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 VARDAGEN I CENTRUM 

 

VISION  

”En bättre värld, en vardag i taget” – Finlands Svenska Marthaförbunds vision  
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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  2022 

• Arrangera föreläsningar tillsammans med distriktets fö reningar i syfte att ö ka 

kunskap inöm ekönömi, ekölögi öch husha ll.  

o Februari - Maj Husbehövsödling, kö ksva xter, 4 - 5 tillfa llen med Söile 

Wartiainen 

o Augusti - Skö rd öch könservering, Söile Wartiainen 

o Surdegskurs 

o Styckningskurs pa  ra djur 

o Kurs i att tillverka kvastar öch mössmattör 

 

 

• Klädbytardagen 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.  

 

• Sommarmarthadag i augusti. Da r tra ffas vi fra n alla fö reningar öch kretsar fö r 

gö ra en utfa rd till na gön kömmun. Se pa  ölika saker öch ha en gemensam ma ltid. 

 

• Åland 100 Clean up week, 6-12.6.2022, stö da öch uppmuntra detta pröjekt söm 

initierats av Statsra dets kansli fö r att hedra A land 100. Underveckan infaller 

Sveriges natiönaldag, 6.6, FN:s Va rldshavsdag, 8.6, A lands sja lvstyrelsedag, 9.6 öch 

Helsingförsdagen, 12.6. 
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• Hållbara Kocken. 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 2500 € i den ördinarie budgeten. 

 

 

Lö n      1000 € 

Priser        600 € 

Frivillig arbete ca 10 h a  10€    100 € 

Ev studiebesö k fö r alla nöminerade   800 € 

Tötal      2500 € 

    

 

• Öka medlemsantalet – distriktets fö reningar öch styrelse jöbbar fö r att aktivera 

fö reningarna. Detta genöm att arrangera fö rela sningar öch kurser söm hja lper 

A land fram till en ha llbar framtid.  

 

• Deltagande i Åland 100 – Fö r att fira A land 100 planeras tva  mödevisningar. 

Mödevisningarna skall visa fölkdra kter, ba de a la ndska öch andra pa  A land böende 

natiönaliteters, samt nydesignade kla der i de a la ndska fa rgerna av 

a terbruksmaterial. Pröjektet a r ett samarbete mellan Emmaus, A lands 

Ma ngkulturella Fö rening öch A lands Marthadistrikt. Syftet a r att synliggö ra ALLA 

pa  A land öch dessutöm ha ett ha llbarhetsta nk söm en rö d tra d. Mödevisningarna 

ga r av stapeln i Sja lvstyrelseparken under A land 100 firandet, 10 eller 11 juni. 

Sja lvstyrelseparken deköreras med 100 trasmattör öch en catwalk byggs mellan 
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Sta tba dan öch nörra delen av Sja lvstyrelseparken. Söm könferencier skulle 

pröjektet fö rsö ka anlita na gön ka ndare persön. Pröjektet har sö kt finansiering 

inöm A land 100 pröjektet. 

 

• Minneslådor till serviceböenden i kömmunerna. Inneha llet skulle vara t ex 

handarbeten, husgera d öch verktyg. 

 

• Skollovsläger för barn med UngMartha - 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 2022 

 

Utgifter 

  

Utgifter, lö n, fö rsa kringar    7700 € 

Material öch ra varör     1800 € 

Hyra       2600 € 

Totalt              12 100 €  

 

Inkömster 

 

Deltagaravgifter     2.100 € 

Paf-bidrag      6.000 € 

O vriga bidrag      4.000 € 

Totalt       12.100 € 

1 

Hemslöjdssektionens verksamhetsplan: 

A r 2019 erhö ll hemslö jdssektiönen det ma ktiga uppdraget att granska öch kömplettera de 

instruktiöner söm finns tillga ngliga fö r tillverkning av alla va ra ölika a la ndska fölkdra kter 
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söm finns. Det var ett stört öch tidskra vande arbete söm under va ren 2021 resulterade i 

att till varje kömmun har levererats en pa rm med likva rdiga instruktiöner fö r 

framsta llning av den kömmunens fölkdra kter. Hemslö jdssektiönen fungerar öcksa  söm 

ra dgivande instans ga llande va ra fölkdra kter.                                                                                                                        

Nu skulle det dessutöm vara dags att gö ra dessa pa rmar digitalt tillga ngliga fö r 

allma nheten. Om medel kan erha llas kömmer det att ske under na sta verksamhetsa r öch 

da  blir Marthadistriktet den digitala inkö rspörten till fölkdra kterna. 

Na sta a r planerar vi att uppma rksamma Sja lvstyrelsens 100 a rs firande. Fö rst genöm att 

delta i festyran kring 9 juni med uppvisning av de ölika a la ndska fölkdra kter söm finns. 

Sja lvstyrelsen till a ra skall vi la ra öss en na stan börtglö md slö jdkönst söm var bruklig da  

Sja lvstyrelsen var ung, ta ckstickning. 

Vi förtsa tter att arrangera firandet av Va rldsbröderidagen den 25 juli i stadshusbacken 

med utömhusbröderi öcksa  fö r allma nheten.                                                                                            

Fölkdra ktens va dringsdag den 5 augusti förtsa tter vi öcksa  att fira med picknick i 

stadshusbacken öch spelmansmusik öch fölkdansuppvisning. Pa  allma nhetens bega ran 

behö vs hö gtalarutrustning fö r att kunna presentera de na rvarande fölkdra kternas hemört. 

Ekönömiskt bidrag behö vs döck fö r a ndama let 

Sja lvstyrelsen till a ra planerar vi att ördna aktivitetskva llar fö r barn öch ungdömar i ölika 

kömmuner da r vi la r ut hantverkstekniker söm var vanliga i hemmen da  Sja lvstyrelsen var 

ung men nu bö rjat falla i glö mska. Traktering öch lek kan inga . Fö ra ldrar va lkömnas öcksa . 

Ungdömsga rdar öch ungdömslökaler antas sta  till fö rfögande hyresfritt. 

Arbetsplan 

-  Ta ckstickningen inleds redan detta a r öch finansieringen a r ördnad.                                                               

-  Fölkdra kternas digitala na barhet verksta lls genast öm öch na r penningbidrag kan 

erha llas.                                                                                                                                                                    

-  De ölika firarpröjekten gö rs enligt tidigare mödell utö kat med hyrning av         

hö gtalarutrustning.                                                                                                                                                                                                            

-  Aktivitetskva llarna fö r barn öch ungdöm kra ver sin planering under hö sten 2021. En 

kva ll per ma nad med uppeha ll ö ver sömmaren har grövplaneringen varit, niö 

tillsta llningar under a ret. Materialköstnaderna behö ver inte bli sa  hö ga men vissa redskap 

behö ver anskaffas öch trakteringen ma ste fa  kösta a ven öm den gö rs av ra varör under 

kva llen.     
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Budget för 2022 års verksamhetsplan för hemslöjdssektionen 

 

Köstnader 

Installatiöner fö r digital na barhet till fölkdra ktspa rmarnas inneha ll                1.000 €     

Fölkdra ktsra dgivning vid kundbesö k till kansliet                                   150 € 

Firandet av Va rldsbröderidagen, hyra fö r börd öch ba nkar                80 € 

Firandet av Fölkdra ktens va dringsdag, hyra fö r hö gtalarutrustning                            600 € 

Aktivitetskva llarna "Sa  gjörde man na r Sja lvstyrelsen var ung"                                 1.000 € 

                        Summa     2.830 € 

            

  

Inkömster 

Ansö kt penningbidrag                                       2.650 €  

Ra dgivning med besö k ö fö rsa ljning av mö nster                                                                  100 € 

Hyra fö r börd öch ba nkar, dönatiön                                                                    80 €  

Ideellt arbete 9 -10 aktivitetskva llar x 3 timmar x 2-3 ledare                                         0 €

               Summa   2.830 € 
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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 per den 28 september 2021 av 412 registrerade medlemmar 

pa  A land.  

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 för hjälpsändningar  

- Bygger upp trädgårdar för allmänheten 

- Upprätthåller traditioner 

- Uppvaktningar/träffar vid ålderdomshem  

- Bakning till stora evenemang 

- Utdelning av stipendier i skolor 

- Skötsel av gamla byggnader  

- Bidrag till flyktingfamiljer 

 

 



ÅLANDS MARTHADISTRIKT 

Kontaktinformation: 

Projektkoordinator Jeanette Gunnars 

Vikarierande projektkoordinator Nina Bengtsson 

Telefon 

 018-19411 /+3584573435511 

martha@aland.net 

 

             

 

   

Distriktsordförande Ann Carlsson 

Telefon 

+358407305200 

Distriktsinformation: 

A lands Marthadistrikt 

Jömalaga rdsva gen 16 

AX-22150 Jömala  

Telefon 018-19411/+3584573435511 

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