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Tillsammans gjorde vi det!

Glädjande människomöten, ny kunskap och spännande 
 ut maningar. Det är tankar som slår mig när jag blickar tillbaka 
på mitt första år som verksamhetsledare för Finlands svenska 
Marthaförbund. Året har varit innehållsrikt och minst sagt fart-
fyllt. 

Sann marthaglädje fick jag uppleva direkt på vårmötet i Åbo 
där 350 medlemmar samlades. Bitar av vår värdefulla historia pre-
senterades och utvalda marthasånger som sjungits genom tiderna 
framfördes av Marthakören som skapats enkom för tillfället. 

I juli deltog jag med Marthaförbundet i SuomiAreena- 
Finlandsarenan i Björneborg tillsammans med Marttaliitto. För-
bundet fick stor synlighet i media genom att medverka i MTV3:s 
direktsända evenemang Torivartti. Under 20 minuter lärde vi ut 
vardagskunskap inom ramen för samarbetsprojektet Uppdrag Z. 
Unga fick lära sig tvätta fönster, sy knappar och skilja äggula från 
vitan. Torivartti modererades av Marttaliittos generalsekreterare 
samt Marthaförbundets verksamhetsledare. 

Tillsammans med nätverket SvenskaNu lärde Marthaförbundet 
och Marttaliitto ut vardagskunskap i form av svenska fraser till 
besökare som stack sig in till Nordiska ministerrådets tältplats på 
torget i Björneborg. 

Skolmåltiden, en av Finlands viktigaste innovationer, firade 
70-årsjubileum år 2018. Hur ska vi främja skolmaten? Vilka är 

utmaningarna i dag? Vilka är lösningarna? Detta diskuterade vi på 
det nordiska toppseminariet Skolmat, gör skillnad! – Kouluruoka, 
vaikuta! – The school meal makes a difference!, som samlade över 
150 deltagare. 

Seminariet samlade beslutsfattare, tjänstemän, experter,  forskare, 
lärare, nordiska och finländska aktörer inom skol bespisningen 
och måltidskedjan. Seminariet arrangerades av  Finlands svenska 
Marthaförbund, ELO-stiftelsen och SLC i samarbete med Jord- 
och skogsbruksministeriet. 

Tillsammans är ett ord som följt mig under hela året. Vi har 
samarbetat nära med Marttaliitto och planerat det  kommande 
 120-års jubileet 2019. Samarbetet har varit inspirerande och 
 givande på många sätt. Tillsammans är också ett ord jag för-
knippar med de framsteg som gjorts under året gällande orga-
nisationsutvecklingen. Diskussioner har pågått i alla distrikt och 
centralstyrelsen har jobbat hårt med att ta fram olika modeller för 
en smidigare organisationsstruktur. 

Det är en givande utmaning att skapa en ny struktur för ett 
förbund som har 13 distrikt som skiljer sig till både i storlek och 
arbetssätt. Vi är på god väg – det visar alla framåtblickande diskus-
sioner under 2018. Tillsammans kommer vi att skapa ett förbund, 
som motsvarar krav och behov i framtidens samhälle! Tack till alla 
som hjälpt oss på vägen.

Annika Jansson
verksamhetsledare

Följ oss!
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Andrea Hasselblatt
ordförande

Största auktoriteten 
i Svenskfinland?
Givande möten med många olika organisationer är något som har genomsyrat hela 
marthaåret 2018. Vårt täta samarbete med systerorganisationen Marttaliitto har 
förstärkts. Tillsammans bildar vi en stark opinionsbildande röst i samtiden. För att 
citera Marttaliittos ordförande Sirpa Pietikäinen: Sama mieli, eri kieli. 

I samarbete med Ålands marthadistrikt arrangerade Marthaförbundet Nordisk 
Kvinnokonferens på Åland i augusti. Denna gång samlades marthor och med-
lemmar från de nordiska samarbetsorganisationerna för att diskutera trygghet och 
hur vi ska bibehålla den i våra respektive länder. 

Den nordiska tryggheten bygger på vår sociala välfärd, vårt utbildningssystem 
och vår jämställdhet. För att inte tala om den nordiska tilliten. Den behöver vi 
värna om. År 2019 firar NKF 100 år. Mycket har hänt sedan förbundet grundades, 
men betydelsen av ett fortsatt starkt nordiskt samarbete har inte förändrats.

På hösten deltog jag i en paneldebatt som Svenska Lantbruksproducenternas 
Centralförbund ordnade. Det finska jordbruket är i kris. Mjölk- och spannmåls-
gårdar läggs ner. En fungerande livsmedelsförsörjning är en grundläggande pelare 
i samhället. Att förstå och uppskatta vår inhemska matproduktion hör till ett av 
Marthaförbundets viktigaste uppdrag. Genom att upplysa och lära ut betydelsen av 
närproducerade livsmedel skapar vi trygghet för den vanliga människan. Bonden 
behövs!

När jag blev vald till ordförande på Marthaförbundet hade jag en dröm om en 
smidigare och modernare organisation. Med kortare avstånd mellan medlemmar 
och förbundet. Som minskar på byråkratin och ökar på medlemsverksamheten. 
Året som gått har haft fokus på denna fråga. Min dröm håller sakta men säkert på 
att bli sann. 

I radion hörde jag nyligen Magnus Londen tala. Hans sa ¨Marthaförbundet är 
den största auktoriteten i Svenskfinland”. Javisst är det så! 

Med dessa ord är det dags att igen rikta mitt varma tack till alla våra bidragsgivare 
som tror på Marthaförbundets uppdrag att dela kunskap. Jag vill också rikta ett 
stort tack till vår personal som delar vår kunskap och för ert helhjärtade engage-
mang. Och tack till alla er som under året deltagit i våra kurser, föreläsningar och 
som följer oss i våra kanaler. Ett stort tack även till våra förtroendevalda som ger av 
sin tid 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 oss varje dag!

Finlands svenska Marthaförbund rf
Medelhavsgatan 14 C

00220 Helsingfors

Tfn 044 402 6884

martha@martha.fi/www.martha.fi

Foto Karin Lindroos
Grafisk design Elin Nyman
Textbearbetning Bertills & Jung
Tryck Grano 2019
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Rådgivning 2018
Marthaförbundet bjuder på vardagskunskap och 

inspiration inom tre expertområden: hushåll,  ekonomi 
och ekologi.

Ekologirådgivning
Anita Storm, ekologirådgivare
Intresset för ekologisk hudvård och behovet av att minska 
på  gifterna i vardagen har ökat under året som gått. Inte bara 
marthorna, utan även den stora allmänheten, har fått upp ögonen 
för det faktum att vår hälsa kan påverkas negativt av kemikalier 
och tillsatser i maten och i förbrukningsartiklar. Det här gäller 
inte bara miljön. Det berör också den vanliga människan i allra 
högsta grad. Hur ska vi minska giftbelastningen? Hur ska vi tänka 
kring plast och hur ska vi hantera den? Hur ska vi återvinna olika 
material? Efterfrågan på kurser i ämnet var stor. 

Även intresset från skolvärlden ökade. Marthaförbundet har 
bland annat deltagit på hållbarhetsveckor och temadagar. 

För att få en större insikt i hur samhället i dag jobbar med 
 kemikalier besökte Marthaförbundet kemikaliecentrum och 
upphandlingsmyndigheten i Stockholm samt ett giftfritt dag-
hem i Västerås.

Ekonomirådgivning
Marina Nygård, ekonomirådgivare
Vi måste prata pengar! Genom ekonomirådgivningens verk-
samhet vill vi väcka intresse för att diskutera privatekonomi och 
dela kunskap och inspiration för att kunna ta itu med eventuella 
 problem för att förbättra den egna situationen, en euro i taget. 

Inom ungdomsarbetet är kunskap gällande skuldsättning och 
ekonomiplanering av stor vikt. Både i skolor och i ungdoms-
verkstäder har skuldsättning tagits upp, både ur teoretisk och 
praktisk synvinkel. I och med att klimatfrågor har uppmärksam-
mats flitigt under året har även intresset att lära sig mer om hållbar 
konsumtion ökat. Också minimalism har varit på tapeten under 
året,  vilket också ekonomirådgivningen har hakat på som tema. 

I december ordnades en föreläsning under rubriken Kvinnor som 
hållbara och etiska placerare i Vasa. Föreläsningen lockade över 50 

deltagare. Kombinationen av hållbarhet och ekonomi är ett tema 
som ligger i tiden och som vi kan bygga vidare på.  Placeringar har 
också funnits med som en röd tråd i stora delar av rådgivningen. 
Det är på alla sätt glädjande att kvinnor i allt större utsträckning 
intresserar sig för placeringar. Det betyder att vi får flera placerare 
som engagerar sig i hållbarhetsfrågor.

Frågor om egna besparingar och placeringar har också 
 inkommit. Vid sådan rådgivning kan vi endast framföra  allmänna 
prin ciper. Att ge placeringsråd är inte vad Marthaförbundet kan 
eller får göra. Också separation och allmän ekonomisk intresse-
bevakning har väckt frågor och det är  glädjande att se att våra 
medlemmar tar kontakt med oss under de svåra tider som en 
 separation kan innebära. 

Hushållsrådgivning
Elisabeth Eriksson, hushållsrådgivare
Målet för hushållsrådgivningen är att dela med oss av vår mat-
vision. Att ge näringsrekommendationer och matfostra är viktigt i 
hela vår verksamhet. En bättre värld, en måltid i taget. 

Under året som gått har vi lyft teman som Enkel vardagsmat 
 enligt säsong och Naturen som skafferi. Årets matkulturtema var 
fruktträd och matkulturmagasinet på samma tema fick stor sprid-
ning och materialet används nu flitigt i vår kursverksamhet. Årets 
matkulturpris gick till pomolog Leif Blomqvist som tack vare sitt 
gedigna arbete för frukt- och bärodling var den självskrivna pris-
tagaren. Han tog emot sitt pris på Matkulturdagen som firades 
i samarbete med Vasabygdens Marthadistrikt på Bock’s Corner 
Brewery i Vasa.

Ett givet och återkommande uppdrag för oss är arbetet med 
att minska matsvinnet. Vårt koncept Svinnkampen börjar vara ett 
välkänt och inarbetat begrepp. 

Hushållsrådgivaren har under året svarat på frågor till den 
 enskilda konsumenten i telefon och per e-post samt via Facebook 
och chatt på martha.fi. Här ser vi tydliga säsongstecken. Frågor 
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om fönstertvätt är allra vanligast om våren medan sensommar och höst får folket att 
greppa luren med frågor som rör bär, frukt och svamp.

Under året erhöll Marthaförbundet ett bidrag av Oskar Öflunds stiftelse för att föra 
fram den kulturella och hälsofrämjande betydelsen av den gemensamma måltiden.  
 Finansieringen resulterade under hösten 2018 i åtta  evenemang på sju orter runtom i 
Svenskfinland. Målet var att stärka den finlandssvenska mat kulturen och särskilt lyfta 
upp den hälsofrämjande aspekten för äldre i att äta till sammans. Äldre lider allt mer 
av ensamhet och särskilt de som bor helt ensamma tenderar att slarva med maten när 
middags sällskap saknas.

Media kontaktar oss kontinuerligt angående aktuella fenomen som berör vardagen. 
Marthaförbundet har ett fortlöpande samarbete med olika tidskrifter och dagstidningar 
där vi delar aktuella tips, idéer och recept. Den vägen når vi tiotusentals människor med 
vårt budskap om en mera hållbar vardag, i livets alla skeden.

Det är på alla sätt 
glädjande att kvinnor i 
allt större  utsträckning 

intresserar sig för 
 placeringar. 
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Årets projekt

 Solveig Backström om: 
 Familjekompet
Det nationella projektet Familjekompet 
har gett familjer med småbarn i åldern 
0–16 månader konkret hjälp i vardagen, 
bland annat gällande mat lagning, vardags-
rutiner och ekonomi. Under verksam-
hetsåret fokuserade vi på kursmaterial och 
öppen kursverksamhet. Kursinnehållet har 
omfattat barnfamiljens kost, ekonomi och 
omsorg om miljön. Ur ett marthaperspek-
tiv har vi visat vägen till en mer hållbar 
vardag. Genom att göra till exempel hem-
lagad babymat sparar vi både pengar, tid 
och miljö.

I projektet har vi samarbetat med 
familje center, församlingar,  kommunernas 
familjearbete och organisationer inom 
tredje sektorn. Målsättningen var att 
 erbjuda kurser där behovet är som störst. 
De familjer som deltog i projektet fick 
kursmaterialet kostnadsfritt.

Projektet hade två huvudsakliga verk-
samhetsformer. En engångsföreläsning om 
kostrekommendationer samt en temaserie 
med tre kurskvällar. Fortbildningstillfällen 
har ordnats för personer som jobbar med 
barnverksamhet. Projektet finansierades 
av Social- och hälsovårdsministeriet med 
medel från Veikkaus. 

 Tillfällen: 49
 Deltagare: 1 127

 Jenni Haapala om:
Uppdrag Z
Uppdrag Z stödjer en mer hanterbar 
vardag för unga. Målsättningen är att 
 förstärka ungas självförtroende genom att 
träna praktiska färdigheter och öka deras 
vardagskunskaper, delaktighet och känsla 
av gemenskap. Projektet inkluderar unga 
som tillsammans genomför ett samhälls-
aktiverande uppdrag.

Under året ordnades Uppdrag 
 Z- program i Helsingfors, Pargas och 
 Jakobstad.  Grupperna fick själva välja 
uppdrag enligt sina intressen. I Helsing-
fors blev upp draget att göra en daghems-
gård trevligare genom att tillverka od-
lingslådor att odla örter i. I Pargas valde 
ungdomsgruppen att göra centralparken 

trevligare. Ung domarna tillverkade fågel-
holkar,  planterade träd och ordnade ett 
evenemang i parken. I Jakobstad blev 
uppdraget att integrera nyanlända flickor 
i den lokala ungdomsgårdens verksamhet. 
Bland annat genom en workshop.

Varje tillfälle innehöll övningar av prak-
tiska färdigheter som till exempel att göra 
morgonmål, fixa lunch, diska och städa. 
Ett naturligt och effektivt sätt att lära 
 känna varandra. De unga fick även öva sig 
att samarbeta och lära sig nödvändiga var-
dagskunskaper, bland annat budgetering.  
När uppdraget var klart var stoltheten över 
resultat påtaglig och ungdomsgruppens 
gemenskap starkare än innan. Projektet 
fortsätter 2019.

 Tillfällen: 24 
 Deltagare: 28

Elisabeth Eriksson om: 
Spismannen
Genom projektet Spismannen delade vi 
vardagskunskap och lärde ut vegetarisk 
matlagning till pappor och söner. Syftet 
med projektet var att öka männens kon-
sumtion av vegetabilier samt att upp-
muntra till att upptäcka nya råvaror och 
smaker. Vi arrangerade kurser i Sibbo och 
Kristinestad, och samarbetade med Röda 
Korsets flyktingcentral i Kristinestad och 
församlingen i Kristinestad. Projektet var 
ett samarbete med Marttaliitto. 

 Tillfällen: 9
 Deltagare: 104

Anita Storm om:
Integrering via  smarthfisk
Projektet Integrering via smartfisk  bestod 
av fem kurstillfällen och arrangera-
des i  Petalax. På tillfällena deltog 7–15 
 personer, ungefär lika många marthor 
som nyfin ländare. På kvällarna gjordes 
fisk rätter med ursprung från Irak och 
 Vietnamn på id, mört och braxen. Även 
traditionella finländska rätter tillreddes 
och prov smakades med god aptit. Under 
kurskvällarna fick även deltagarna lära sig 
att hantera  braxen, id, mört och gädda - 

både rensa och filetera. 
En temadag kring fisk arrangerades på 

Kvarkens båtmuseum där besökarna fick 
stifta bekantskap med filetering, fisk-
rökning, tillverkning av nät och gammal-
dags  gäddrag gjorda på skedar.

Under året har vi fotograferat, filmat 
och gjort instruktioner kring hantering av 
fisk. Dessa har använts till att dela kun-
skap om outnyttjade fiskarter. Vi har också 
 tagit fram recept som presenteras i recept-
banken på martha.fi. Som  kronan på  verket 
 nominerades Integrering via smarthfisk till 
bästa fiskprojekt på  Landsbygdsgalan som 
hölls i Åminne i  oktober. Projektet fort-
sätter 2019.

 Tillfällen: 4
 Deltagare: 120

Sofia Grynngärds om:
Tack för maten!
Under året ordnades Tack för maten- 
verksamhet på 13 olika privata daghem. 
På daghemmen fick barn och personal 
ta del av pedagogiska måltider. Projektet 
ordnade också smakskolor för barnen och 
tillredde lunch och mellanmål tillsammans 
med kocken på daghemmet. I smakskolan 
utforskade barnen råvarorna som senare 
serverades under måltiden. Korngrynen 
väckte stort intresse under måltiden, men 
också serveringen av grönsaker i form av 
figurer bidrog till ett stort intag av grön-
saker.

Som under tidigare år konstaterades 
att saperemetoden som används i smak-
skolan, det vill säga att utforska mat med 
alla sinnen, är effektiv i kombination med 
måltiden på daghemmet. Smakskolan ger 
barnen en möjlighet att bekanta sig med 
råvaror utanför måltiden och öppnar upp 
för hur barn och vuxna kan prata om mat. 

Föreläsningarna Inspiration i matvar-
dagen för barnfamiljer ordnades på olika 
håll i Svenskfinland i samarbete med Ung-
martha. Det är viktigt att inspirera och 
stödja familjer att hitta nya idéer för var-
dagsmaten.

Under sommaren postades den illustre-
rade kokboken Tack för maten! till alla barn 
födda 2015 i Svenskfinland. Därmed har 
kokboken nått över 3 000 familjer. Vi är 
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Totalt:

också stolta över att boken är omnämnd i 
rekommendationerna som utgavs av THL 
2018. Boken finns från och med 2019 i 
bokhandeln. 
Projektet Tack för maten!s slutrapport 
finns att läsa på martha.fi.

 Tillfällen: 80
 Deltagare: 2 127

 Elisabeth Eriksson om:
Hantera vardagen
Målsättningen med projektet Hantera 
 vardagen är att dela kunskap, inspi rera 
och erbjuda konkreta redskap genom 
 kurser och föreläsningar. Målgrupperna 
för verksamheten är personer som helt 
saknar eller har bristfälliga kunskaper i 
vardagsfärdigheter och huslig ekonomi. 
Ofta rör det sig om unga personer utan 

studieplats eller  arbete, invandrare, arbets-
lösa, personer med psykisk ohälsa och per-
soner med funktionsvariationer. Verksam-
heten sker främst i samarbete med andra 
 organisationer.

Genom en längre kurshelhet med 
 uppföljning kan vi lättare följa upp 
 resultat. För vissa målgrupper är det redan 
ett uppnått mål att ta sig till Marthaköket 
och vara delaktig i en matlagningskurs. 
En god dialog är grunden för det stän-
diga   utvecklingsarbetet som sker inom 
 projektet. 

Som en mätare på lyckat projekt är 
det långa samarbetet med ungdomsverk-
städer och arbetscentraler, bland annat 
SVEPS ungdomsverkstad, Familia ry, 
 Föregångarna och Psykosociala förening-
en i Kristinestad och i Närpes. Nya sam-
arbetspartners är Luckan integration i 
Borgå, DUV i Helsingfors, Psykosociala 
föreningen SYMPATI och Röda  Korsets 

Sammanlagt har 107 
 kurser, workshops 
och evenemang med 
 totalt 1 346 del tagare 
 arrangerats i Martha
köket på  Busholmen, 
 Helsingfors.

Tillfällen Antal deltagare
Hantera vardagen 107 1 063

Tack för maten 80 2 127

Familjekompet 49 1 127

Uppdrag Z 24 28

Spismannen 9 104

Integrering via Smarthfisk 4 120

410 8 314

Allmän rådgivning
Hushåll 38 1 211

Ekologi 61 1 819

Ekonomi 42 835

141 3 865

tillfällen
414

deltagare
8 434

flyktingförläggning i Kristinestad. Vi 
har också intensifierat samarbetet med 
 Kårkulla samkommun på nya orter. 

Verksamheten har fått verksamhets-
understöd av Social- och hälsovårds-
ministeriet med medel av Veikkaus. 
 Projektet fortsätter 2019.

 Antal kurser: 107
 Antal deltagare: 1 063
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Information och kommunikation

Marthaförbundets informationsteam förpackar vardags kunskap 
till inspirerande helheter digitalt och i tryck. Till Martha-
förbundets egna kanaler hör förutom fl aggskeppen medlems-
tidskriften Martha och webbsidan martha.fi  också fl era sociala 
medier, med särskilt fokus på Instagram och Facebook. Vi fi nns 
även på Twitter, Pinterest, Youtube, Issuu och Soundcloud. 

Målet med kommunikationen är att skapa innehåll som enga-
gerar, inspirerar, väcker intresse och ökar kunskapen om en håll-
bar livsstil. Ett särskilt fokus är på individen och vad var och en av 
oss kan göra i vardagen för att skapa en bättre värld. 

Bredden på Marthaförbundet målgrupp och på våra kanaler 
ställer stora krav på god struktur på det redaktionella arbetet. 
 Under året har fokus varit på att ytterligare utveckla strategin för 
webb och sociala medier, att arbeta fram tydliga kvartalsramar för 
innehåll och att instifta rutiner för att öka såväl enhetlighet som 
kontinuitet över alla våra kanaler. Fokus har också varit på att hela 
tiden öka räckvidden – i egna kanaler, redaktionella medier och 
i samhället. 

Vi producerar kontinuerligt nytt unikt innehåll – så som  artiklar, 
bilder, podcastavsnitt, videoklipp, tryckt material – i samråd med 
rådgivare och projektanställda. Förutom att producera material 
för egna kanaler har vi ett gott samarbete med fl era tidningsredak-
tioner och Yle, och har under året producerat innehåll för bland 
annat HBL, Lättläst, Eos, Nya Östis och Aff ärsmagasinet Forum. 

Under 2018 har extra resurser satts på att nå ut med informa-
tion om de kurser som är öppna för allmänheten i Martha köket 
på Busholmen, Helsingfors. Genom synlighet i egna kanaler, 
innehållssamarbeten med infl uencers och egna evenemang så som 
boklanseringsevenemang i köket har medvetenheten om kurs-
köket ökat. 

Nya martha.fi 
Under året har vi gjort upp en plan och struktur för nya  martha.fi . 
 Fokus på den nya redaktionella webbsidan kommer som i  övrig 
verksamhet vara på vardagskunskap. Det konkreta arbetet till-
sammans med reklambyrån Leroy görs under våren 2019 och 
 sidan lanseras i april. 

Kampanjer och övrigt material
Informationsteamet jobbar tätt ihop med rådgivare, projekt-
ansvariga och Ungmartha för att skapa innehåll och  information  

• 12 pressmeddelanden har sänts ut
• 12 medlemsbrev har sänts ut
• Vi har producerat två magasin med fokus på 

 inhemska frukter
• Gett ut 1 kokbok för barn
• Publicerat 11 podcastavsnitt
• Följarantalet på Instagram har ökat med 1 111 

följare, totalt 3 531 (8.4)
• Följarantalet på Facebook har ökat med 690 

 följare, totalt 5 467 följare (8.4)

för egna kanaler och för tryckta produkter så som böcker,  affi  scher, 
broschyrer, pamfl etter, videoklipp med mera. 

Vi har också under året kört ut egna kampanjhelheter kring de 
internationella initiativen Global Money Week och Who Made 
My Clothes. I samarbete med Kyrkostyrelsen står vi bakom Eko-
fastakampanjen och producerade en poddserie i sex avsnitt med 
fokus på hopp i klimatångesten. I november ligger tyngdpunkten 
på konsumtion med våra egna kampanjer Klädbytardagen och 
Köpfri november. 

Tidskriften Martha
Medlemstidningen tidskriften Martha utkommer med sex 
 nummer per år. Tidningen speglar Marthaförbundets verk-
samhet och värderingar, med tyngdpunkt på en hållbar livsstil. 
Under 2018 fyllde tidningen 115 år. Detta uppmärksammades 
bland  annat med en djupdykning i tidningsarkivet som resulte-
rade i historiska tillbakablickar i varje nummer. I början av året 
 uppdaterades tidningens formgivning. 

Tidskriften fi nns förutom i pappersform även på issuu.com/
marthaforbundet, och artiklar publiceras även på martha.fi .

Följare på instagram 
har ökat med

Totala antalet följare är 
3 531

1 111
Antalet följare
på Facebook

5 467

Marthaförbundet har 
under året synts

gånger i olika medier, så som 
radio, tidningsartiklar, recept

samarbeten, reportage 
och intervjuer. 

122
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Med rätt fokus framåt!
Marthaförbundets medlems- och organisationsverksamhet

Marthaförbundet har 
 under 2018 aktivt gått in 
för att utveckla sina struk
turer mot att bättre möta 
 framtida krav på verksam
heten och bättre kunna 
tillgodose medlemmarnas 
behov och önskemål. 
Målet med organisationsförändringen 
är att hitta en riktning som ger ett större 
 fokus på själva marthaverksamheten, med 
mindre byråkrati för alla. Arbetet fort-
sätter under 2019 med målet att ha arbetat 
fram ett förslag för höstmötet att ta ställ-
ning till. 

Under året har distriktens ordförande 
och sekreterare  besvarat en enkät rörande 
distriktens verksamhet, utmaningar och 
roll i förhållande till  övriga nivåer inom 
organisationen. Också personalens  åsikter 
och synpunkter på nuvarande struktur 
och arrangemang gicks igenom under 
sen sommaren. Resultaten har  använts 
inom det förberedande arbetet med 
organisations utvecklingen.

Under 2018 och våren 2019 har  cirka 
180 marthor ute på fältet bidragit till orga-
nisationsutvecklingen genom att  fundera 
framåt, komma med förslag, se på all-
männa samhällstrender och ge sin syn på 
för- och nackdelar med Marthaförbundets 
nuvarande organisationsmodell. 

Föreningsstödet
Föreningsstödet beviljas distrikt, före-
ningar och kretsar inom Martha förbundet 
för att främja en aktiv verksamhet. Ända-
målet ska vara aktuellt samt i enlig-
het med Marthaförbundets strategiska 
 målsättningar. En tydlig marthakoppling 
bör finnas i allt som görs inom ramen 
för föreningsstödet. Varje år utses vissa 
tyngdpunktsområden för föreningsstödet 
kopplade till sådant som lyfts fram inom 
förbundet under ifrågavarande år.

Svenska kulturfonden beviljade också 

år 2018 Marthaförbundet understöd att 
 dela ut till distrikt, föreningar och kretsar. 
Det kom in sammanlagt 37 ansökningar 
varav 32 stycken kunde beviljas understöd.

Årets Marthagärningar
Vid Marthaförbundets vårmöte i Åbo 
 delades tre utmärkelser ut: årets Lucina, 
årets eldsjäl och årets samhälls insats.

Hederstiteln Årets Lucina 2018 
tillföll Helsingforsmarthan Rigmor 
 Holm-Leppälä för hennes mångåriga 
 engagemang och värdefulla frivilliginsatser 
inom Helsingfors svenska Marthaförening 
samt inom marthakretsarna Smartorna 
och Bullan.

Christina Grönroos från Sibbo till-
delades utmärkelsen Årets eldsjäl 2018 för 
sitt inspirerande engagemang i föreningen 
Marthakransen.

Utmärkelsen Årets samhällsinsats 2018  
tillföll Malax Mittemellan Marthaförening 
för bröstkalendern 101 bröst. 

Internationell verksamhet 
År 2018 har Marthaförbundet engagerat 
sig internationellt i Centrs Martas verk-
samhet i Lettland och i verksamheten 
inom ramen för Nordens Kvinnoförbund 
(NKF). 

Centrs Marta
Marthaförbundet understöder  finansiellt 
kvinnostödcentret Centrs Marta i  Lettland, 
och är aktiva inom organisationen genom 
styrelsearbete. Under år 2018 flöt det in en 
rekordstor summa, om 10 000 euro, från 
marthaföreningar till förmån för Centrs 
Martha.

Centrs Marta arbetar för att stötta 
 kvinnor och för ett mera jämställt och 
 tolerant samhälle. Utsatta kvinnor och 
barn erbjuds stöd och rehabilitering vid 
centret i Riga. Centret synliggör även 
prostitution och människohandel genom 
 seminarier och utbildningar samt granskar 
lagstiftningen ur ett kvinno- och barn-
perspektiv. 

Nordens Kvinnoförbund
Marthaförbundet är medlem i Nordens 
Kvinnoförbund (NKF) – en takorganisa-
tion för Marthaförbundet,  Marttaliitto, 
Norges Kvinne- og Familieforbund, 
 Riksförbundet Hem och samhälle ( Sverige) 
samt Kvenfélagasamband Islands (Island). 

Förbundet erbjuder gemensamma  kurser 
och tar initiativ i olika samhällsfrågor. 
 Årligen arrangeras en sommarkonferens. 
Sommaren 2018 stod Marthaförbundet 
för arrangemangen av sommarkonferensen 
den 17–18 augusti på Åland. Närmare 100 
deltagare anslöt. NKF antog vid sommar-
konferensen ett uttalande om vikten av att 
främja en trygg och hållbar vardag.

Fredrika Runeberg- 
stipendiet 2018 
Fredrika Runeberg-fondens stipendie-
kommitté består av representanter för 
Marthaförbundet, Svenska kulturfonden, 
Svenska Kvinnoförbundet och Svenska 
folkskolans vänner. 

Fredrika Runebergs stipendie kommitté 
utsåg Tidskriften Astra till Fredrika 
 Runeberg-stipendiet år 2018.  Stipendiet 
gavs för det omfattande arbetet med kam-
panjen #dammenbrister. # dammenbrister 
bidrog på ett avgörande sätt till att 
 bryta tystnaden, ge drabbade mod att 
 berätta, förflytta skammen från offren 
till  förövarna, och blottlägga det lidande 
som orsakas. Detta ger ökad medvetenhet 
om och ökad beredskap att motverka och 
 ingripa mot sexuella trakasserier och över-
grepp i vårt samhälle. 

Fredrika Runeberg-stipendiet 2018 togs 
emot av Ylva Perera, Ida Kronholm,  Jenna 
Emtö, Vilhelmina Öhman och Nina 
 Nyman, eldsjälarna bakom  kampanjen.  
Av prissumman på 10 000 euro  användes 
en liten del till redigeringen av  samtliga 
vittnesmål. Ett urval av vittnesmålen 
 utkom i bokform i hösten 2018. Resten av 
prissumman donerades till Förbundet för 
mödra- och skyddshem.
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Marthaförbundets personal och 
 förtroendevalda

Centralstyrelsen 2018 
Andrea  Hasselblatt Förbundsordförande 
Camilla Komonen  1:a vice ordförande

Camilla Hautala 2:a vice ordförande

Jakobstads Marthadistrikt: Carita 
Vik-Hästbacka (Ann-Sofie Larsson)  
Nykarleby Marthadistrikt:     
IngaBritt Lindvall (Gertrud Rögård) 
Åbolands svenska Marthadistrikt: 
Camilla Hautala (Mikaela 
 Vesterlund Laine)  
Ålands Marthadistrikt: Gun Carlson 
(Helena HäggblomJacobsson) 
Vasabygdens Marthadistrikt: 
Seija  Knipström (Anne Ohls)  
Västra Nylands Marthadistrikt: 
Camilla Holmström (Inga Mannström) 
Borgå svenska Marthadistrikt:  
Gunilla Backman (Solveig Nyberg) 
Mellersta Nylands Marthadistrikt:   
Christina Grönroos (Annika Wikholm) 
Helsingfors svenska Marthaförening:  
Camilla Komonen (Camilla Vitzthum) 
Karlebynejdens Marthadistrikt: 
Carina Nilsson (Hillevi Bystedt) 
Östra Nylands Marthadistrikt: 
Sickan Nybondas (Marina Bruce) 
Sydösterbottens Marthadistrikt:   
Anna Häggqvist (AnnaLena Pärus) 
Ungmartha:    
Mia Kamila (Hanna Åkerfelt) 

Arbetsutskottet 2018 
Andrea Hasselblatt (ordförande) 

Camilla Komonen (1:a vice ordförande) 

Camilla Hautala (2:a vice ordförande) 
Seija Knipström (ordinarie)
Camilla Holmström (ordinarie) 

Carina Nilsson (1:sta ersättare)

Sickan Nybondas (2:ndra ersättare)

Annika Jansson (sekreterare) 

Hedersordförande i förbundet 
Anna Ehrnrooth 

Hedersmedlemmar i förbundet 
Margit Aromäki, Disa Flythström, 
 Martina HarmsAalto, Catharina 
 Hindrén, Ingegerd Wikström 

Lilla guldmärket 2018 
Gun Andersson
Kerstin Andersson
Tua Andersson
Irma Ansas
Marita Edlund
Marita Ekstam
Camilla Estlander
IngeMay Fagerstedt
Miriam Johansson
Ulla Johansson
AnnChristine Karlsson
Helena Kesävaara
Marianne Kvarnström
Lilli Lillkull
Asta Lindholm
Benita Nordmyr
Gunnevi Norrbäck
Kerstin Ottosson
Yrsa Stenström
Kerstin Österberg

Personal och utveckling 
Verksamhetsledare 
Annika Jansson, från och med 1.2

Finans & administration 
Monika Mäkelä Ekonomichef 
Marika Danielsson Administrativ 
 assistent

Rådgivning & projekt 
Elisabeth Eriksson Hushållsrådgivare 
med ansvar för rådgivnings-, kurs- och 
föreläsningsverksamhet, matkultur samt 
projektledare för Uppdrag Z och Hantera 
vardagen.

Anita Storm Ekologirådgivare med 
 ansvar för rådgivnings-, kurs- och 
 föreläsningsverksamhet.

Ekonomirådgivare MiaMaja Wägar är 
ledig från 18.6.2018.  Vikarieras från och 
med 6.8.2018 av Marina Nygård
Solveig Backström Verksamhets-
koordinator för Familjekompet. 

Jenni Haapala Kursledare i huslig 
 ekonomi, Projektkoordinator för Tack för 
maten! 

Sofia Grynngärds Projekkoordinator för 
Tack för maten!

AnnLouise Ahrenberg –9.8.2018

Micaela Röman Jubileumskoordinator för 
Marthaförbundet och Marttaliitto 120 år

Medlemsservice 
Utvecklingschef: Petra Högnäs från och 
med 2.4.2018

Organisationskoordinator: Jessica 
 Åhman från och med 10.8.2018 

Personalstyrkan år 2018 har varit 14 personer fördelade på 13 årsverken. Av 
personalen är fyra personer stationerade i Vasa och övriga i Helsingfors.  Under 

år 2018 har personalens fortbildningsverksamhet och personalutbildnings-
dagar bland annat fokuserat på välmående i arbetsgemenskapen. Målet med 

 personalens fortbildning är att garantera en fortsatt utveckling av verksamheten 
och gedigen kunskap inom våra verksamhetsområden. 
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Information & marknadsföring 
Karin Lindroos Informatör

Mikaela Groop
Redaktions- och informationschef  

Representation i 
andra organisationer 
Centralutskottet för  Marthaförbunden 
i Finland Andrea Hasselblatt, 
 verksamhetsledaren, Marianne Blom 

UngMartha (styrelse) 2018–2019 
Sofia Grynngärds (ordinarie) 
Jenni  Haapala ( ersättare) 

Fredrika Runebergs stipendiefond 
Andrea Hasselblatt, Annika Jansson 

Frivillig Räddningstjänst (VAPEPA) 
Seija Knipström 

Kvinnornas Beredskapsförbund rf 
 (styrelse) År 2018–2019 
Kitty Schulman (ordinarie), 
Camilla  Hautala ersättare 
Kvinnoorganisationernas central
förbund KOC (styrelsen) 2018–2020 
Eva Biaudet, ordförande 

Svenska Lantbrukssällskapets förbund – 
föreningsmöten Sickan Nybondas 

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd 
(styrelsen) Andrea Hasselblatt och 
 Camilla Holmström 

SvenskFinlands Textilarkiv 
Camilla Hautala, Mikaela Groop, 
Elise Hindström, Kitty Schulman 
(Camilla Hautala ersättare) 

Naistenkartano ry 
mars 2018–mars 2019 
Annika Jansson (ordinarie) 
(Elise  Hindström ersättare) 

Föreningshusdelegationen 
Mikaela Groop (representerar 
 Marthaförbundet och Marttaliitto) 

Finlandssvensk Festivalförening rf 
Karin Lindroos 

Kovatoimikunta 
Annika Jansson 

Centrs Marta, styrelsen 2018
Frida Nylund, Annika Jansson 
( specialmedlem i styrelsen)

Delegationen för hushålls och 
 konsumentorganisationer 
Elisabeth Eriksson och Mia-Maja Wägar 

Mjölk och hälsa rf 
Hushållsrådgivarna – ambulerande 

Nordens Kvinnoförbund (NKF) 
( styrelsen) Annika Jansson och 
Camilla Hautala 

Ungmarthas 
 verksamhetsår i 
5 punkter

45 praktiska videotips för en hållbar livsstil
År 2018 firade Ungmartha 45-årsjubileum. Istället för att  ordna 
en stor fest eller anordna ett seminarium valde vi i sann martha-
anda att dela med oss av praktiska vardagsfärdigheter,  denna gång 
i videoformat. Städtips, sömnad, recept, natur kosmetik med 
mera finns på Ungmarthas Youtube-kanal eller på Ungmarthas 
 Facebooksida.

Mellanmålsverkstäder en hit
År 2018 gav Ungmartha ut broschyren Inhemsk mat från jord 
till bord tillsammans med Svenska Lantbruksproducenternas 
 Centralförbund SLC. I samband med det lanserades webbsidan 
inhemskmat.fi. Ungmartha besökte tio klasser och tillverkade till-
sammans med barnen mellanmål av inhemska råvaror. Besöken 
var omtyckta och öppnade dörrar till nya skolsamarbeten.

Äppel päppel, piron päron 
Matkulturtemat för 2018 var inhemska frukter. Ungmartha och 
projektet Tack för maten! Gav ut ett matkulturmaterial för barn. 
Äppel päppel, piron päron för fram kul fakta om  frukterna som 
odlas i vårt land och ger barnen pysselidéer, recept och sinnes-
övningar. Ungmartha ordnade också en recepttävling. Det 
 vinnande bidraget kom från Närpes och bestod av en höstpaj av 
närproducerade råvaror.

785 barn på årets läger
Under året ordnade Ungmartha dagsläger på flera olika orter 
på sportlovet, sommarlovet och höstlovet. Inom sommarläger-
verksamheten samarbetade vi med Mellersta- och Västra Nylands 
Marthadistrikt samt Sjökulla M-klubb och under året deltog 
 totalt 785 barn i lägerverksamheten. Sedan år 2013 har vi produ-
cerat lägerhäften som innehåller recept, lekar och pyssel idéer som 
används på våra läger.

Julkalendern 2018
Ungmarthas julkalender innehöll i år en hel del smaskiga recept och 
fina pyssel. Med hjälp av luckornas innehåll kunde man fram till 
julafton bygga ihop en hel julvärld eller en tomteskog. Julkalendern 
publicerades på Ungmarthas hemsida och via sociala medier.
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Distriktens verksamhet 2018

Östra Nylands 
Marthadistrikt 
ostranyland.martha.fi
Ordförande: Sickan Nybondas 

Under verksamhetsåret har distriktets 
medlemmar ordnat verksamhet inom 
 föreningarna. I  februari ordnade  distriktet 
ett stickläger där deltagarna under två 
 dagar fick bekanta sig med olika stick-
tekniker. Dessutom fick besökarna lära 
sig  spinna ull. Lägret lockade 40 del tagare 
som handarbetade tillsammans och  utbytte 
 idéer i två dagar. På hösten  ordnades en 
före läsning under rubriken Detoxa din 
vardag.  Ekologirådgivare Anita Storm 
 berättade om hur vi kan  minska kemi kalier 
i var dagen. Efter föreläsningen deltog del-
tagarna i en natur kosmetikworkshop. 

Borgå svenska 
Marthadistrikt 
borga.martha.fi
Ordförande: Gunilla Backman 

I Borgå svenska Marthadistrikt har 
marthorna under året  aktivt deltagit 
i bland annat sommartorg, utfärder, 
 teaterbesök, jul- och påsktillställningar, 
gemensamma julmiddagar och välgören-
het i olika former. I distriktets regi ord-
nades matkurser för barn och bland annat 
informationskvällar om vardagsjuridik och 
dataskydd. Under våren ordnade  distriktet 
en inspirationsdag för föreningarna. I 
september deltog frivilliga marthor med 
plättstekning för 120 bröllopsgäster och 
i december med ordnandet av en gemen-
sam måltid för äldre. Därtill har Martha-
lokalens säkerhetsanordningar förbättrats 
samt köks- och kontors utrustningen för-
nyats. Distriktets Välkommen till Martha- 
broschyr har uppdaterats och  delats ut till 
alla föreningar och kretsar för att under-
lätta värvning. Under året har också en ny 
M-klubb  startats.

Mellersta Nylands 
Marthadistrikt
mellerstanyland.martha.fi

Ordförande: Christina Grönroos 

Mellersta Nylands Marthadistrikt 
 firade  110-årsjubileum på Ostrobotnia 
i  Helsingfors. Festtalet hölls av riksdags-
ledamot Veronica Rehn-Kivi. En  motion 
om jämställdhet inom digitalisering 
 lämnades in till förbundet för vidare 
 behandling.

Efter de stadgeenliga ärendena på vår-
mötet i Vanda  Lantbruksmuseum för-
flyttades fokus över till  Brages folk-
dräktskonsult Maria Lindéns presentation 
av folk dräkter. Speciellt de egna folk-
dräkterna inom distriktet, Sjundeå, 
Kyrkslätt, Esbo, Helsinge och Sibbo, 
 intresserade. Under året ordnades 19 mat-
lagningskurser för skolbarn i distriktets 
regi med hjälp av lokala föreningar och 
kretsar. Totalt deltog 220 barn. 

Helsingfors svenska 
Marthaförening
helsingfors.martha.fi

Ordförande: Camilla Komonen

Tillsammans med Mellersta Nylands 
Martha distrikt och Finska Missions-
sällskapet bjöd Helsingforsmarthorna 
 under våren in till en kväll med Elli Flén 
under rubriken Kvinnor behöver invol-
veras i fredsarbetet för en hållbar fred i 
världen.  Öppet hus på kaffets dag den 6 
juni har  r edan blivit en tradition.  Dagen 
är till både den som inte är bekant med 
marthorna sedan tidigare, men  också 
för dem som vill ha en fin avslutning 
på  Helsingforsmarthornas vårtermin. I 
 oktober ordnades för första gången en 
klädbytardag i Hemvrån. Runt 40 del-
tagare bytte 195 plagg. Maten kom från 
matsvinnsrestaurangen Loop och alla 
fick bidra med en frivillig slant. Bidragen 
 donerades till Centrs Marta i Lettland. 

Västra Nylands 
Marthadistrikt
vastranyland.martha.fi
Ordförande: Inga Mannström

Under året har distriktet ordnat stick-
weekend, matmässa och gemensamma 
resor. Speciellt nämnvärd är sommar-
resan till Riga där deltagarna bland annat 
 besökte Centrs Marta. Mat- och pyssel-

lägren för barn var återigen populära 
runtom i  distriktet där de hölls inom juni 
månad. De olika föreningarna har även 
haft sina egna satsningar, bland annat en 
klädbytardag i Karis, flera julmarknader 
och hantverkardag i Ingå. Samarbetet 
över föreningsgränserna har utökats med 
 gemensamma utfärder.

Åbolands 
svenska Marthadistrikt
aboland.martha.fi
Ordförande: Camilla Hautala
Ordförande 2019: Mikaela 
 VesterlundLaine

Åbolands svenska Marthadistrikts år 
har präglats av Marthaförbundets vår-
möte i maj. En arbetsgrupp planerade 
och förberedde tillställningen. Före-
ningarna i distriktet deltog i de intensiva 
för beredelserna. Dagsprogrammet med 
föredrag, musik, minimässa, lunch och 
möte hölls i Sigynsalen. Kvällsfesten hölls 
i Brandkårshuset i Åbos centrum. Distrik-
tets eget vårmöte hölls på Iniö.

 På distriktets höstmöte i Åbo i  november 
valdes Mikaela  Vesterlund-Laine till ny 
ordförande. Camilla Hautala avtackades 
för den tid och energi hon lagt på martha-
verksamheten under åren.
 

Ålands Marthadistrikt
aland.martha.fi
Ordförande: Gun Carlson
Ordförande 2019: Ann Carlsson

Distriktet började året med att  flytta 
till nya lokaler som i fortsättningen 
möjlig gör både föreläsningar och kurser. 
 Distriktets Sommarmarthadag slogs ihop 
med  NKF:s sommarkonferens på Åland. 
 Dagen  började med en busstur runt 
Åland med ett första stopp på  Soltuna. 
Resan fortsatte mot Hammarland för 
lunch som  Hammarlands Marthaförening 
hade  ordnat. Under lunchen kunde man 
 lyssna både till musik och på  berättelser 
om Ålands Marthadistrikts verksam-
het.  Kvällen avslutades med middag på 
 Smakbyn. Klädbytardagen ordnades i 
samarbete med kretsarna Änglarna och 
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Doris. Över 1 000 plagg bytte ägare på 
90 minuter.

Sydösterbottens 
Marthadistrikt 
sydosterbotten.martha.fi
Ordförande: Åsa Blomstedt

I januari bjöd distriktet in familje-
terapeuten Maria Sundblom-Lindberg 
som föreläste under rubriken Kärlek, skils-
mässa och nyfamilj. Ett 80-tal marthor 
deltog. På vårmötet i mars gästades med-
lemmarna av Pernilla Howard som inom 
ramen för sitt projekt FöreningsKick 
berättade om föreningslivets framtida 
 utmaningar och möjligheter.

De traditionella julfesten ordnades i 
december med god mat på Frank Mangs 
Center med program av Närpes lucia och 
sång och musik av Torolf  Westerlund. 
Markko Suoranta från Österbottens 
 Cancerförening berättade om  insamlingen 
Pet for Botnia och tackade martha-
föreningarna för insatsen att samla medel till 
Petröntgenmaskinen på Vasa    centralsjukhus.

Vasabygdens 
Marthadistrikt
vasa.martha.fi
Ordförande: Marita Ehnström

Under vår- och höstmötet deltog cirka 70 
personer. Sommarens traditionella martha-
dag ordnades i år ombord på båten över 

till Umeå. En mycket lyckad tillställning 
med över 80 deltagare. På båten fick del-
tagarna lyssna till föreläsningar och njuta 
av  middag i gott sällskap. I jultid ordnade 
distriktet en stämningsfull julmiddag på 
Bernys i vid Replotbron. 

Nykarleby 
Marthadistrikt
nykarleby.martha.fi
Ordförande: IngaBritt Lindvall

Nykarleby stad firade Topelius 
200- årsjubileum och involverade de  lokala 
marthorna i samband med  s erveringen 
på de 15 föreställningar av Den eviga 
 sommaren som sommarteatern lade upp. 
Ett mycket lyckat upplägg där endast en 
sommarkväll bjöd på regn. På evene manget 
Strövtåg i Topelius fotspår med verkade 
 också medlemmarna genom att bistå med 
plättstekning.  Nykarlebymartornas år har 
också bjudit på en rad informativa före-
läsningar med bland annat välfärdschef 
Tina Nylund, ekologirådgivare Anita 
Storm, Nykarlebyprofilen Bo Kronqvist 
och jurister från Andelsbanken.

Jakobstads 
Marthadistrikt 
jakobstad.martha.fi
Ordförande: Carita VikHästbacka

På vårmötet bjöd Gerd Snellman på en 

före läsning om hur det är att vara  mamma 
till en missbrukare och på höstmötet före-
läste Sari Somppi om civilkurage och 
hur medborgare tillsammans kan skapa 
ett tryggare samhälle. En föreläsning av 
Elli Flén med temat kommunikation och 
kulturkrockar i vardagen ordnades under 
hösten på Campus Allegro i Jakobstad. 
På sommarfesten som ordnades i Esse 
hölls festtalet av Gun Khattab. Under 
festen fick vi också njuta av vacker  musik 
av  Alexandra Nyman och Bill Ravall. 
Sommarfesten är lika uppskattad varje år. 
 Deltagarna trivs och njuter av varandras 
sällskap. 

Karlebynejdens 
Marthadistrikt 
karleby.martha.fi
Ordförande: AnneMie Ranta
Ordförande 2019: Annika MöllerNilsson

Vårmötet hölls på Herberts hus i  Kronoby. 
Där fick deltagarna bland annat höra en 
inspirerande reseskildring av kommun-
direktör Malin Brännkärr. Hösten 2018 
kombinerades höstmötet med en väl-
besökt allsångsafton på Öja Byacenter. 
Den sjungande - och samtidigt avgående 
- ordförande Anne-Mie Ranta ledde all-
sången tillsammans med en pianist.  Under 
kvällen fick medlemmarna även höra en 
nykorad finsk mästare i karaoke fram föra 
några låtar. Under höstmötet valdes  Annika 
Möller-Nilsson till ny distriktsordförande.

Medlemsstatistik 
2018

2017 Nya medlemmar 2018
Borgå svenska Marthadistrikt 623 19 604

Helsingfors svenska Marthadistrikt 932 101 960

Jakobstads Marthadistrikt 625 33 624

Karlebynejdens Marthadistrikt 556 12 537

Mellersta Nylands Marthadistrikt 1 303 80 1 309

Västra Nylands Marthadistrikt 992 84 994

Nykarleby Marthadistrikt 314 10 317

Sydösterbottens Marthadistrikt 402 93 388

Vasabygdens Marthadistrikt 915 93 917

Åbolands Mathadistrikt 822 106 854

Ålands Marthadistrikt 371 66 404

Östra Nylands Marthadistrikt 393 9 386

Ungmartha 1 079 - 1 231
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Marthaförbundet har haft en omfattande 
verksamhet under året, såväl inom den 
allmänna rådgivningen som inom pro-
jektverksamheten. Därtill har förbundet 
fortsättningsvis utvecklat och effektiverat 
de interna processerna samtidigt som vi 
aktivt har  arbetat med att förnya organisa-
tionsstrukturen.

Intäkterna för året fördelar sig nästan 
jämnt mellan den traditionella verksam-
heten och projektverksamheten. Med tra-
ditionell verksamhet menas här allmänt 
arbete med rådgivning inom hushåll, 
ekologi och ekonomi. Inom projektverk-
samheten finns det ett tydligt mål och en 
bestämd tidsperiod för arbetet.

Resultatet visar ett överskott på 142 267 
euro jämfört med ett överskott på 147 317 
euro förra året.

Ordinarie verksamhet
De ökade intäkterna jämfört med förra 
året beror dels på att vi har erhållit nya 
bidrag för vår kärnverksamhet, dels på att 
vi har flyttat fram redan tidigare erhållna 
projektbidrag till detta år. Vi har också 
haft en aktiv kursverksamhet både ute på 
fältet och i det nya Marthaköket, vilket har 
genererat en intäktsökning. 

Med dessa medel har vi förutom  arbetat 
med rådgivnings- och projektverksam-
het ytterligare utrustat köket med digital 
teknik, färdigställt och distribuerat kok-
boken Tack för maten!, förnyat tidskriften 
Marthas layout, uppdaterat förbundets 
IT-struktur och därtill hörande arbets-
processer samt arrangerat internationella 
seminarier och fortsatt arbetet med att 
 utveckla organisationen.

För den ordinarie verksamheten kan vi 
redovisa en intäkt på 1 010 418 euro. Kost-
naderna för verksamheten är 1 302 833 
euro, vilket sammanlagt ger ett under skott 
på 292 416 euro (386 115 euro förra året).

Ekonomi 2018

Tillförda medel
Medlemsantalet har hållits på en jämn nivå 
under året, men den förhöjda medlems-
avgiften och nya understödjande medlem-
mar har gett en extra intäkt på 20 017 euro 
jämfört med förra året. Med dessa medel 
har vi bland annat kunnat täcka de ökade 
tryck- och postningskostnaderna för tid-
ningen.

Förmedlingsintäkterna ligger på samma 
nivå som föregående år. Hälften av intäk-
terna kommer från vår bokförsäljning och 
hälften från försäljning av textilier och 
 övriga marthaprodukter. 

Efter redovisning av tillförda medel 
har Marthaförbundet ett underskott på 
183 109 euro (284 185 euro förra året).

Investerings- och 
finansieringsverksamhet
Dividend- och ränteintäkterna flöt in 
som förväntat. Värdepappers handeln 
 under året gav en vinst på 146 320 
euro. Det innebar att vi flyttade medel 
från  europeiska  aktier (Amer Sports, 
 Huhtamäki och Astra  Zeneca) och inves-
terade i nordamerikanska fonder i enlighet 
med Nordeas  rekommendationer. De nya 
investeringarna  beaktar Marthaförbundets 
placeringsstrategi och uppfyller kraven på 
ansvarsfullt investerande.

Den osäkerhet på aktiemarknaden som 
rådde under årets sista månader ledde 
till en nedskrivning av aktier och andelar 
på totalt 63 432 euro. Investerings- och 
 finansieringsverksamheten redovisar  totalt 
ett överskott på 203 401 euro och det 
samman lagda överskottet är 20 292 euro 
(22 930 euro förra året).

Övrigt
Marthaförbundet erhöll samma  summa 
som föregående år i statsbidrag, 135 000 

euro. Fondernas resultat på 13 025 euro 
överförs till fondernas kapital. I den 
 summan ingår en uppskrivning av värde-
papper på 6 500 euro.

Det slutliga överskottet för Finlands 
svenska Marthaförbund rf är 142 267 euro 
(147 317 euro förra året).

Understödsverksamhet
Under året erhöll Marthaförbundet 
45 000 euro i föreningsstöd från  Svenska 
 kulturfonden. Av detta delades 20 000 
euro ut till Ungmartha rf samt 25 000 
euro till marthaföreningar, -kretsar och 
-distrikt. Nya föreningar erhöll 200 euro 
i startbidrag.

Insamlingen till förmån för Centrs  Marta 
i Riga uppgick till 9 783 euro.  Denna 
 summa går oavkortat till verksamheten i 
Riga för att stödja kvinnor och barn.

Framtiden
Nästa år arbetar vi sista året med vår 
 nuvarande strategi. Målet är att hitta 
en  organisationsform för hela martha-
verksamheten som är enkel, kostnads-
effektiv och som lockar till livligt martha-
engagemang. Vi ser hela tiden över våra 
processer och förnyar och förändrar 
dem då det är ändamålsenligt, både med 
 tanke på kvaliteten och med avseende på 
 ekonomin.

En stabil ekonomisk grund är en förut-
sättning för att vi även framöver ska  kunna 
fortsätta att planera och arbeta för en  bättre 
värld, en vardag i taget. Vi  arbetar kontinu-
erligt med att söka både nya  intäktskällor 
och nya kostnads  in besparingar.
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RESULTATRÄKNING   Bokslut 1.1.2018–31.12.2018

ORDINARIE VERKSAMHET 2018 2017

Intäkter 1 010 417,80 781 033,16

Kostnader

Direkta kostnader för 
 ordinarie verksamhet

-238 857,71 -120 251,87

Personalkostnader -722 431,95 -693 972,04

Avskrivningar -8 086,38 -9 816,57

Övriga kostnader -333 457,33 -343 107,78

Kostnader totalt 1 302 833,37 1 167 148,26

Underskott 292 415,57 386 115,10

Tillförda medel

Intäkter

Medlemsintäkter 263 933,20 243 766,00

Förmedlingsintäkter 24 534,56 25 958,80

Intäkter totalt 288 467,76 269 724,80

Kostnader

Medlemskostnader, andel 

till tidningen & Ungmartha

-160 309,00 -143 834,00

Förmedlingskostnader -18 851,84 -23 960,32

Kostnader totalt 179 160,84 167 794,32

Tillförda medel totalt 109 306,92 101 930,48

Underskott 183 108,65 284 184,62

INVESTERINGS OCH 
FINANSIERINGSVERKSAMHET

2018 2017

Intäkter

Dividendintäkter 126 899,33 255 003,04

Ränteintäkter 1 521,06 8 219,11

Försäljningsvinst på värdepapper 146 319,54 79 567,93

Övriga intäkter 6 016,54 5 908,84

Intäkter totalt 280 756,47 348 698,92

Kostnader

Förmögenhetsförvaltningsavgifter -5 953,21 -5 530,69

Försäljningsförlust på 
värdepapper

0,00 -12 635,26

Upp-/nedskrivning av  värdepapper -63 432,25 -14 581,87

Övriga kostnader -7 969,87 -8 836,90

Kostnader totalt 77 355,33 41 584,72

Investerings- och finansieringsverk
samhet totalt

203 401,14 307 114,20

Överskott 20 292,49 22 929,58

Allmänna bidrag 135 000,00 135 000,00

Räkenskapsperiodens resultat 155 292,49 157 929,58

Överföring till fonderna 13 025,23 10 612,28

Räkenskapsperiodens överskott 
(underskott)

142 267,26 147 317,30



BALANSRÄKNING

BUNDNA FONDER

Fonder enligt stadgarna FM Sommarbarn

Kapital 1.1. 32 708,44

Ökning/minskning av kapital

Dividend- och ränteintäkter 1 767,55

Bank- och förvaltningskostnader -786,43

Ökning/minskning av kapital 

totalt

981,12

Kapital 31.12. 33 689,56

Fonder med egen  täckning Martha
fonden

Lisi Wahls 
minnes
fond

Morsdags 
fonden

Ellen von 
Julins fond

Anna 
 Ehrnrooths 
fond

Disa 
 Flythströms 
fond

Ulla  Kristina 
Frigrens 
fond

Totalt

Kapital 1.1. 67 580,02 7 471,31 29 496,72 16 431,28 26 016,28 6 606,66 53 746,15 207 348,42

Ökning/minskning av kapital

Inkomna bidrag 70 000,00 150,00 300,00 70 450,00

Dividend- och ränteintäkter 2 397,51 264,68 1 046,82 582,93 928,29 245,03 3 219,93 8 685,19

Beviljade bidrag -2 000,00 -2 000,00

Bank- och förvaltningskostnader -609,96 -609,96

Upp-/nedskrivning av värdepapper 6 500,00 6 500,00

Ökning/minskning av kapital totalt 2 397,51 70 264,68 1 046,82 582,93 1 078,29 545,03 7 109,97 83 025,23

Kapital 31.12. 69 977,53 77 735,99 30 543,54 17 014,21 27 094,57 7 151,69 60 856,12 290 373,65

A K T I V A 31.12.2018 31.12.2017

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar 0,00 969,26

Immateriella tillgångar totalt 0,00 969,26

Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier 21 351,35 28 468,47

Materiella tillgångar totalt 21 351,35 28 468,47

Investeringar

Övriga aktier och andelar 2 602 411,93 2 508 300,81

Fonder med egen täckning

Värdepapper 47 750,00 41 250,00

Tillgodohavanden hos FSM 242 623,65 166 098,42

Banktillgodohavanden 33 689,56 32 708,44

Fonder med egen täckning 
totalt

324 063,21 240 056,86

Investeringar totalt 2 926 475,14 2 748 357,67

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 2 947 826,49 2 777 795,40

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar

Varor 11 695,86 17 326,26

Omsättningstillgångar totalt 11 695,86 17 326,26

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 10 157,56 4 688,88

Fordringar hos distrikt/ föreningar 51 007,61 51 088,97

Övriga fordringar 23 232,17 4 015,85

Resultatregleringar 5 132,03 10 923,28

Kortfristiga fordringar totalt 89 529,37 70 716,98

Kassa och bank 701 212,86 668 258,60

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 802 438,09 756 301,84

A K T I V A  T O T A L T 3 750 264,58 3 534 097,24

P A S S I V A  31.12.2018 31.12.2017

EGET KAPITAL

Bundna fonder

Fonder enligt stadgarna 33 689,56 32 708,44

Fonder med egen täckning 290 373,65 207 348,42

Bundna fonder totalt 324 063,21 240 056,86

Fria fonder

Övriga fonder 135 464,95 135 464,95

Fria fonder totalt 135 464,95 135 464,95

Föregående räkenskaps
perioders överskott

2 470 668,49 2 323 351,19

Räkenskapsperiodens 
överskott

142 267,26 147 317,30

EGET KAPITAL TOTALT 3 072 463,91 2 846 190,30

FRÄMMANDE KAPITAL

Kortfristigt främmande 
kapital

Erhållna förskott 303 591,90 310 280,08

Skulder till leverantörer 29 833,20 54 934,96

Skuld till egna fonder 242 623,65 166 098,42

Övriga skulder 14 699,61 14 458,91

Resultatregleringar 87 052,31 142 134,57

Kortfristigt främmande kapi
tal totalt

677 800,67 687 906,94

FRÄMMANDE KAPITAL 
TOTALT

677 800,67 687 906,94

P A S S I V A  T O T A L T 3 750 264,58 3 534 097,24








