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Bästa läsare,
I årsrapporten för år 2020 fokuserar
vi dels på resultaten för verksamhetsåret, dels på vilka strategier och
arbetssätt vi har använt för att nå de
uppsatta målen. Syftet är att påvisa
vilken nytta Marthaförbundet tillför
samhället. Det betyder att vi i ord och
bild resonerar kring hur vi jobbar för
att utveckla vårt arbete, vilket genomslag och hur stor spridning arbetet
får i medierna, hur vi lyckas engagera
allmänheten och medlemmarna i våra
projekt och kampanjer samt vilket
gensvar vi får på de frågor vi lyfter
fram.

VÅRA MÅLSÄTTNINGAR FÖR 2020
Plastsmartha lösningar
i vardagen
En bättre värld, en skogsfärd
i taget.
Att höja kunskapen om
vardagsberedskap.
Att sjösätta ett nytt
Östersjöprojekt.
Att skapa byggstenar för
framtidens organisation.

Tfn 044 402 6884
kansliet@martha.fi
www.martha.fi

FÖLJ OSS!

Annika Jansson
verksamhetsledare

Pandemiåret 2020 – året då
verksamheten blev digital och vi
längtade efter fysisk gemenskap
Året 2020 kommer att gå till historien som året då
allting gjordes annorlunda. Vi kommer att minnas
2020 som ett år då vi inte fick träffas fysiskt och alla
längtade efter gemenskap, glad samvaro och klingande skratt. Över en natt förändrades vår vardag och 11
mars stängdes samhället ner. Jag minns det som i går
då vi sammankallade till ett krismöte med personalen
och uppmanade till distansjobb. Ovetskapen var stor
till en början, men med duktiga medarbetare lyckades
vi kartlägga situationen och skapa nya riktlinjer för
verksamheten. Marthaförbundet har noga följt myndighetsrekommendationerna för att garantera personalens trygghet. I början av pandemin gav förbundet instruktioner gällande verksamheten i föreningarna och
distrikten, men efter sommaren har förbundet uppmanat fältet att följa anvisningar från regionförvaltningsverken och de lokala coronasamordningsgrupperna.
Det digitala språnget inom Marthaförbundet har
varit enormt. Tidigare fysiska kurser har omvandlats till digitala, nya digitala plattformar har tagits
i bruk, och verktyg som tidigare kändes svåra och
skrämmande att använda är i dag det nya normala
för personalen. Kraven på omställning har varit höga
och ovissheten stor gällande hur verksamheten kan
arrangeras. Jag vill tacka personalen för den stora flexibilitet och den snabba omställningsförmåga de visat
under året. Marthaförbundets centralstyrelse hade redan under 2019 gått över till att hålla några digitala
möten per år, vilket visade sig vara mycket lyckat med

tanke på att all verksamhet blev digital 2020. Efter
den 11 mars har alla centralstyrelsemöten arrangerats
digitalt. Även vår- och höstmötena arrangerades digitalt.
Planen var att den traditionella matkulturdagen den
9 oktober skulle ordnas i Närpes för ett begränsat antal deltagare och även sändas live. Samma vecka som
evenemanget skulle hållas blev vi tvungna att avboka
det helt då coronaläget i Närpes drastiskt försämrades.
Trädgårdsmästaren och paprikaodlaren Carola Sandvik utsågs till årets matkulturstipendiat 2020.
Ett historiskt beslut fattades på höstmötet den 21
november 2020 då nya stadgar enhälligt godkändes.
De nya stadgarna ger distrikt möjlighet att kvarstå
som distrikt, lägga ner sin verksamhet eller omvandla
distriktet till förening. Målet med hela organisationsutvecklingen har varit att skapa ramar för en modern
organisation, minska byråkratin och ge utrymme för
mer konkret marthaverksamhet. Nya nätverk utan
betungade byråkrati ska locka nya medlemmar till
Marthaförbundet.
För att komma ihåg våra äldre medlemmar som på
grund av pandemin varit tvungna att avhålla sig från
alla sociala kontakter skickade Marthaförbundet under året två hälsningar från ordförande och verksamhetsledare. Hälsningarna sändes i form av ett påskkort
till personer över 70 år och ett julkort till personer
över 65 år. Vi hoppas korten har påmint mottagarna
om den värdefulla marthagemenskap de är en del av.
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Andrea Hasselblatt
förbundsordförande

Året med utmaningar
och uppfinningsrikedom
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Vi har ett på alla sätt utmanande år bakom
oss. Marthaverksamheten blev inte vad vi
hade planerat eller önskat. Men så är det i livet, ibland händer det saker vi inte själva kan
påverka. Då gäller det att anpassa sig och ta
ut det bästa av situationen. Det tycker jag vi
marthor har klarat av på ett föredömligt sätt!
När pandemin i mars 2020 var ett faktum
fick vi alla ställa om och ställa in.
För Marthaförbundet har coronakrisen betytt framför allt två saker. För det första har
vår roll som en pålitlig instans förstärkts. Vårt
långvariga arbete med olika beredskapsfrågor
och vår vardagskunskap har haft en stor efterfrågan i medierna. Till exempel publicerade Hbl en av våra veckomenyer, för att
åskådliggöra hur man kan planera måltider
när alla äter hemma. Svenska Yle anlitade oss
för att höra hur man ekonomiskt kan hantera
läget vid en permittering. Andra frågor har
handlat om hur länge maten håller och om
beredskap och hemförrådet. Ett annat bevis
på den stora efterfrågan på våra tjänster är
det rekordantal besökare vår webbplats haft
under året.
Medlemsfältet i sin tur fick information
om olika tekniska hjälpmedel för att kunna
hålla kontakten digitalt då fysiska träffar inte
var möjliga.
Centralstyrelsen, distrikten, föreningarna
och personalen har under året visat att man
verkligen gjort det bästa av situationen. Personalen har producerat nya digitala material
och matlagningskurser har hållits online.

Uppfinningsrikedomen på fältet i att hålla
coronatrygga möten har varit stor. Möten har
hållits utomhus på idrottsplaners läktare, i
grillkåtor eller på caféers uteterrasser.
Vårmötet i Nykarleby som vi alla sett
fram emot måste inhiberas i likhet med alla
andra fysiska sammankomster under året.
Både vår- och höstmötet hölls digitalt. Visst
kändes det ovant och annorlunda att bara se
sina marthasystrar- och bröder i rutan, men
så småningom har man vant sig. Jag väntar
dock mycket på den stund då vi alla igen kan
ses i samma utrymme för att sprida kunskap
och glädje tillsammans. Ingen skärm kan ersätta klassiska marthagemenskapen.
Med dessa ord är det dags att igen rikta mitt
varma tack till alla våra bidragsgivare som tror
på Marthas uppdrag att dela kunskap. Jag vill
också rikta ett stort tack till vår fina personal
som delar vår kunskap och för ert helhjärtade
engagemang. Och tack till alla er som under
året deltagit i våra digitala kurser och föreläsningar och som följer oss i våra kanaler.
Sist men inte minst vill jag tacka centralstyrelsen för att höstmötet kunde godkänna
nya stadgar för Marthaförbundet. Vi har tagit
det första steget mot mera marthaverksamhet
och mindre byråkrati.
Tack även för den tid ni ger för att möjliggöra att distrikt, föreningar och förbund kan
fortsätta arbeta för en bättre värld, en vardag
i taget.
Till slut vill jag tacka dig, martha, för att
du väljer Martha varje dag!

”Satsa mer på
hemförrådet.”
Jag ser över mitt matförråd, så att
där finns sådant som inte
nödvändigt ens behöver värmas."

”Försöka hålla
ett 72H-lager
hemma.”
Köpa vattendunkar, relativt små,
med kran. Eventuellt köpa ett
primuskök eller dylikt.”
RESPONS FRÅN DELTAGARE
I BEREDSKAPSFÖRELÄSNING

POPULÄRA DISTANSFÖRELÄSNINGAR 2020
RIKTADE TILL MARTHOR
OCH ALLMÄNHETEN:
9.6: Skogens skafferi med Anita
Storm, 136 deltagare
3.11 Att spara till, köpa och äga sin
första bostad med Marina Nygård,
100 deltagare
13.5: Smarthfisk med Anita Storm,
61 deltagare
22.4 Ta kontroll över din ekonomi
med Marina Nygård,
43 deltagare
5.11: Plaster och hormonstörare med
Anita Storm, 36 deltagare
17.6: Ett plastsmarth hem med
Cecilia Nyman, 34 deltagare
2.6: Kemikaliesmart daghem med
Cecilia Nyman, 34 deltagare

Det blev
ett verkligt
bered
skapsår
Marthaförbundet är en beredskapsorganisation som
hör till Organisationskommittén för egen beredskap
i hushållen (KOVA-toimikunta) som ligger under
försörjningsberedskapscentralen. Kommitténs arbete
koordineras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK). Medlemsorganisationerna
står för expertis och arbetar för att utveckla hemhushållens beredskap i störningssituationer. Vi har utbildat intresserade i 72-timmarskonceptet, vars målsättning är att uppmuntra människor till ett självständigt
och proaktivt liv. I tidskriften Martha ingick under
året en serie på fem artiklar med beredskapsinnehåll.
Teman som behandlades var:
6 steg för en bättre vardagsberedskap
Så brandsäkrar du hemmet – brandinspektören tipsar!
Nätbedrägerier – så skyddar du dig
Var förberedd när vattnet plötsligt tar slut –
med enkla medel klarar du krisen
Famla inte i mörkret – så förbereder du dig
inför ett strömavbrott
Marthor och allmänheten har kunnat fördjupa sitt
kunnande i beredskapsfrågor via ett inspirationspaket
i beredskap. Paketet fungerar både som underlag för ett
möte och för självstudier.
Marthaförbundet har även på sociala medier jobbat för att stödja hemhushållen i vardagsfrågor under
pandemin. Vi har delat information om veckomenyer
för barnfamiljer, budgetmat, meningsfull sysselsättning samt uppmuntrat till korrekt användning av
munskydd.
Marthaförbundets kansli har skapat enkla it-guider
för att stöda möjligheten till kontakt och gemenskap
digitalt. Via Marthashoppen har intresserade beställt
369 exemplar av broschyrerna Beredskap hemma 72 h
och Tre dagars reservförråd.
Internt har Martförbundet arbetat med personalens
trygghet i åtanke. Förbundet bildade en beredskapsgrupp i början av mars 2020 vars uppgift har varit att
trygga arbetssäkerheten under pandemin. Förbundet
har arbetat aktivt för kontinuitet och resiliens.
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Information och
kommunikation
Det gångna verksamhetsåret präglades i hög grad av coronapandemin som
satte extra press på såväl den interna som den externa kommunikationen.
Då all fysisk verksamhet fick ställas om till digitala möten och utbildningar,
uppstod ett behov av nya arbetssätt, rutiner och kompetensutveckling. Även
en ökad efterfrågan på praktisk kunskap, enkla recept och tips samt videor
och Marthapoddar som stöd för en fungerande vardag under exceptionella
förhållanden medförde en mängd möjligheter, men också utmaningar för
kommunikationsteamet.

Martha.fi
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På sajten martha.fi delar vi praktisk kunskap, pålitliga råd och tips, recept och tankeväckande texter,
videor och poddar som inspirerar till att skapa en
fungerande och hållbar vardag. Coronavåren syntes
tydligt i antalet besökare på martha.fi. Under mars
nådde vi en topp med 3 400 besökare under en dag,
och under mars månad som helhet hade vi 21 300
aktiva användare, vilket är över dubbelt fler än mars
månad året innan. Det ökade intresset för vardagskunskap under undantagsförhållanden, beredskap
och recept hade effekt hela året, och resulterade i att
besökarantalet ökade med 37 procent under 2020
jämfört med 2019. Sammanlagt 60 procent av trafiken till martha.fi kom via Google sök. Av besökarna
kom 57 procent från Finland och 37 procent från
Sverige.

Hela publiken på sociala medier
Antal följare







Twitter Instagram

Facebook

5629
(45 %)
594 (5 %)

6420
(51 %)

+1903

Följarantalet på Facebook, Instagram och Twitter
har ökat med 1903 på 12 månader.

Vem följer oss på sociala medier?
Instagram: 95% kvinnor
25-34 år

Ställningstagande
2020
8.9.2020: Är vi en välfärdsstat eller
inte?
”Enligt finansministeriets förslag till
nästa års budget skärs bidragen till
social- och hälsovårdsorganisationerna
ner med 33 procent, vilket motsvarar
127 miljoner euro. Marthaförbundet och
Marttaliitto vädjar till beslutsfattarna
att tänka om och inte skära av dem
som behöver det mest. Att dra ner på
det förebyggande och hälsofrämjande
arbetet kan få en rad negativa och
långsiktiga konsekvenser.”

29 %

45-54 år

65+ år

10 %

21 %

35-44 år

55-64 år

Facebook: 91% kvinnor

22 %
16 %
10 %

22 %
22 %
17 %
18 %
Graﬁk: KRUT Collective, krut.ﬁ

Sociala medier
På Facebook delar vi information och puffar evenemang, medan vi på
Instagram publicerar bilder och videor för att dela inspiration, tipsa
och underhålla. Twitter är en kanal för nyheter, pressmeddelanden och
påverksansarbete. Marthaförbundets följare på Facebook, Instagram och
Twitter ökade med 18 procent under året. Under året gjorde vi särskilda
satsningar på att publicera material i Instagram stories. Helheterna med
praktiska videor kring Svinnkampen och Marthas jul visade på ypperligt
samarbete inom kollegiet, och även veckomenyerna för barnfamiljer
som publicerades under våren var uppskattade bland följarna.
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pressmeddelanden har sänts ut

158

10
medlemsbrev har sänts ut
7
avsnitt av Marthapodden har
publicerats
25
videor har publicerats på Youtube
4
digitala inspirationspaket för
medlemmarna har publicerats på
martha.fi
3
nyhetsbrev har sänts ut. I slutet av året
hade nyhetsbrevet 690 prenumeranter,
och det öppnades av 64 % av
mottagarna (vanligt genomsnitt 48 %)
12
artikelhelheter med intervju, recept
och bilder har publicerats i Hbl under
vinjetten Marthas mat.

gånger har Marthaförbundets synts
i olika medier, såsom radio, tidnings
artiklar, receptsamarbeten, reportage
och intervjuer under 2020.
(Källa: Meltwater)

Dessa medier rapporterade
ﬂitigast om oss 2020
Antal artiklar
23

Svenska Yle

18

Hufvudstadsbladet

16

Nya Åland

14

Österbottens Tidning

13

Vasabladet

7

Åbo Underrättelser
Ålands Radion Tv

6

YLE Areena

6

Västra Nyland

5

Östnyland

5
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VI HAR PUBLICERAT FÖLJANDE PUBLIKATIONER En euro i taget – ekonomibok, januari 2020 Lätt som en
plätt – recepthäfte för Ungmartha, januari 2020 Ett kemikaliesmarth hem – Giftfritt dagis, februari 2020
Prata pengar – Hantera vardagen, mars 2020 Marthaförbundets årsrapport 2019, april 2020 Ungmarthas
lägerhäfte, maj 2020 Råd och recept för en fungerande vardag – Lättläst material inom Hantera vardagen,
juni 2020 Handbok för matlustvolontärer – broschyr inom Matlust, augusti 2020 Matlust! – broschyr inom
Matlust, augusti 2020 En euro i taget – ekonomibok för försäljning, augusti 2020 Matkulturmagasinet Odlade
grönsaker, oktober 2020 Lilla grönsakshäftet, Ungmartha oktober 2020 Marthaförbundets verksamhetsplan
2021, oktober 2020 En euro i taget – slutrapport, december 2020 Tidskriften Martha, 5 nummer

Tidskriften
Martha
Medlemstidningen Martha når ut
till förbundets alla medlemmar
och utkommer fem gånger per år.
Tidningens uppgift är att spegla
Marthaförbundets verksamhet och
värderingar, inspirera till ett aktivt
marthaengagemang samt bidra till
en levande debatt om frågor som
rör en hållbar vardag. Vi lyfter det
enkla vardagslivet och glädjen i
vardagen i syfte att skapa en bättre
värld för alla.
Under året publicerade vi temanummer bland annat om smarta
smaker, giftfri vardag, hållbara pengar och smartfisk. Martha nummer
5/2020 utkom som ett matkulturmagasin och bjöd på olika synvinklar
på årets matkulturtema Odlade grönsaker.

Rådgivningen 2020
Grundstenen i Marthaförbundets verksamhet är att dela vardagskunskap.
Rådgivning ges inom tre kärnområden: hushåll, ekonomi och ekologi. Så här
förverkligade rådgivningen sitt uppdrag under året.

Ekologirådgivningen
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Fysiska kurser i ekologi kunde hållas i januari och
februari, men från och med mars ställde vi om verksamheten. Vi gjorde poddavsnitt tillsammans med
Champangepodden om ekostädning, en podd riktad
till unga i Helsingfors om kemikalier i vardagen samt
ett avsnitt med temat smartfisk till Ekofastan 2021.
Från och med maj gjordes en satsning på en serie digitala föreläsningar, där vi fokuserat på smartfisk, kött,
hormonstörare samt att kemikaliebanta vardagen.
Dessutom har ekologirådgivaren hållit gemensamma
föreläsningar med ekonomirådgivning om hållbar
livsstil. Ett flertal filmer om hur man rensar och tar
tillvara fisk har producerats under året. I Finlands
fiskeritidskrift har Marthaförbundet en egen kolumn
med temat smartfisk, i fem nummer från och med
hösten 2020. Vi deltar i Österbottens skogsråd där vi
kan lyfta upp vår verksamhet som kopplar till mångsidigt nyttjande av skogen.
Ekologirådgivningen har varit med tagit fram projektplaner för Östersjöprojektet, småfisk till storkök
och biodiversitet.
Antal deltagare: 1 292

DELTAGARRESPONS:
Jag vet nu vilken fisk jag ska äta, som
är nyttig och miljövänlig.”
Jag kommer att plocka flera sorter av
vilda växter än tidigare, tack vare
föreläsningen. Jag fick också några bra
recept och konkreta idéer, som den att byta
ut citron mot rabarber för att syra saft.”

Ekonomirådgivningen
Pandemin har satt sina spår, då många personer såg
sina inkomster försämras och arbetslösheten öka. Vi
såg en ökning i antalet kontakter inom den personliga
ekonomin, framför allt bland unga vuxna. Marthaförbundets ekonomirådgivare blev intervjuad i TV-nytt
kring privatekonomi och pandemisituationen samt
publicerade inlägg på sociala medier, artiklar till hemsidan och andra medier kring ekonomi i krissituation. Vi har hållit ett stort antal digitala föreläsningar,
riktade såväl till yngre målgrupper som till den stora

allmänheten. De digitala föreläsningshelheterna kring
att spara och placera, hur man tar kontrollen över sin
ekonomi och hur man löneförhandlar lockade rikligt
med deltagare. Marthaförbundet har också deltagit i
podcastsamarbeten och hade möjlighet att nå en ny
publik i samarbete med Finlands Svenska Ungdomsförbund och tillsammans med Helsingfors stad. I samarbete med Mun-Talous-nätverket och Puhu rahasta
gjordes en videosatsning kring hållbar ekonomi för
kampanjen Global Money Week. Under året togs också
in en ny säljprodukt i Marthashoppen, boken En euro
i taget kom ut i en ny, något reviderad upplaga. Den
första upplagan har distribuerats kostnadsfritt till deltagare i projektet En euro i taget under året och presenterades också på Educamässan i januari. Samarbetet
med hushållsrådgivningen och ekologirådgivningen
har förflutit väl och resulterat bland annat i veckomenyer samt föreläsning i döstädning och minimalism, samt hållbart liv – ekologiskt och ekonomiskt.
Antal deltagare: 330

DELTAGARERESPONS:
Tänker absolut börja placera pengar.
Dessutom fick man mera inspiration till att
spara och tänka ekonomiskt.”
Att bättre kolla upp försäkringar för de
erbjuder så mycket som inte behövs. Man tror
att det behövs allt som räknas upp men sen
börjar man hemma fundera har jag nu
dubbla. I dessa coronatider har man sparat in
mycket på kläder inga festkläder inga
julfestkläder, man får gå hemma i sina
mjukisar 😊”
Jag ska ta tag i placering av pengar
och sätta upp mål för mitt sparande. Jag ska
också försöka få in mer ekonomifostran i
vardagen med mina barn, t.ex. engagera dem
i att handla och försöka att prata positivt om
pengar och att spara. Det väckte också
tankar om min egen bakgrund till pengar.”
Jag kommer försöka tänka mera på
hur jag med små knep kan påverka mina
utgifter. Ska bland annat försöka bli bättre på
att planera veckomenyn. Dessutom ska jag
försöka bli bättre på att spara pengar.”

DELTAGARRESPONS:

”Härligt att
man ännu kan
ringa och fråga
martha!”
”Ni har blivit
så moderna.”
Hushållsrådgivning
Verksamheten började livligt med deltagande i olika
sammankomster, diskussioner och nätverkande i matrelaterade frågor. Framtiden såg lovande och arbetskrävande ut. Den tidiga våren kom med avbokningar
och ombokningar, de stora arenornas tid var över. Det
gällde att tänka om, det må vara undantagstillstånd
i landet men Martha levererar. Rådgivarna planerade
veckomenyer medan folket tömde köttfärshyllan och
hamstrade toapapper. Att ha familjen hemma hela tiden är utmanade. Vi har kunnat stödja och inspirera
med handfasta råd och recept till familjens måltider.
Familjerna veckohandlade, tillredde mat, städade,
odlade och inredde då det fanns tid. Inför de stora
högtiderna kontaktades rådgivarna med frågor kring
tryggt firande och småskalig traktering. Kursverksamheten blev digital och flyttade till Teams, vi har nu ett
etablerat utbud av distansföreläsningar. Under hösten
kunde vi förverkliga svampkurser för medlemmar och
allmänheten på många orter. Svamprådgivaren ställde
upp i både teve och radio samt i tidningar. Arbetet
med matkulturmagasinet Odlade grönsaker resulterade
i ett färgsprakande magasin med läsvärda artiklar, tips
och läckra recept. Hushållsrådgivningen har under
året delat kunskap i olika kanaler, sociala medier är
ett bra sätt att nå dem som finns där. Möjligheten att
vara i direkt telefonkontakt med hushållsrådgivare har
utnyttjats flitigt i år.
I samarbete med Karin Lindroos samlade och uppdaterade vi material kring att flytta hemifrån på sidan
flytta.fi, samt i en egen kategori på sajten martha.fi.
Materialet riktar sig först och främst till unga som står
i beråd att flytta till eget hem. Insatsen är ett samarbete mellan rådgivarna inom hushåll, ekonomi och
ekologi.
Antal deltagare: 476

9

10

Våra projekt

2020

En stor del av Marthaförbundets samhällsuppdrag förverkligas
via projekt, där målgrupperna bestäms enligt erhållen
finansiering. 2020 arbetade vi med sammanlagt fem projekt.

”Man sitär här heim å
har leidon då man int
får fara ti Senior
punkten. Så dehe e ju
dagens höjdpunkt.”
(SAGT UNDER DIGITAL TRÄFF)

Hantera vardagen

Matlust!

Målet med Hantera vardagen är att genom ökad kunskap inom huslig ekonomi hjälpa projektets målgrupper att skapa rutiner som stöder välmående,
stärker självförtroendet och förbättrar integreringen
i samhället. Verksamheten består av föreläsningar
och workshoppar inom hushåll, ekonomi och ekologi, som bygger på en kursplan som inspireras av
Marthaförbundets verksamhetsplan. Under år 2020
har projektet omformat verksamheten till delvis digital för att nå ut till målgrupperna under undantagstillståndet till följd av pandemin. Trots ett utmanande år
med nya arbetssätt ser resultaten för projektet bra ut
för det gångna året: Deltagarna uppger att de fått ny
kunskap på tillfällena, över 50 procent kan ange konkreta åtgärder de kommer att ta till för att förbättra sin
vardag och en klar majoritet upplever sig både glada
och motiverade efter tillfällena. Teman som behandlades under år 2020 var bland annat kostrekommendationer, mat och pengar, ordning och reda i hemmet,
familjens ekonomi och hållbara val i hemmet.

Matlust! är projektet som riktar sig till seniorer och
som bygger ett volontärnätverk bestående av så kallade
matlustvolontärer. Under året har projektet genomfört
pilotverksamhet i kommunerna Korsholm och Pedersöre i Österbotten. Projektet har tagit fram material
ämnat för seniorer och volontärer, ordnat utbildningstillfällen för blivande matlustvolontärer, besökt
serviceboenden och dagcenterverksamhet och ordnat
gåvoinsamlingar och digitala kaffeträffar för seniorer.

Antal deltagare: 1 621, totalt 143 tillfällen

DELTAGARRESPONS:
Bra kurs, nödvändigt och nyttigt, skulle
rekommendera den åt vem som helst!”
Thank you for being so welcoming and
making sure everyone is included and
understand what is going on.”
Bra innehåll som många skulle ha
nytta av!”
Väldigt kunniga föreläsare. Snälla och
roliga. Skapar bra stämning i gruppen fast
den är på distans ;)”
Kursledarens föreläsning var tydlig och
bra och kursledaren kunde svara på alla
frågor.”

Antal deltagare: 862

DELTAGARRESPONS:
Vi hade en så trevlig stund tillsammans,
Titti och jag. Vi hade så mycket att diskutera
och prata om att vi inte hann med allt under
den timme vi hade reserverat, så vi kommer
att ha en ny träff snart.”
Heje e ju minnen från 60 år tibak i tidin.
Du kan it tro va he e kul då allt kommer tibak
nu.”
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Östersjöprojektet har inletts med att bygga upp ett
brett samarbete med andra aktörer som arbetar med
att skydda Östersjön, vilket möjliggör stora gemensamma insatser under de påföljande projektåren. Projektet har tagit fram innehåll för föreläsningar, kurser
och skolbesök. Två broschyrer har förberetts, den
ena riktad till barn och den andra riktad till vuxna.
Verksamheten har starkt fokuserat på insatser för året
2021.
Projektet har i samarbete med UngMartha producerat häftet Upptäck Östersjön som är riktat till barn.
En sopsorteringskasse har tagits fram, den kommer
att distribueras sommaren 2021 vid olika evenemang
och skräpplockningstalkon. Under hösten deltog projektet i Kotka fiskmarknad samt besökte två dagisgrupper och en skola.

Giftfritt dagis
Syftet med projektet Giftfritt dagis
är att minska på
skadliga ämnen på
privata daghem i
Svenskfinland för
att skapa en säkrare
vardag för barnen.
Inom projektet har vi fortbildat daghemspersonal,
delat ut material vi producerat och gett konkreta tips
på hur man kan minska på skadliga ämnen bland
exempelvis leksaker, städmedel och kökstillbehör
på daghemmen. Coronapandemin påverkade vår
verksamhet och den blev digital för tiden mars–december. På grund av att vi inte längre kunde besöka
daghemmen producerades flera videoklipp och per
post skickades materialpaket (för tillverkning av naturliga vattenfärger, modellera och fröknäckebröd)
som inspiration för den pedagogiska verksamheten på

daghemmen. Föräldrarna har fått handboken Ett kemikaliesmarth hem och de har fått delta i våra digitala
fortbildningsträffar. Vi har även hållit öppna digitala
fortbildningar för allmänheten, till dem som arbetar
med barn och till studeranden inom branschen. Allmänheten har även fått ta del av våra kemikaliesmarta
tips som vi delat veckovis på våra sociala medier. Därtill har vi även nått allmänheten genom två artiklar
i tidskriften Martha (med temat plastbanta hemmet
och kemikaliesmarth pyssel), en artikel om Giftfritt
dagis i tidningen Hem och Skola, och en radiointervju
som uppmärksammade projektet.
1 065
deltagare (barn och daghemspersonal)
420
föräldrar har fått häftet
Ett kemikaliesmarth hem
47
daghemsbesök

En euro i taget
B
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En euro i taget
är MarthaförT R E E K ON
bundets ekonoÄT
miprojekt riktat
till unga. Inom
projektet har
ekonomirådgivarna delat kunskap
EU
och distribuerat
G
R O I TA
boken En euro i
taget kostnadsfritt
till ungdomar i
bland annat skolor och ungdomsverkstäder. Föreläsningarna har på grund av den rådande situationen
ordnats digitalt under mars–december. Också öppna
föreläsningar har ordnats och speciellt uppskattad
var föreläsningen i samarbete med Luckan kring
vad man bör tänka på då man sparar till, köper och
äger sin första bostad. Föreläsningen lockade 150
deltagare. Projektet framställde också en rapport som
belyser ekonomiska utmaningar som unga upplever.
Till rapporten djupintervjuades både ungdomar och
handledare på ungdomsverkstäder. Djupintervjuerna gav samtidigt värdefulla infallsvinklar på både
ungdomar och handledare. Inom projektet har också
producerats artiklar, inlägg på sociala medier och
podcastavsnitt. Projektet har också samarbetat med
Luckan och Navigatorer och bidragit med material
till nyhetsbrev och fungerat som gästchattare.
Antal deltagare: 1 339

DELTAGARRESPONS:

DELTAGARRESPONS:
Vi gjorde oss genast av
med grejer från köket, och
leksaker som vi har funderat
på att kassera behövde inte en
längre betänketid, utan de
slängdes genast.”

Jag kommer att öppna ett sparkonto.
Jag har tidigare tänkt att jag ska göra det,
men fick mera motivation för att verkligen gå
till banken och skapa kontot. Sedan kommer
jag att vara mera medveten då jag köper
kläder och vara lite medvetnare om vad jag
handlar annars också.”

”Ska göra
smartare val när
jag handlar mat”
En jättebra föreläsning som gav en
lättbegriplig överblick över vad det innebär
att köpa (en första) bostad. De konkreta
exemplen uppskattades och det var lätt att
hänga med.”
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Borgå svenska Marthadistrikt
Ordförande: Gunilla Backman
borga.martha.fi
Borgå svenska Marthadistrikt ordnade en inspirationsdag den 8 februari 2020 för både marthor och
icke-marthor. Teman för dagen var ekologi, miljö,
hälsosam kost, sömn och motion. Dagen var lyckad
och antalet deltagare uppgick till cirka 100. På grund
av coronapandemin inhiberades alla övriga planerade
tillställningar och månadsmöten under våren. Verksamheten togs delvis upp igen från och med augusti.
Vårmötet hölls i augusti och höstmötet kort därefter.
Marthaverksamheten i föreningarna och kretsarna har
till stor del legat på is under hela år 2020. Marthorna
har ändå varit flitiga med mycket, till exempel med
att sticka sockor och vantar. Av produktionen kunde
vi skänka cirka 130 par fina och värmande sockor till
socialtjänsten, diakonin och skyddshemmet.

Helsingfors svenska
Marthaförening
Ordförande: Camilla Komonen
www.helsingforsmartha.fi

Två fullsatta
matlagningskurser
med Tara Junker
kring tarmflora och
antiinflammatorisk
mat i januari 2020 i
Kokvrån och digitala
matlagningsvideon
med Tara i maj 2020.

Trots pandemin och trots att föreningens 120-årsjubileumsfirande blev något helt annat än vi tänkt kunde
vi ändå ordna digitala program och utomhusträffar
under 2020, till exempel Marthapromenader, litteratursamtal, digital marthayoga, sticklingsbyte samt
matlagnings-, baknings- och svampkurser. Två nya
kretsar startade under året, Simone och Inspirea.
Föreningens
120-årsjubileum
och utgivningen
av Helsingfors
marthornas
120-årshistorik.
Historiken postades
hem till alla
Helsingforsmarthor.

Jakobstads Marthadistrikt
Ordförande:
Carita Vik-Hästbacka
jakobstad.martha.fi
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Precis som överallt i samhället har även vår verksamhet varit präglad av covid-19-pandemin, som
medförde att inga större planerade evenemang kunde genomföras. Vårmötet hölls vid Jakobstads gymnasium den 12 mars. Vårmötet började med kaffe
och tilltugg samt fri samvaro. Själva mötet inleddes
med stadgeenliga mötesförhandlingar och därefter
fick vi intressant information om ”Välfärdsområdet
Österbotten, Vad innebär detta för mig”. Ledande
chefsläkaren Pia-Maria Sjöström informerade kring
temat som i högsta grad berör oss alla. Föga anade
vi då att samhället redan följande dag skulle påverkas
av de coronarestriktioner som regeringen lade fram.
Höstmötet hölls som ett digitalt Teamsmöte den 12
november 2020 på grund av de coronarestriktioner
som fortfarande rådde, vilka medförde att högst tio
personer fick samlas. Höstmötet omfattade på grund
av detta enbart mötesförhandlingar. Föreningar i Pedersöre har kunnat hjälpa till med Matlustprojektet
genom att matlustvolontärer deltagit i Marthaförbundets Matlustprojekt vid Pedersheim samt samlat in
matgåvor som delats ut till äldre. Hedersmedlemmen
Tora Tarvos uppvaktades med blommor i samband
med sin 90-årsdag.

Karlebynejdens Marthadistrikt
Ordförande: Annika MöllerNilsson
facebook.com/
karlebynejdensmarthadistrikt
Organisera hemmet var temat för en föreläsning med
Ida Haapamäki vid Hästbacka byahemsförening i Terjärv den 23 januari 2020. Ida hade med sig ett filmteam och några snuttar från kvällen kom med i Yles
dokumentär. Vårmötet den 9 mars 2020 hölls i Terjärv innan restriktionerna förbjöd möten. Höstmötet
ordnades digitalt via Zoom den 26 oktober 2020.

Mellersta Nylands
Marthadistrikt
Ordförande: Christina Grönroos
mellerstanyland.martha.fi
Endast hälften av våra matlagningskurser för barn
kunde ordnas denna sommar. Sammanlagt deltog
117 skolbarn runtom i distriktet i 10 matlagningskurser. Vårmötet kunde inte ordnas i mars på grund
av pandemiläget och undantagstillståndet. Det hölls

i stället i början av augusti på Centralidrottsplanens
läktare i Sibbo. Sammanlagt deltog 34 marthor, varav
25 ombud. På läktaren kunde vi sitta med tillräckligt
avstånd mellan oss. Glädjen var stor att kunna träffas
fysiskt. Höstmötet ordnades i november på distans via
Teams. Det virtuella mötet lockade 36 marthor, varav
18 ombud.

Nykarleby Marthadistrikt
Ordförande: Inga-Britt Lindvall
nykarleby.martha.fi
Vi hann ha vårmöte på våren före pandemin, som sedan satte stopp för fysiska träffar. På hösten kunde vi
ordna höstmöte som vanligt. Vi har stickat sockor till
alla som börjat skolan i kommunen, totalt cirka 120
par. Sockorna är randiga i Nykarlebystjärnans färger,
alltså rött, gult, blått och grönt. På hösten har vi stickat varma sockor och vantar till daghemsbarn.

Sydösterbottens
Marthadistrikt
Ordförande: Åsa Blomstedt
sydosterbotten.martha.fi
Den 13 februari samlades ett drygt hundratal marthadamer till Världens största marthakväll i Nämpnäs
uf:s lokal. Cecilia (Ila) Lassfolk, som driver bloggen
Morotsliv, höll föredrag om Kemikaliesmarta hem
och gav tips på hur vi kan göra vardagen mer hållbar.
Alla marthor tog med en egen kaffekopp. Distriktets vårmöte hölls den 10 juni på Seaside restaurang
i Fagerö, Närpes. Enbart ombuden deltog eftersom
deltagarmängden var begränsad till 50 personer, till
följd av coronarestriktionerna. Höstmötet hölls digitalt på Teams den 30 november. Carola Sandvik,
växthusföretagare från Dagsmark, fick Marthaförbundets matkulturstipendium och ordförande överräckte
detta personligen till henne. Carola odlar paprika och
brinner för närodlat och är aktiv i flera reko-ringar.
Coronaviruset satte stopp för all annan fysisk verksamhet detta år.

Mellersta Nylands
Marthadistrikt
höll vårmöte på
en idrottsläktare i
Sibbo.

Vasabygdens Marthadistrikt
Ordförande: Marita Ehnström
vasa.martha.fi
Under året har distriktet ordnat styrelsemöten sex
gånger, ibland ”vanliga möten” i SFV:s möteslokaler
i Vasa. Distriktet har dels ordnat egna vår- och höstmöten, dels deltagit i förbundets vår- och höstmöten.
Ordförande har representerat distriktet på Aktion
Österbottens styrelsemöten och årsmöte. Året har varit annorlunda för samtliga och vi följer restriktionerna även i fortsättningen.

Västra Nylands Marthadistrikt
Ordförande: Inga Mannström
vastranyland.martha.fi
Mat-och pysselläger ordnades för barn under juni
månad på nio olika ställen i Västnyland. I oktober
arrangerades en stickweekend på Ramsdal lägergård.
Distriktets vår- och höstmöten har hållits i Ekenäs.

Åbolands svenska
Marthadistrikt
Ordförande:
Mikaela Vesterlund-Laine
aboland.martha.fi
I Åboland hann vi hålla ett mycket välbesökt vårmöte
i Nagu, strax innan pandemin slog till. Mötet gav en
positiv känsla angående framtiden. Vi väntar på att
få lägga ned distriktet och ha mer tid för ”martha”.
Åbolands föreningar och kretsar har gjort på lite olika
sätt under pandemin. Träffar har ordnats småskaligt
inomhus, ute, virtuellt eller inte alls. Många har lagt
sin verksamhet på is. Däremot finns det många som
har bidragit till välgörenhet. Vi har sytt tyghundar till
Project Liv och stickat till nödställda på den grekiska
ön Kos. Att kunna delta och göra gott, hemifrån, har
varit betydelsefullt för många.

Ålands Marthadistrikt
Ordförande: Ann Carlsson
aland.martha.fi
År 2020 var ett lugnt år på grund av pandemin. I
januari hann vi ha en vintermarthadag då vi besökte Stallhagens bryggeri. Vi fick en rundvandring och
därefter avnjöt vi en god middag. Annars höll vi kontakt med våra medlemmar via sociala medier. Både
vår- och höstmöte hölls på hösten. Vi ordnade också
några digitala kurser med Marthaförbundets personal.
Ålands Marthadistrikt fick ta emot ett stipendium

på 3 000 euro från Julius Sundbloms Minnesstiftelse
som år 2020 premierade matkultur. Motiveringarna
var att Ålands Marthadistrikts syfte är att alla hem och
familjer ska ha kunskap och övriga resurser att främja balans i vardagen och en hållbar utveckling, såväl
ekonomisk, ekologisk som social. Recepten på webbsidan är åländska traditionella rätter, där man tar vara
på åländska råvaror och tillreder ekologisk mat. Man
uppmärksammar de kommunala kockarna på dagisar
och i skolor och strävar efter hållbara lösningar.

Åbolands svenska
Marthadistrikt hann
hålla vårmöte i Nagu
före pandemin.

Östra Nylands Marthadistrikt
Ordförande: Sickan Nybondas
Under det senaste året har marthaverksamheten legat
så gott som helt nere på grund av pandemin. I början av året var vi med på Öppna dörrar vid Kuggom
Traditionscentrum. Vi presenterade Östra Nylands
Marthadistrikt, delade ut broschyrer och bjöd på en
hälsosam marthadrink. På sommaren samlades distriktet till ett vårmöte som hölls utomhus på Kycklings i Lappträsk. Tyvärr har ingen annan verksamhet
varit möjlig. I november nåddes vi också av sorgebudet att vår långvariga hedersordförande Eva Rosas gått
bort. Eva engagerade sig i marthornas arbete i bygden
och följde noggrant med vad som pågick i martharörelsen. Hon var en sann martha som vi minns med
värme och tacksamhet.
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Östra Nylands
Marthadistrikt höll
vårmötet utomhus på
sommaren.

Marthaförbundets
personal och
förtroendevalda 2020
Centralstyrelsen 2020
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Andrea Hasselblatt, förbundsordförande
Camilla Komonen, första vice ordförande, (Annika
Linder-Airava), Helsingfors svenska Marthaförening
Mikaela Vesterlund-Laine (Mia Henriksson), andra
vice ordförande, Åbolands svenska marthadistrikt
Carita Vik-Hästbacka (Ann-Sofie Larsson),
Jakobstads marthadistrikt
Inga-Britt Lindvall (Gertrud Rögård), Nykarleby
marthadistrikt
Ann Carlsson (Helena Häggblom-Jacobsson), Ålands
marthadistrikt
Seija Knipström (Anne Ohls), Vasabygdens
marthadistrikt
Inga Mannström (Agneta Lindroos), Västra Nylands
marthadistrikt
Gunilla Backman (Solveig Nyberg), Borgå svenska
marthadistrikt
Christina Grönroos (Annika Wikholm), Mellersta
Nylands marthadistrikt
Carina Nilsson (Annika Möller-Nilsson),
Karlebynejdens marthadistrikt
Sickan Nybondas (Marina Bruce), Östra Nylands
marthadistrikt
Anna-Lena Pärus (Åsa Blomstedt), Sydösterbottens
marthadistrikt
Anna Nylund (Hanna Åkerfelt), Ungmartha

Hedersmedlemmar:
Anna Ehrnrooth (hedersordförande), Margit Aromäki,
Disa Flythström, Martina Harms-Aalto, Ingegerd
Wikström, Catharina Hindrén

LILLA GULDMÄRKET
Rögård, Gertrud, Pensala Mf
Laitinen, Heidi, Helsinge Mf/KyrkobyTolkby mkr

Malmberg, Margareta, Helsinge Mf/
Kyrkoby-Tolkby mkr

Pettersson, Ann-Mari, Nagu Mf
von Frenckell, Catharina, Ingå Mf
Ackrén Ann-Britt, Mariehamns Mf
Wikström, Ulla, Mariehamns Mf

Personal
Annika Jansson, verksamhetsledare
FINANS & ADMINISTRATION
Monika Mäkelä, ekonomichef
Marika Danielsson, administrativ assistent

Representation i andra
organisationer
Centralutskottet för Marthaförbunden i
Finland
Andrea Hasselblatt, verksamhetsledare, Camilla
Komonen, första vice ordförande

Ungmartha 2019–2020 (styrelsen)
RÅDGIVNING & PROJEKT
Elisabeth Eriksson, hushållsrådgivare med ansvar
för rådgivnings-, kurs- och föreläsningsverksamhet,
matkultur
Sandra Mellberg, hushållsrådgivare (fr.o.m. 7.1.2020,
ledig fr.o.m. 29.12.2020)
Anita Storm, ekologirådgivare med ansvar för
rådgivnings-, kurs- och föreläsningsverksamhet
Mia-Maja Wägar, ekonomirådgivare, projektledare
för Hantera vardagen
Marina Nygård, projektledare för En euro i taget och
ekonomirådgivare
Jenni Haapala, projektledare för Giftfritt dagis
och hushållsrådgivare (Projektkoordinator fram
till 31.7.2020 och t.f. projektledare från och med
1.8.2020–)
Sofia Grynngärds, projektledare Giftfritt dagis och
hushållsrådgivare (ledig fr.o.m. 3.6.2020)
Cecilia Nyman, sakkunnig i miljö- och
kemikaliefrågor Giftfritt dagis
Emilia Nord, projektledare Matlust (16.3.2020–)
Ida Haapamäki, projektkoordinator, Hantera
vardagen, allmän rådgivning och projektet
Samarbete förbund – förening
Maria Saloranta, projektkoordinator Giftfritt dagis
(1.8.2020–)
Roosa Mikkola, projektledare Östersjön 2.0
(3.8.2020–)

Sofia Grynngärds (ordinarie), Jenni Haapala (ersättare)

Fredrika Runebergs stipendiefond
Andrea Hasselblatt, Annika Jansson

Frivillig Räddningstjänst (VAPEPA)
Seija Knipström

Kvinnornas Beredskapsförbund rf 2020–
2021 (styrelsen)
Kitty Schulman (ordinarie), Seija Knipström (ersättare
2019), Andrea Hasselblatt (ersättare 2020)

Kvinnoorganisationernas centralförbund
(KOC)
2018–2020 (styrelsen)
Eva Biaudet, ordförande

Svenska lantbrukssällskapets förbund –
föreningsmöten
Sickan Nybondas

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd
(styrelsen)
Andrea Hasselblatt, Mikaela Westerlund-Laine

SvenskFinlands Textilarkiv
Annika Möller-Nilsson

Svenska Semesterförbundet i Finland
(styrelsen)
Mikaela Groop, Elise Hindström, Kitty Schulman, Inga
Mannström (ersättare)

Naistenkartano ry mars 2020-mars 2021
Annika Jansson (ordinarie), Elise Hindström (ersättare)

Föreningshusdelegationen 2019–2022

MEDLEMSSERVICE

Mikaela Groop (representerar Marthaförbundet
och Marttaliitto)

Jessica Åhman, organisationskoordinator

Förbundsarenan 2019–2020 (styrelsen)
Annika Jansson (suppleant)

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Kova-toimikunta

Mikaela Groop, redaktions- och informationschef,
Heidi Furu, t.f. kommunikatör (9.3.2020–)
Maja-Stina Andersson, kommunikatör (ledig fr.o.m
18.3.2020)

Annika Jansson

Centrs Marta 2019–2020 (styrelsen)
Annika Jansson

Delegationen för hushålls- och
konsumentorganisationer
Elisabeth Eriksson, Marina Nygård

Mjölk och hälsa rf
Hushållsrådgivarna – ambulerande

Nordens Kvinnoförbund (NKF) (styrelsen)
Andrea Hasselblatt, Annika Jansson
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Under början av året, i januari, februari och halva mars, arrangerade
Ungmartha temadagar och kurser för barn och ungdomar i deras skolmiljö. Vi
hade också en hel del skolbesök och övriga klubbträffar inplanerade för våren
och hösten men dessa avbokades på grund av pandemin. Vi skickade i stället
ut information om alla våra 45 videotips till skolorna som fritt kunde använda
sig av dem i sin (distans)undervisning. Vidare erbjöd vi att vi kunde sända ut
eller dela innehållet i broschyrerna Inhemsk mat från jord till bord, Lätt som en
plätt, Kär i bär, 40 tips för en hållbar livsstil samt Rätt ska vara rätt.

Lägerverksamheten 2020

Många frågetecken och extra planering har behövts men Ungmartha har
arrangerat tre sportlovsläger, 25 sommarläger och två höstlovsläger med matoch pysseltema. Vi är lyckliga över att vi kunde arrangera lägerverksamheten
trots omständigheterna.
För sjunde året i rad lät Ungmartha trycka upp lägerhäften med recept,
menyförslag, pyssel, dukningstips och lekar. Varje år gör vi nya lägerhäften
inför sommarens verksamhet och i år, 2020, sammanställdes häftet av två
lärarstuderande. Lägerhäftet blev digert, som en liten bok, väldigt informativt
och fint. I häftet ingick också ett uppslag om privatekonomi och sparande. Vi
har fått god respons på att lägerhäftena används flitigt även efter avslutade
läger – det gläder oss naturligtvis!

Lilla Grönsakshäftet

Ungmartha gav i oktober ut ett matkulturhäfte för barn som följde
Marthaförbundets matkulturtema, i år var temat odlade grönsaker. Vårt
matkulturhäfte 2020 heter Lilla Grönsakshäftet och innehåller information
om vilka grönsaker som odlas i Finland, fakta, recept, sinnesövningar och
pysselidéer. Lilla grönsakshäftet, liksom alla andra Ungmarthas publikationer,
kan beställas avgiftsfritt via ung@martha.fi.

Recept och pyssel i julkalendern

Julkalendern 2020 bestod av en blandning av läckra recept och roliga pyssel. I
tjugofyra dagar i december publicerades kurs- och lägerledarnas favoritrecept
och fyndiga pyssel på våra sociala medier samt på sajten. Julkalendern fick ett
positivt mottagande och nådde en bredare målgrupp än tidigare år.

Medlems- och
organisations
verksamheten 2020
Medlemsverksamheten har på många håll gått på sparlåga ute i föreningarna och de fysiska besöken och mötena har antingen fallit bort helt eller
ändrats om för att passa rådande restriktioner. Glädjande nog har många
föreningar ändå kunnat hålla kontakt sinsemellan och i viss mån också ha
program för sina medlemmar.
Förbundet har kunnat erbjuda digitala föreläsningar på bred front och
utöver det genomfört en telefonrunda där omkring hälften av alla föreningsordföranden ringts upp. Rundan genomfördes under hösten 2020
och januari 2021 och tog fasta på föreningarnas mående, verksamhet och
behov under coronatiden. Samtidigt kollades också hur de digitala föreläsningarna, medlemsbrevet och inspirationspaketen tagits emot, och
om det fanns något som förbundet kunde göra för föreningarna. Den
personliga kontakten gav både en viktig mänsklig dimension och mycket
värdefull information.
Martha på väg genomfördes som ett hybridevenemang i Vasanejden
efter justeringar på grund av pandemiläget. Största delen av dagens program blev digitala, men det fanns också möjlighet att hemifrån tillverka
leksaker och ätbara produkter till olika projekt. En guidad gravgårdsvandring var också möjlig, med Alma Skogs grav som höjdpunkt.
Organisationsutvecklingen har 2020 satt stort fokus på förnyandet av
hela organisationens stadgar. Arbetet har varit både givande och tidskrävande. Det resulterade i att förbundets nya stadgar antogs på höstmötet,
vilket innebar att såväl distriktens som föreningarnas stadgar var färdiga att
sändas ut på en kommentarsrunda i början av 2021.

Föreningsstöd
Verksamheten som föreningsstödet möjliggör och stöder fick i betydligt
större mån än vanligt skjutas upp till 2021 i hopp om stabilare förutsättningar. En del av tillställningarna kunde ändå genomföras, antingen i sin
ursprungliga form eller med vissa modifieringar. Glädjande var att ansökningar inför 2021 samlades under november i nästintill normala mängder
för att sedan gås igenom under december. Allting tyder på att det finns
både vilja och kreativitet kvar också efter ett tungt och annorlunda år!
Arbetsgruppen som funderar kring framtidens medlemskap har haft ett
aktivt år och kunnat framföra en givande rapport över olika perspektiv
som påverkar framtidens medlemskap, medlemsvärvning, begränsningar
och möjligheter. Arbetet fortsätter i samma anda under 2021.

MEDLEMSSTATISTIKEN ÅR 2020
Distrikt

Medlemsantal

Borgå sv Md
Helsingfors sv Mf
Jakobstads Md
Karlebynejdens Md
Mellersta Nylands Md
Nykarleby Md
Sydösterbottens Md
Vasabygdens Md
Västra Nylands Md
Åbolands Md
Ålands Md
Östra Nylands Md
Ungmartha
Direkta och understödjande
Sammanlagt

577
986
630
520
1 327
277
360
881
983
818
423
360
812
319
9 273
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INTERNATIONELL VERKSAMHET
År 2020 har Marthaförbundet engagerat sig
internationellt i Centrs Marta i Lettland och inom
Nordens Kvinnoförbund (NKF).
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Centrs Marta
Samarbetet med kvinnostödcentret Centrs Marta,
som jobbar med kvinnor som blir utsatta för våld
i hemmet och med offer för människohandel,
har enbart skötts digitalt under året. En ny
filial i Rezekne har öppnat och en platsansvarig
anställts. Centrs Marta finns nu i Riga, Liepaja
och Rezekne. Trots coronarestriktioner har
verksamheten pågått och offer fått juridisk hjälp
och socialt stöd. Skyddslägenheten har varit i
bruk hela året.
Förbundets verksamhetsledare Annika
Jansson som sitter i styrelsen har deltagit i fem
möten under året. Årsmötet hölls i Riga under
mars månad men bara med lokala deltagare.
Centrs Martas firade 20 års jubileum med
videohälsningar från olika samarbetsparter.
Finlands ambassadör i Riga Riitta Korpivaara
levererade de officiella hälsningarna från
Finland. Olika insamlingar och donationer
inbringade under året sammanlagt 5 442,18 euro
som oavkortat har överförts till Centrs Martas
verksamhet.

Nordens Kvinnoförbund NKF
Marthaförbundet är medlem i Nordens
Kvinnoförbund NKF, en takorganisation för
Marthaförbundet, Marttaliitto, Norges Kvinneog Familieforbund, Riksförbundet Hem och
samhälle (Sverige) samt Kvenfélagasambands
Islands (Island). Medlemskapet i NKF ger
Marthaförbundet en god kontaktlänk till
kvinnoorganisationer i de övriga nordiska
länderna.
Gemensamma kurser och initiativ i
olika samhällsfrågor står på agendan
och varje år ordnas en sommarkonferens.
Kvenfélagasambands Islands skulle stå värd
för NKFs sommarkonferens 12–13 juni 2020 i
Reykjanesbær med temat ”Kvinnor, klimat och
jordens krafter”. På grund av pandemin sköts
konferensen upp med ett år.
Under året har styrelsen analyserat NKF:s
framtidsutsikter och diskuterat behovet av
utveckling för att hålla organisationen livskraftig.
En enkätundersökning gjordes på våren bland
medlemsorganisationerna och i slutet av året
utreddes möjligheterna att anlita en utomstående
konsult för att evaluera utvecklingsmöjligheterna
för organisationen.
Finland och Marthaförbundet kommer att ta
över ordförandeskapet för NKF år 2021.

Övriga intäkter
81 000€
Dividender
och ränta
120 000€

Medlems
avgifter
265 000€

19 %

9%

Rådgivning
180 000€

6%

Intäkter
år 2020

13 %

39 %

Stiftelser
och fonder
554 000€

Totalt
1 408 000 €

Adminis
tration
265 000€

28 %

19 %

Kostnader
år 2020

39 %

Projekt
539 000€

Totalt
1 399 000 €

30 %

Offentliga bidrag
387 000€

Medlemsverksamhet
414 000€

Ekonomi
Resultat

Anställda

Marthaförbundet har under året erhållit externa bidrag till ett värde av 941 685 euro. Av dessa uppgår
de privata bidragens andel till 554 282 euro, vilket
betyder en minskning med 23 procent jämfört med
förra året. De offentliga bidragen ökade med 12 procent från förra året till 387 403 euro.
Medlemsantalet har hållits så gott som oförändrat
och medlemsintäkterna uppgår till 265 437 euro och
utgör 19 procent av den totala finansieringen för året.
Värdepappersportföljen har gett en avkastning på
119 775 euro i form av dividender och räntor.
De övriga intäkterna på 80 735 euro har erhållits
från hyror, deltagaravgifter, försäljning av produkter
och annonser.
Med dessa resurser har Marthaförbundet arbetat med olika projekt som riktar sig till på förhand
specificerade målgrupper och som har en begränsad
projektbudget. Totalt har vi använt 539 283 euro till
att verkställa dessa projekt inom våra kärnområden
hushåll (231 296 euro), ekologi (232 685 euro) och
ekonomi (75 302 euro).
För att dela kunskap och material inom hushåll,
ekologi och ekonomi till den breda allmänheten har
vi använt 180 029 euro.
Till medlemsverksamheten och kommunikationen
har vi fördelat 413 572 euro. Dessa resurser har använts till tidskrifter 165 801 euro, medlemsvård och
organisationsutveckling 152 173 euro och kommunikation 95 599 euro.
Till administrationen som omfattar lednings- och
styrelsearbetet samt ekonomifunktionen har använts
266 163 euro.

Personalstyrkan har i genomsnitt under året varit 15,3
årsverken. I medeltal uppgick antalet heltidsanställda
till 14 personer och deltidsanställda till 3 personer. Av
personalstyrkan är tio personer ordinarie, tillsvidareanställda och sex personer har visstidsanställning.

Placeringsverksamhet
Våra riktlinjer betonar ansvarsfullt placerande och under året har våra köp- och säljtransaktioner genererat
en stadig värdeökning i vår placeringsportfölj. Under
året har vi även genom vissa omplaceringar kunnat
minska på förvaltningskostnaden för vår portfölj. Vi
kan se en minskning i dividender jämfört med föregående år vilket beror på att många företag nu avvaktar
med dividendutdelning.

Framtida utveckling
Vår verksamhet styrs väldigt långt av hurdan finansiering vi har och är mycket beroende av externa stiftelser och fonder samt av den offentliga sektorn. I och
med pandemin finns det en viss osäkerhet huruvida
vi i framtiden kan erhålla offentliga medel i den utsträckning som vi gör i dag. Likaså är vi beroende av
den privata sektorns utdelningsstrategi.
Vi arbetar ständigt för en bredare medlemsbas,
gynnsam placeringsavkastning samt för att främja en
effektiv och hållbar användning av de egna resurserna.
Marthaförbundet strävar efter att vara en trovärdig,
pålitlig och samhällspåverkande aktör även framöver,
vilket bör underlätta våra möjligheter till extern finansiering. Vi söker kontinuerligt nya finansieringskällor samtidigt som vi hushållar med våra resurser på
bästa möjliga sätt.
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Vi tackar våra finansiärer
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August Ludvig Hartwalls Stiftelse
Brita Maria Renlunds stiftelse
Föreningen för främjande av huslig utbildning
Föreningen Konstsamfundet
Lisi Wahls stiftelse
Social- och hälsoorganisationernas
understödscentral (STEA)
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond

Stiftelsen till förmån för finlandssvenska
kvinnor och hem
Stiftelsen Tre Smeder
Svenska Folkskolans Vänner
Svenska kulturfonden
Undervisnings- och kulturministeriet
Waldemar von Frenckells stiftelse
William Thurings stiftelse
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