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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSPERIODEN 2021 
 
  
Åbo svenska Marthaförening r.f. har haft följande styrelse och verksamhetsgranskare under 
verksamhetsperioden 2021: 
 
  
 
Ordförande    Mia Henriksson 
 
Vice ordförande   Martina Nyberg-von Hellens 
 
Kassör     Anita Julin 
 
Sekreterare    Åsa Bergström 
 
Medlemmar    Marita Mannfolk 
 
     Gun Ljungman 
 
     Märta Kaukopaasi 
 
     Carina Stenfors 
 
     Andrea Södergård 
 
      
Ersättare i styrelsen   Michaela von Hellens 
 
     Benita Asikainen 
 
     Mia Åstrand 
 
 



Verksamhetsgranskare: Helena Nordström och Jennifer Fors. 
Ersättare Tove Miekk-oja och Maria Nyman. 
 
Sedan förra årsmötet har sju styrelsemöten hållits (varav ett år 2022). 
  
Föreningen hade vid utgången av år 2021 155 medlemmar (161 medlemmar år 2020). Föreningen 
har under året fått 9 nya medlemmar, 16 har avgått. 
 
Medlemmarnas medelålder är 55,83 år (53,93 år 2020). Åldersfördelningen ser ut så här: 
 
Under 20 år 1 
20–30 år 7 
31–40 år 24 
41–50 år 30 
51–65 år 54 
över 65 år 39 
 
 

Representation 
  
Ordförande för verksamhetsåret 2021 har varit Mia Henriksson. 
 
Föreningen har representerats i styrelsen för Åbolands Svenska Marthadistrikt av Mia Henriksson 
och Andrea Södergård. 
 
På Åbolands Svenska Marthadistrikts vårmöte den 25 mars deltog 3 ombud från Åbo. 
Representanter från Åbo Marthaförening deltog också på mötet den 25.11.2021 då distriktet lades 
ner. 
 
Marthaförbundets årsmöte hölls 24.4. Inget ombud från Åbo deltog. 
 
Föreningen är medlem i Åbo svenska föreningsråd där föreningen representeras i styrelsen av Pirjo 
Nyberg. 
 
  

Administration och PR-verksamhet 
 
Föreningens bokföring har skötts av Kimitoöns Saldare Ab Oy.  
 
Föreningens verksamhet har aktivt marknadsförts på Åbo svenska Marthaförenings 
webbplats (aboland.martha.fi/abo), Facebooksidan och Instagramkontot (Abomartha). En del 
aktiviteter har också puffats via Åbo Underrättelser och Radio Vega Åboland. Information har 
också distribuerats direkt till medlemmarna, främst per mejl. 
 
  



Marthakansliet och Gillesgården 
 
Hyresavtalet med Fastighets Ab Svenska Gården i Åbo fortlöpte 2021. Hyran hålls fortfarande på 
en föreningsvänlig nivå, men kommer förmodligen att höjas i januari 2022. Städningen och skötseln 
av kansliet har skötts av styrelsen.  
 

Verksamhet 
 
Verksamheten för 2021 har präglats mycket av Covid19-pandemin och alla restriktioner kring den. 
Flera inplanerade program har ställts in och andra har fått anpassas till de rådande restriktionerna.  
 
Under 2021 har föreningens kretsar slopats och föreningen har gått in för att allt program som 
ordnas skall vara öppet för föreningens alla medlemmar. Dagkretsen har som grupp fortsatt med 
eget program. 
  
Stickcaféet har hållits regelbundet under året. På grund av den rådande pandemin har en del av 
mötena skett online eller delvis online. Anki Sipilä har haft ansvar för träffarna. Även Knit-along-
gruppen Martha-KAL hon grundat på Facebook har varit fortsatt aktiv under 2021. Årets sista 
stickcafé hölls på restaurang Di Trevi. Stickcafét och föreningen har deltagit i Sytomyssy-
kampanjen, där man syr mössor och stickar sockor till cancerpatienter på ÅUCS. 
 
Eftersom det periodvis, på grund av pandemin, har varit svårt att träffas inomhus, så har det ordnats 
Martha-promenader cirka en gång i månaden (med en paus på sommaren). Gun Ljungman har 
startat en WhatsApp-grupp där alla som är intresserade av promenaderna kan vara med. 
Promenaderna har varit populära och på promenaden i maj bjöd Carina Stenfors på kaffe med 
tilltugg i sin trädgård. 
 
Under året har det ordnats både virtuella (via boardgamearena.com) och fysiska spelkvällar för 
medlemmarna. Under kvällarna har det spelats olika brädspel. Hanna Åkerfelt har ansvarat för 
kvällarna. 
 
Den 10.6 hade medlemmarna möjlighet att delta i en virtuell guidning av Åbo innan branden 1827. 
Den svenskspråkiga live guidningen ordnades i den nya tjänsten digimuseo.fi. I guidningen deltog 
cirka 20 medlemmar. 
 
Höstsäsongen sparkades i gång med säsongsöppning på Café Wäinö, vid Wäinö Aaltonens 
museum. 14 medlemmar närvarade och fick njuta av bubbel med tilltugg och trevligt sällskap. 
 
Den 22.9. åkte knappa 20 marthor på utfärd till Jordkällaren i Pargas. Där fick vi först delta i en 
mycket intressant ost-provning. Efter detta hade alla möjlighet att handla hem ost och andra 
produkter från butiken. Det var en mycket lyckad kväll. 
 
Den 28.10 kom Dan Kronqvist till Åbo för att hålla en bilkväll. Han diskuterade kring vad man ska 
tänka på när man skaffar bil, både ekologiska och ekonomiska aspekter. Tillställningen var öppen 
även för icke-marthor. 



 
Den 11.11 fick Åbo-marthorna lära sig om balans och livsglädje i vardagen. Daphne Jensen kom till 
loftet och höll en Må bra-kväll med bland annat ett lätt yogapass. 
 
Martha-året i Åbo avslutades med julglögg på Aboa Vetus-museets café, Café Pegasus den 16.12. 
Deltagarna fick avnjuta glögg med tilltugg och under kvällen kom Åbos Lucia på besök och 
uppträdde med sång. 
 

Dagkretsen 
 
Dagkretsen har träffats längs med året och hade till exempel möte med princesskaka den 12.5. 
Dagkretsen träffades även för en gemensam jul-lunch på Restaurang Teini. Föreningen bjöd på mat 
och dryck. Föreningen har mottagit Margaretha Hellmans guldmärke, som hon vill att ska återgå till 
Marthorna. 
 

Anslag, bidrag och gåvor 
 
Föreningen sökte bidrag av Marthaförbundet och beviljades 250 euro för ett besök till Kotipellon 
puutarha samt 300 euro för en vårfest med Östersjötema. Bidraget för en tårtdekoreringskurs (200 
euro) överfördes från 2020 till 2021. På grund av pandemin har vi varit tvungna att ställa in 
samtliga av dessa evenemang. Eftersom det inte var möjligt att utnyttja bidragen 2022, så har 
föreningen betalat tillbaka samtliga bidrag till förbundet. 
 
Marthaföreningen gav som julgåva en donation på 250 euro till Martha Centrs i Riga, 250 euro till 
Folkhälsans Luciainsamling, 250 euro till diakonins klädhjälp Karderoopi och 250 euro till 
insamlingen Hyvä joulumieli.  

 
Övrig ekonomi 
 
Coronapandemins effekter syns också i föreningens ekonomi. En stor del av föreningens 
evenemang ställdes in, sköts på framtiden eller omformades för att genomföras digitalt 
vilket innebar att kostnaderna för verksamheten blev mycket mindre än budgeterat. I och 
med distriktets nedläggning, så har Åbo Marthaförening fått aktier i Förlags Ab 
Sydvästkusten värda cirka 67 euro. Utöver det fick vi från distriktet 32,63 euro/medlem. 500 
euro fördes även över till Åbo Marthaförening eftersom vi ansvarar för att distriktets 
arkivprojekt avslutas. 
 
 
 
 


