ÅLANDS MARTHADISTRIKT

VERKSAMHETSPLAN 2022

VARDAGEN I CENTRUM
VISION

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

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 2022
•

Arrangera föreläsningar tillsammans med distriktets föreningar i syfte att öka
kunskap inöm ekönömi, ekölögi öch hushall.
o Februari - Maj Husbehövsödling, köksvaxter, 4 - 5 tillfallen med Söile
Wartiainen
o Augusti - Skörd öch könservering, Söile Wartiainen
o Surdegskurs
o Styckningskurs pa radjur
o Kurs i att tillverka kvastar öch mössmattör

•

Klädbytardagen 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.

•

Sommarmarthadag i augusti. Dar traffas vi fran alla föreningar öch kretsar för
göra en utfard till nagön kömmun. Se pa ölika saker öch ha en gemensam maltid.

•

Åland 100 Clean up week, 6-12.6.2022, stöda öch uppmuntra detta pröjekt söm
initierats av Statsradets kansli för att hedra Aland 100. Underveckan infaller
Sveriges natiönaldag, 6.6, FN:s Varldshavsdag, 8.6, Alands sjalvstyrelsedag, 9.6 öch
Helsingförsdagen, 12.6.
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•

Hållbara Kocken. 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 2500 € i den ördinarie budgeten.

Lön
Priser
Frivillig arbete ca 10 h a 10€
Ev studiebesök för alla nöminerade
Tötal

1000 €
600 €
100 €
800 €
2500 €

•

Öka medlemsantalet – distriktets föreningar öch styrelse jöbbar för att aktivera
föreningarna. Detta genöm att arrangera förelasningar öch kurser söm hjalper
Aland fram till en hallbar framtid.

•

Deltagande i Åland 100 – För att fira Aland 100 planeras tva mödevisningar.
Mödevisningarna skall visa fölkdrakter, bade alandska öch andra pa Aland böende
natiönaliteters, samt nydesignade klader i de alandska fargerna av
aterbruksmaterial. Pröjektet ar ett samarbete mellan Emmaus, Alands
Mangkulturella Förening öch Alands Marthadistrikt. Syftet ar att synliggöra ALLA
pa Aland öch dessutöm ha ett hallbarhetstank söm en röd trad. Mödevisningarna
gar av stapeln i Sjalvstyrelseparken under Aland 100 firandet, 10 eller 11 juni.
Sjalvstyrelseparken deköreras med 100 trasmattör öch en catwalk byggs mellan
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Statbadan öch nörra delen av Sjalvstyrelseparken. Söm könferencier skulle
pröjektet försöka anlita nagön kandare persön. Pröjektet har sökt finansiering
inöm Aland 100 pröjektet.
•

Minneslådor till serviceböenden i kömmunerna. Innehallet skulle vara t ex
handarbeten, husgerad öch verktyg.

•

Skollovsläger för barn med UngMartha - 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 2022
Utgifter
Utgifter, lön, försakringar
Material öch ravarör
Hyra
Totalt

7700 €
1800 €
2600 €
12 100 €

Inkömster
Deltagaravgifter
Paf-bidrag
Ovriga bidrag
Totalt

2.100 €
6.000 €
4.000 €
12.100 €

1

Hemslöjdssektionens verksamhetsplan:
Ar 2019 erhöll hemslöjdssektiönen det maktiga uppdraget att granska öch kömplettera de
instruktiöner söm finns tillgangliga för tillverkning av alla vara ölika alandska fölkdrakter
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söm finns. Det var ett stört öch tidskravande arbete söm under varen 2021 resulterade i
att till varje kömmun har levererats en parm med likvardiga instruktiöner för
framstallning av den kömmunens fölkdrakter. Hemslöjdssektiönen fungerar öcksa söm
radgivande instans gallande vara fölkdrakter.
Nu skulle det dessutöm vara dags att göra dessa parmar digitalt tillgangliga för
allmanheten. Om medel kan erhallas kömmer det att ske under nasta verksamhetsar öch
da blir Marthadistriktet den digitala inkörspörten till fölkdrakterna.
Nasta ar planerar vi att uppmarksamma Sjalvstyrelsens 100 ars firande. Först genöm att
delta i festyran kring 9 juni med uppvisning av de ölika alandska fölkdrakter söm finns.
Sjalvstyrelsen till ara skall vi lara öss en nastan börtglömd slöjdkönst söm var bruklig da
Sjalvstyrelsen var ung, tackstickning.
Vi förtsatter att arrangera firandet av Varldsbröderidagen den 25 juli i stadshusbacken
med utömhusbröderi öcksa för allmanheten.
Fölkdraktens vadringsdag den 5 augusti förtsatter vi öcksa att fira med picknick i
stadshusbacken öch spelmansmusik öch fölkdansuppvisning. Pa allmanhetens begaran
behövs högtalarutrustning för att kunna presentera de narvarande fölkdrakternas hemört.
Ekönömiskt bidrag behövs döck för andamalet
Sjalvstyrelsen till ara planerar vi att ördna aktivitetskvallar för barn öch ungdömar i ölika
kömmuner dar vi lar ut hantverkstekniker söm var vanliga i hemmen da Sjalvstyrelsen var
ung men nu börjat falla i glömska. Traktering öch lek kan inga. Föraldrar valkömnas öcksa.
Ungdömsgardar öch ungdömslökaler antas sta till förfögande hyresfritt.

Arbetsplan
- Tackstickningen inleds redan detta ar öch finansieringen ar ördnad.
- Fölkdrakternas digitala nabarhet verkstalls genast öm öch nar penningbidrag kan
erhallas.
- De ölika firarpröjekten görs enligt tidigare mödell utökat med hyrning av
högtalarutrustning.
- Aktivitetskvallarna för barn öch ungdöm kraver sin planering under hösten 2021. En
kvall per manad med uppehall över sömmaren har grövplaneringen varit, niö
tillstallningar under aret. Materialköstnaderna behöver inte bli sa höga men vissa redskap
behöver anskaffas öch trakteringen maste fa kösta aven öm den görs av ravarör under
kvallen.
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Budget för 2022 års verksamhetsplan för hemslöjdssektionen

Köstnader
Installatiöner för digital nabarhet till fölkdraktsparmarnas innehall

1.000 €

Fölkdraktsradgivning vid kundbesök till kansliet

150 €

Firandet av Varldsbröderidagen, hyra för börd öch bankar

80 €

Firandet av Fölkdraktens vadringsdag, hyra för högtalarutrustning

600 €

Aktivitetskvallarna "Sa gjörde man nar Sjalvstyrelsen var ung"
Summa

1.000 €
2.830 €

Inkömster
Ansökt penningbidrag
Radgivning med besök ö försaljning av mönster
Hyra för börd öch bankar, dönatiön
Ideellt arbete 9 -10 aktivitetskvallar x 3 timmar x 2-3 ledare

2.650 €
100 €
80 €
0€
Summa 2.830 €
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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 per den 28 september 2021 av 412 registrerade medlemmar
pa Aland.
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 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
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Kontaktinformation:
Projektkoordinator Jeanette Gunnars
Vikarierande projektkoordinator Nina Bengtsson
Telefon
018-19411 /+3584573435511
martha@aland.net

Distriktsordförande Ann Carlsson
Telefon
+358407305200

Distriktsinformation:
Alands Marthadistrikt
Jömalagardsvagen 16
AX-22150 Jömala
Telefon 018-19411/+3584573435511
https://aland.martha.fi/start/

