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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSPERIODEN 2019 

 

 

Åbo svenska Marthaförening r.f. har haft följande styrelse och verksamhetsgranskare 

under verksamhetsperioden 2019: 

 

Ordförande     Mia Henriksson 

Vice ordförande    Martina Nyberg-von Hellens 

Kassör     Hanna Åkerfelt 

Sekreterare     Anita Lehtonen  

Medlemmar                                   Åsa Bergström  

Camilla Hautala  

Märta Kaukopaasi 

Carina Stenfors 

Andrea Södergård 

Mia Åkerfelt 

    

Ersättare i styrelsen   Jasmine Nedergård 

     Benita Asikainen 

     Mia Åstrand 

 

Verksamhetsgranskare: Helena Nordström och Jennifer Fors 
Ersättare Tove Andersson och Maria Nyman    

 

Sedan förra årsmötet har sju styrelsemöten hållits (varav ett år 2020). 

 

Föreningen hade vid utgången av år 2019 147 medlemmar (149 medlemmar år 2018). 

Föreningen har under året fått 11 nya medlemmar, 13 har avgått.  

 

Medlemmarnas medelålder är 53,9 år (53,32 år 2018). Åldersfördelningen ser ut så här:  



 
 

 

Föreningens medlemmar fördelas på fyra kretsar. Vid utgången av 2019 hade: 

Novakretsen 14 medlemmar (12 år 2018) med medelålder 30,4 år (28,4 år 2018).  

Aurakretsen 36 medlemmar (39 år 2018) med medelålder 40,5 år (38,7 år 2018).  

Katarinakretsen 88 medlemmar (87 år 2018) med medelålder 60,7 år (59,9 år 2018). 

Dagkretsen 7 medlemmar (9 år 2018) med medelålder 88,9 år (87,9 år 2018). 

 

Representation 

 

Ordförande för verksamhetsåret 2019 har varit Mia Henriksson (Aurakretsen). 

 

Föreningen har representerats i styrelsen för Åbolands Svenska Marthadistrikt av Mia 

Henriksson och Andrea Södergård. 

 

I distriktets vårmöte i Tammerfors den 16 mars deltog 14 personer från Åbo, varav sex 

ombud. Utöver vårmöteshandlingarna fick vi bekanta oss med distriktets nyaste förening, 

Tammerfors Marthaförening, som grundades 2018. Föreningens representanter berättade 

om sin verksamhet och gav bland annat en inblick i den svenska skolan i Tammerfors, 

som spelat en betydande roll för den svenska minoriteten i staden. På hemvägen besökte 

vi Muminmuseet. 

 

Marthaförbundets vårmöte hölls i Helsingfors den 27 april, jubileumsåret till ära 

tillsammans med Marttaliitto. Åtta personer från Åboföreningen deltog i vårmötet, Margó 

Storm som ombud. Mikaela Vesterlund-Laine från Pargas marthaförening är ordinarie 

medlem i förbundsstyrelsen med Mia Henriksson från Åbo svenska marthaförening som 

ersättare under perioden 2019-2020. 

 

Distriktets höstmöte hölls på Café Arken i Åbo den 12 oktober. På mötet behandlades 
stadgeenliga ärenden och därtill serverades sopplunch och kaffe med dopp. Deltagarna 
fick höra en intressant föreläsning av guiden Monika Antikainen om den gamla 
traktorfabriken ”Åbo Jernmanufaktur”, som tidigare funnits i Åbo Akademis byggnad Arken, 
samt om de historiska kvarteren kring mötesplatsen. Åboföreningen representerades av 
fullt antal delegater, sex stycken. Därtill lockade höstmötet ett flertal andra medlemmar i 
Åboföreningen, som sponsorerade medlemmarnas deltagande i höstmötet. 
 

Marthaförbundets höstmöte hölls 23.11 i Helsingfors. Som ombud från Åbo deltog Margó 

Storm. 

 



Föreningen är medlem i Åbo svenska föreningsråd där föreningen representeras av 

Hanna Åkerfelt. 

 

 

Administration och PR-verksamhet  

 

Föreningens bokföring har skötts av bokföringsföretaget Saldare. 

 

Föreningens verksamhet har aktivt marknadsförts på Åbo svenska Marthaförenings 

webbplats (aboland.martha.fi/abo), Facebooksida och på Instagramkontot (Abomartha). 

Även kretsarna har gjort inlägg på sina egna Facebooksidor. En del av aktiviteterna har 

också puffats via ÅU och Radio Vega Åboland. Information har också distribuerats direkt 

till medlemmarna, främst per mejl. 

 

Marthakansliet och Gillesgården 

 

Renoveringen av Gillesgården blev klar i slutet av 2018 och föreningen kunde börja sitt 

verksamhetsår med att flytta in i samma kansli som vi haft tidigare. Efter nästan ett och ett 

halvt år utan tillgång till sitt kansli, och med det mesta av föreningens lösöre inpackat och 

lagrat, har det varit en glädje att igen ha en egen plats att mötas. I samband med 

inflyttningen beslöt styrelsen att låta restaurera det gamla bordet i kansliet. Arbetet 

utfördes av Timo Bergström från Entisöintiliike Puunaula. Därtill införskaffades en del 

behövliga saker, såsom ett broschyrställ. 

 

Det nya hyresavtalet med Fastighets Ab Svenska Gården i Åbo började löpa från januari 

2019. Hyran hålls på en föreningsvänlig nivå.  

 

Under 2019 har marthaverksamheten igen kunnat hållas i Gillesgården, som erbjuder 

utrymmen för olika typer av tillställningar. Hyran för utrymmena är något lägre om de 

bokas flera månader på förhand, vilket både marthaföreningen och de olika kretsarna 

kunnat göra.  

 

Styrelsemötena har igen hållits i Marthakansliet, dagkretsen har hållit sina möten i kansliet 

och från och med hösten 2019 flyttade också stickcaféet sin verksamhet till Marthakansliet 

från att tidigare ha hyrt Stora köket i Gillesgården. Flera av kretsarnas program har också 

ordnats i kansliet då de har fått plats där.   

 

Verksamhet  

 

(Kretsarnas egen verksamhet sammanfattas i slutet av verksamhetsberättelsen.) 

 

Startskottet för Marthaförbundets 120-årsjubileumsår gick 31.1, då Marthor i hela landet 

samlades samtidigt på olika platser till Världens största Marthakväll. Åbomarthorna 

samlades i Gillessalen och fick bland annat smaka på Martha-tårtan, som några frivilliga 

bakat till festen. Mia Åkerfelt berättade om Åboföreningens intressanta historia. Som 



landets andra Marthaförening fyllde även Åbo Svenska Marthaförening 120 år 2019. 

Glädjande många, 50 pers. deltog i Marthakvällen.  

 

Den 7 februari arrangerade föreningen en kurs i att syra grönsaker med ekologirådgivaren 

på Marthaförbundets Anita Storm. Kursen hölls i Stora köket i Gillesgården.  

 

Åbo svenska marthaförenings årsmöte hölls den 13 februari i Gillesgården. 17 

medlemmar deltog. 

 

Stickcaféet har fortsatt under 2019. Anki Sipilä (Aurakretsen) har haft ansvar för caféerna  

med stöd av Camilla Hautala (Katarinakretsen) har haft ansvar för caféerna. I år har alla 

stickcaféer kunnat hållas i Gillesgården. Stickcaféerna har ordnats sex gånger under våren 

och sex gånger under hösten. Föreningen har stått för utrymmet samt kaffe med dopp, 

sedan hösten 2019 hålls caféet i Marthakansliet, vilket inte föranleder någon extra hyra.  

 

Resultatet av föreningens insamling till Röda korset i januari: 32 Yemenvästar, 14 sockor, 

en babytröja och en filt. 

 

Kampanjen #delavantarmedmartha fortgick under våren 2019. Kampanjen initierades 

via stickcaféet och den går ut på att man formger sitt eget mönster, stickar vantarna och 

låter andra ta del av processens gång via sociala medier. Kampanjen fick aldrig riktigt 

önskvärd fart.  

 

Två kvällar har arrangerats där man lärt sig göra bivaxdukar att använda istället för 

plastfilm i köket. Kvällarna hölls 18.2 (arr. Katarinakretsen) och 28.3 (arr. Aurakretsen).  

 

Marthaföreningens gemensamma vårfest för alla kretsar hölls i Gillessalen 21.3. I festen 

deltog 43 personer. Vårfesten gick under temat Martha 2139 och blickade – föreningens 

120-årsjubileum till ära – framåt på en levande Marthaverksamhet också om 120 år. 

Futuristen Niko Herlin höll ett bejublat föredrag och maten tog från Daisy Ladies, en 

förening i Åbo som jobbar för att stöda integration av invandrarkvinnor.   

 

Från höna till ägg. Den 3 april uppmärksammades Marthaförbundets mattema, ägg, med 

att bjuda in Charlotta Palander att tala om småskalig hönshushållning. Hon visade bilder 

och berättade vad man måste tänka på då man har höns på en vanlig egnahemsgård. 

Därefter tillreddes olika äggrätter, som vi sedan åt upp tillsammans. Tillställningen hölls i 

Stora köket i Gillesgården. (Arr. Katarinakretsen) 

 

En bokbytarträff ordnades på initiativ av Aurakretsen i Marthakansliet den 5 april. 

Principen var den samma som på Klädbytardagen att man hämtar böcker (max 10) och 

byter till sig nya om man hittar nåt lämpligt. Träffen var populär och också andra än 

Marthor deltog.  

 

Den 10 april höll Marthaförbundets ekonomirådgivare Marina Nygård en temakväll om att 

spara och placera. 15 personer deltog, varav hälften icke-Marthor. Kvällen var mycket 

uppskattad av dem som deltog. (Arr. Novakretsen) 



 

Tillsammans med Finlands svenska Marthaförbund organiserade föreningen 13.5 en 

föreläsning kring att odla sin egen mat, även i stan. Under rubriken Cityodling – odla 

småskaligt berättade hemmaodlaren och närmatsentusiasten Kai Alajoki om hur han 

förvandlat sin balkong till en grön oas med ätbara växter. 

Den 20 maj arrangerades en utfärd till Pemar sanatorium där vi fick en intressant 

guidning om tuberkulos, sjukhusarkitektur och Alvar Aalto. Arrangör Katarinakretsen, 

utfärden var öppen för alla kretsar. 

Den 4 juni gick en grupp Marthor på guidning på Åbo slotts utställning ”Några ord om 

kvinnor”. Arrangör Aurakretsen, evenemanget öppet för alla kretsar.  

Kursen i bukettbindning den 5 september på Loftet i Gillegården blev snabbt fullsatt. Det 

såg betydligt lättare ut när kursledaren Gina Suomi från Kimppukauppa svepte ihop en 

bukett, än då vi själv skulle försöka binda upp dem. Med proffsig handledning var det ändå 

många vackra buketter som de 15 deltagarna fick till under kvällens lopp. Tack vare 

föreningsstödet kunde deltagaravgiften hållas rimlig. Kvällen innan ordnades en 

gemensam promenad för att samla naturmaterial till buketterna.  

 

Söndagen den 8 september hölls Marthaförbundets och Marttaliittos gemensamma 

jubileumsgudstjänst i Åbo domkyrka. Några medlemmar från föreningen ställde upp med 

praktiska uppgifter kring gudstjänsten och kyrkkaffet. 

 

Drinkskola arrangerades den 13 september. En kväll där man i trevligt och roligt sällskap 

fick lära sig att blanda cocktails och mocktails. Arrangör Aurakretsen, öppet för alla 

kretsar.  

 

I oktober fick Stickcaféet besök av Mari Bergman från Project Liv, som vill hjälpa 

långtidssjuka barn som måste åka ambulans eller vistas på sjukhus. Hon berättade om 

kampanjen, som går ut på att sy tyghundar efter givet mönster eller att sticka sockor. Åbo 

svenska marthaförening beslöt att delta i kampanjen och några har redan hunnit hämta 

färdiga tyghundar till kansliet. Hundarna kan sys av resttyger, föreningen finansierar 

filttyget som öronen ska göras av, samt fyllningen. Handarbetskampanjen för Project Liv 

fortsätter på under våren 2020.  

 

Den 10 oktober besökte Maria Österåker Åbo och gav en föreläsning under rubriken Lär 

dig ta betalt! Det blev en givande kväll kring företagande, prissättning och att våga ta 

betalt. Föreningen fick föreningsstöd av förbundet för arrangemanget. 

 

Den 22 oktober besökte vi Lady Winkhearts studio för att lära oss mera om burlesk – 

historien, nutiden och också några show-rörelser. Burleskkvällen var mycket omtyckt. 

Arrangör: Aurakretsen, kvällen öppen för alla kretsar.  

 

Flera Åbomarthor deltog i Marthornas stickläger den 4 oktober och i Marthornas läsretreat 

den 25 oktober, som Åbolands Marthadistrikt ordnade på Labbnäs i Dragsfjärd. Det var 

lyckat med deltagande från flera föreningar. 



 

Klädbytardagen 16.11 lockade många i år, cirka 60 personer dök upp i Gallerisalen i 

Gillesgården, där många klädesplagg och accessoarer bytte ägare. Ändå blev det flera 

sopsäckar med kläder i gott skick över, som fördes till Röda korsets Kontti.  

 

Det innehållsrika jubileumsåret 2019 avslutades den 16 december med julglögg och 

tilltugg i Gallerisalen. Uppslutningen var stor, över 40 marthor i olika åldrar samlades för 

att njuta av fri samvaro, julstämning och vacker musik. 

 

 

Anslag, bidrag och gåvor 

 

I verksamhetsbidrag för 2019 utbetalades 150 euro för vårterminen och 200 euro för 

höstterminen till Dagkretsens konto och samma summor reserverades för Katarinakretsen, 

Aurakretsen och Novakretsen respektive. 

 

Föreningen sökte själv om bidrag av Marthaförbundet och beviljades 500 euro för 

föreläsningen Lär dig ta betalt, samt 350 euro för bukettbindningskursen.  

 

I samband med flytten tillbaka till Marthakansliet donerade Marthaföreningen sin 

kaffeservice med kring hundra kaffekoppar, fat och assietter till 

Gillesgården/Föreningsrådet. Föreningen använder dem sällan men om de finns i 

Gillesgårdens pentryn och kök kommer flera åt att använda dem. 

 

De kläder (5-6 säckar) som blev över efter klädbytardagen 16.11 fördes till Röda korsets 

Kontti.  

 

Marthaföreningen gav som julgåva en donation på 200 euro till Martha Centrs i Riga och 

300 euro till diakoniverksamheten i Åbo svenska församling.  

 

Under slutet av året gjorde Marthaföreningen ett upprop bland sina medlemmar om att via 

föreningen delta i Daisy Ladies insamling av sytillbehör. Föreningen efterlyser allt från 

begagnade men fungerande symaskiner och saumurin till sytråd, nålar, stickor, tyger och 

garn så donera gärna. Marthaföreningen åtog sig att samla in på Marthakansliet och 

sedan transportera materialet till Daisy Ladies. Uppslutningen var stor, vi fick in två 

symaskiner och 5-6 Ikeakassar med sytillbehör, främst garn. Daisy Ladies var mycket 

glada över vår donation. Därtill donerade föreningen 350 euro i julpeng till Daisy Ladies 

med rekommendationen att de köper en (begagnad) saumuri. Daisy Ladies jobbar för att 

integrera och skapa gemenskap för invandrarkvinnor i Åbo. 

 

 

Övrig ekonomi 

 

Efter flera år av överskott gör föreningen ett större underskott än budgeterat för 2019. Det 

beror dels på att olika evenemang blivit dyrare än budgeterat, dels på att föreningen 



genomfört evenemang och donationer som inte fanns medräknade i budgeten för 2019.  

 

För att uppmuntra och underlätta medlemmarnas deltagande i distriktets höstmöte i Åbo i 

oktober beslöt styrelsen att betala deltagaravgiften för dem som deltog. Föreningen 

subventionerade totalt 14 medlemmars deltagande i distriktsmötet. 

 

Kassören har fått användningsrättigheter till palkka.fi, vilket kommer att göra det lättare att 

betala arvode till personer som inte kan fakturera. 

 

 

FÖRTECKNING ÖVER KRETSARNAS VERKSAMHET 2019 

 

Novakretsen: 

 

Ordförande för Novakretsen 2019 har varit Andrea Södergård. Kretsen som grundades i 

slutet av år 2017 har 14 medlemmar.  

 

Novakretsens verksamhet under 2019 

 

I mars ordnade Novakretsen temakväll om sparande och placeringar och information om 

föreningens verksamhet har spridits till Novakretsens medlemmar. En del av Novakretsens 

medlemmar har deltagit i föreningens och distriktets verksamhet, men kretsen har inte 

ordnat egen verksamhet. 

 

 

Aurakretsen  

 

Ordförande för Aurakretsen 2019 har varit Hanna Hägglund. I slutet av året bytte kretsen 

kontaktperson till Hanna Åkerfelt. Kretsen har 36 medlemmar.  

 

Aurakretsens verksamhet under 2019 
 
Januari: En liten grupp auror träffades på restaurang Skolan den 21.1 för att planera årets 
program och Aurakretsens 10-årsjubileum.  
 
Februari: Aurakretsen firade 10 år med en jubileumsmiddag på restaurang E. Ekblom fredagen 
den 15.2. Aurakretsen bjöd på en välkomstskål och sponsrade en del av middagen. Kvällen 
lockade många auror. Festlig stämning i kabinettet. Vi pratade marthaminnen, skrattade och åt gott 
tillsammans.  
 
Mars: Den 28.3 träffades vi i stora köket på Gillesgården för att tillverka bivaxdukar som man kan 
använda istället för plastfolie. Aurakretsen hade bivax från tidigare i sitt lager som vi använde upp 
och deltagarna hade själva med tygbitar. En givande kväll och många blev inspirerade att fortsätta 
tillverkningen av bivaxdukar hemma.  
 
April: En bokbytarträff i stil med klädbytardagen ordnades den 5.4 i Marthaföreningens kansli i 
Gillesgården. Tillställningen lockade många marthor från hela föreningen och de överblivna 
böckerna donerades senare till välgörenhet. 



 
Maj: Några auror träffades på restaurang Skolans innergård den 9.5 för att fundera kring höstens 
program och njuta av en varm kväll i majsolens sken. Den planerade skogsvandringen i 
Kuhankuono den 19.5 blev tyvärr inhiberad p.g.a. för få deltagare. 
 
Juni: Den 4.6 såg vi utställningen Några ord om kvinnor på Åbo slott. Aurakretsen stod för 
guidningen. Alla marthor och marthavänner i Åbo var inbjudna. Efteråt promenerade de som ville 
längs ån och försåg sig med något ät- och drickbart på en av uteserveringarna vid ån. 
 
Juli-augusti: Sommarlov 
 
September: Drinkskola på Loftet i Gillesgården den 13.9. Aurakretsen hade bjudit in en bartender 
som lärde oss blanda cocktails och mocktails. Även marthor från föreningens andra kretsar var 
inbjudna. Trakteringen sköttes i form av knytkalas. En mycket rolig och lyckad kväll på alla sätt.  
 
Oktober: Burleskkväll med Lady Winkheart i hennes burleskstudio den 22.10. Under kvällen 
berättade Lady Winkheart om vad burlesk är och vi fick en introduktion i burleskens historia, nutid 
och framtid. Efter en kort uppvärmning provade vi på burleskens grundrörelser och avslutade med 
att lära oss en kort koreografi med långa satinhandskar. En annorlunda och uppiggande kväll i 
höstmörkret.  
 
November: Aurakretsen samlade sina medlemmar till ett medlemsmöte i Marthakansliet i 
Gillesgården. Vi diskuterade 2020-års program, ansökan om föreningsstöd och val av arbetsgrupp 
och ordförande/kontaktperson. Aurakretsen bjöd på kaffe/te med tilltugg.  
 
December: Det var tänkt att Aurakretsen skulle ordna glöggmingel som avslutning på året men 
eftersom föreningen också hade bestämt att ordna en liknande tillställning så deltog aurorna i den i 
stället den 16.12.  
 
Utöver Aurakretsens eget program har aurorna även flitigt deltagit i föreningens, distriktets och 
förbundets verksamhet.   

  

 

Katarinakretsen 

 

Katarinakretsens verksamhet har 2019 organiserats av tre personer tillsammans, Yvonne 

Paananen, Helena Halava och Anita Lehtonen. Kretsen har 88 medlemmar.  

 

Katarinakretsens verksamhet under 2019 

13.1 hölls den traditionella januarimiddagen hölls på restaurang Ekbom 

18.2 lärde vi oss göra bivaxdukar att använda i stället för platsfilm. Lämpligt pyssel för 

hållbar utveckling i kombination med glad samvaro i Stora köket. 

18.3 deltog cirka tio Marthor i ett guidat besök på Lasarettsmuseet  

7.5 hölls första vardagslunchträffen på Villa Vinden  

20.5 gjordes ett intressant besök på Pemar sanatorium, där guiden visade oss runt och 

berättade om tuberkulos, sjukhusarkitektur och om Aino och Alvar Aalto. 



19.8 samlades sex Katarinor i Kuppisparken för att prova på Minigolf. Banan såg väldigt 

upptagen ut, så det blev en picknick i gräset i stället. Bra var väl det, för innerst inne ville 

alla prata hellre än att spela. 

12.9 hölls en danskväll med Solja Allén i Gillessalen. 

15.10 samlades cirka 15 personer på Loftet för att få tips om hur vi bättre kan ta hand om 

våra fötter. Katarinamedlemmen Ramona Skog delade med sig av sin kunskap.   

12.11 berättade Matti Kalliokorpi på Teepolku i Åbo om olika tesorter, var de växer samt 

hur de skördas och behandlas. Vi var tolv som lyssnade och smakade på te av några 

utvalda sorter, fler skulle inte ha rymts in i den lilla teboden. 

10.12 Lunchträff på Julinia, Slottsgatan 

Katarinorna deltog i föreningens julglögg och hade inget annat eget program i december. 

 

Dagkretsen 

Ordförande för Dagkretsen 2019 har varit Märta Kaukopaasi, vice ordförande Paula 

Lindell, kassör Thea Selén och sekreterare Anja Björkfelt. Dagkretsen har 7 medlemmar.  

 

Dagkrestens verksamhet under 2019 

 

Dagkretsens marthor möts för månadsmöte den andra onsdagen i månaden januari till maj 

och september till december. På programmet står umgänge, kaffedrickning och småprat, 

förutom i maj och i december då man traditionsenligt äter lunch på restaurang. 2019 hölls 

vårlunchen i det nygamla Socis (Seurahuone) och jullunchen i december åts på 

restaurang Teini.  

 

Under 2019 har Dagkretsen igen återgått till att träffas i Marthakansliet i Gillesgården.  

 


