT

Köntaktinförmatiön
JEANETTE GUNNARS
PROJEKTKOORDINATOR

Telefon 018 194 11/0457 343 5511
martha@aland.net

Distriktssinförmatiön
Alands Marthadistrikt
Jömalagardsvagen 16, 22150 Jömala
Telefon 0457 343 5511/018 19 411
https://aland.martha.fi/start/

ANN CARSLSSON
DISTRIKTSORDFÖRANDE

Telefon 040-7305200

