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 VARDAGEN I CENTRUM 

 

VISION  

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

 
 

 VARDAGEN I CENTRUM 

FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUNDS STÅNDPUNKT: 



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 GENOMFO R SITT SYFTE GENOM ATT JOBBA MED FO LJANDE 

KONKRETA MA LSA TTNINGAR  2020 

• Arrangera fem föreläsningar ¹ tillsammans med distriktets fö reningar i syfte att 

ö ka kunskap inöm ekönömi, ekölögi öch husha ll.  

o Mars/april - Odla din mat 

o Maj - A tliga vilda va xter 

o Augusti - Svampkurs 

o Oktöber - Kvinna öch ekönömi 

o Növember - Anita Störm-Kemikaliefri vardag   

 

 

• Klädbytardagen ¹ 

Distriktet sta r fö r iga ngsa ttning av en arbetsgrupp söm driver igenöm 

kla dbytarminglet öch marknadsfö ring  

 

• Marthaträff i januari fö r att sta rka sammanha llningen mellan fö reningarna i 

distriktet, ö ka mötivatiönen öch fö rnyelse i fö reningarna.  

 

• Instagram takeover. Marthamedlemmar tar ö ver distriktets Instagramköntö  

under en vecka öch visar  sin Marthavardag. Detta fö r att inspirera öch synas i 

samha llet.   
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1 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 fö r restaurangköckarna. Tröts det finns det ma nga köckar inöm 

kömmunala verksamheter söm dagligen fa r barnen att la ngta till dagis, söm sprider 

matgla dje öch löckande döfter pa  skölan eller söm anstra nger sig fö r att de a ldre 

inöm ömsörgen ska hitta aptiten. Utö ver detta a r den kömmunala köcken en riktig 

fö rebild pa  resursmedvetenhet öch ha llbar utveckling i praktiken. A lands 

Marthadistrikt vill da rfö r uppma rksamma a rets ha llbara köck inöm kömmunal 

verksamhet genöm en ta vling. Klienter, barn, elever öch persönal la mnar 

tillsammans in fö rslag pa  vem söm börde uppma rksammas. Tillsammans med en 

mötivering kring varfö r deras köck(ar) a r a rets ha llbara matlagare. Alla nöminerade 

uppma rksammas genöm ett diplöm öch en mö jlighet att delta i ett lökalt 

na tverkstillfa lle fö r kömmunala köckar under a ret.  

 

o Fö r detta reserveras 2000 € i den ördinarie budgeten. 

 

 

Lö n     1000 

Vinster    600 

Frivillig arbete ca 10 h   0  

Studiebesö k fö r alla nöminerade 400 

Tötal     2000 
    

 

• Öka medlemsantalet med 26 persöner – distriktets fö reningar öch styrelse jöbbar 

aktivt fö r att fö rnya fö reningarna. Detta genöm att arrangera fö rela sningar öch 

kurser söm hja lper A land fram till en ha llbar framtid. Detta är ett delmål från 

strategin 2020-2022  

 

• Planering av Åland 100 – la gga upp strategier fö r medverkan i A land 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- La gerverksamhet ördnas fra mst under 

skölörnas löv, da  ma nga barn öch unga behö ver sysselsa ttning medan fö ra ldrarna 

arbetar. Dessa la ger har tyngdpunkten pa  ha llbar matlagning. Da rtill ördnas 

temadagar öch fö rela sningar utga ende fra n efterfra gan öch det söm a r aktuellt i 

samha llet fö r a la ndska barn öch unga. All verksamhet riktas till a la ndska barn med 

kö ptja nst fra n UngMartha  

 

o Fö r detta reserveras 6000 € i den ördinarie verksamheten   

 

Budget skollovsläger 2020 

 

Utgifter 

  

Utgifter, lö n, fö rsa kringar    7700 € 

Material öch ra varör     1800 € 

Hyra       2600 € 

Totalt              12 100 €  

 

Inkömster 

 

Deltagaravgifter     2100 € 

Paf-bidrag      6000 € 

O vriga bidrag      4000 € 

Totalt       12100 € 
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³ 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 

A lands Marthadistrikt besta r av 12 registrerade Marthafö reningar med tillhö rande 5 

kretsar. Distriktet har till huvudsaklig uppgift att stö dja fö reningarna i deras arbete. 

Distriktet ördnar införmatiönstillfa llen, kurstillfa llen öch evenemang fö r att sta rka 

vardagskunskapen i de a la ndska hemmen. A lands Marthadistrikt jöbbar dels med 

fö reningarnas medlemmar men distriktet ser sig a ven söm en viktig kunskapsspridare i 

samha llet. Vi uppmuntrar sa va l nyta nkande söm att bevara traditiöner. 

FÖRENINGARNA OCH DERAS FRIVILLIGARBETE  

 

Marthafö reningarna, besta r idag av 422 registrerade medlemmar pa  A land. 39 nya 

medlemmar sedan 2018. Distriktet a r en starkt va xande fö rening. 

Fö reningarna gö r ett stört jöbb med hja lparbete i sa va l de lökala sammanhangen söm i 

internatiönella krissituatiöner. Vi ra knar att va ra 12 fö reningar idag gö r tusentals timmar 

frivilligarbete i sina fö reningar. Exempel pa  vad va ra fö reningar genömfö r utan ersa ttning: 

- Tillverkar julgåvor till församlingen  

- Ekonomiskt stöd till föreningar så som Hem och skola  

- Ekonomiskt bidrag fö r hja lpsa ndningar  

- Bygger upp trädgårdar fö r allma nheten 

- Upprätthåller traditioner 

- Uppvaktningar/träffar vid a lderdömshem  

- 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 

              ANN CARSLSSON 

  DISTRIKTSORDFÖRANDE 

  

Telefon 018 194 11/0457 343 5511 

 

martha@aland.net 

            Telefon 040-7305200 

 

 

  

 Distriktssinförmatiön 

A lands Marthadistrikt 

Jömalaga rdsva gen 16, 22150 Jömala  

Telefon 0457 343 5511/018 19 411 

https://aland.martha.fi/start/ 
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