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Vår vision
”en bättre värld, en vardag i taget”

Helsingfors svenska Marthaförening r.f. är en
allmännyttig organisation som riktar sig till

personer i alla åldrar i Helsingfors med
omnejd. Föreningen har 1000 medlemmar och

är en av Marthaförbundets 170
medlemsföreningar. Som medlem i föreningen

kan föreningens styrelse anta fysiska
personer som vill främja föreningens syfte.

Vårt
uppdrag

 är att fungera som ett svenskt
martharum i Helsingfors. Att alla
hem och familjer ska ha kunskap

och övriga resurser att främja
balans i vardagen och för en

hållbar utveckling - såväl
ekonomisk, ekologisk som social.

Föreningen ordnar program som omspänner både
kunskapsdelning och gemenskap. Programmet

har en koppling till aktuella händelser och bygger
på Martharörelsens fokusområden år 2023:

medvetna val i vardagen som är klimatsmarta,
ekonomiskt hållbara och medmänskliga.

MÅL 2023: kvalitativt och inspirerande program

MÅL 2023: en fungerande struktur
och aktiv medlemsvård.

Föreningen möjliggör att befintliga
kretsar träffas, att nya kretsar kan
bildas. Både nya och gamla
medlemmar ges möjlighet att bli
hörda och påverka föreningens
verksamhet. 

Föreningen understöder kretsarna
med ekonomiskt bidrag som används
för kretsverksamheten.

Föreningen samarbetar med
förbundet kring inspirationspaket. 
Marthaförbundet erbjuder besök av
rådgivare, t ex ekonomi-,
svampkunskap och Östersjökunskap.

Föreningen är medlem i Finlands
svenska Marthaförbund,

Helsingfors Svenska
Bostadsstiftelse, Seniornätverket

i Helsingfors och
Frivillignätverket i Helsingfors

MÅL 2023: medlemmarna har konkreta
möjligheter att bidra till en bättre värld.

Föreningen satsar på att skapa nätverk med
andra aktörer i huvudstadsregionen. 

Föreningen hjälper kretsarna och delar
information om hjälpinsatser.

Föreningen lyfter upp både närmiljön och
Centrs Marta i Riga.

Målsättningar år 2023
Att reagera och  handla utgående från
samhällssituationen
Dela kunskap och inspiration i vardagen
Att möjliggöra gemenskap
Att stöda utsatta grupper

Samhällsnytta

Program

Kretsarna
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Bokstipendier: "Vardagstips" till
alla andra och tredjestadiets

svenskspråkiga skolor i
Helsingfors 

Marthaforum

Program för de äldsta
medlemmarna

Infokväll för nya
medlemmar
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Digital bokklubb
Litteraturcirkel
Marthayoga
Öppet hus-handarbete

Marthaforum 
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På föreningen arbetar en
verksamhetsledare och en informatör, båda
på deltid. En värdinna hjälper till i
föreningens utrymmen på timbasis. Utöver
detta gör kursledare uppdrag på
arvodesbasis och frivilliga ställer upp vid
föreningens större evenemang.
Vid behov anlitas även köptjänster, som
grafisk design, streamingtjänster och
fotograf.
Föreningen har två utrymmen, Hemvrån på
Simonsgatan 12 och Kokvrån på Stora
Robertsgatan 43. Utrymmena är i huvudsak
till för förenings-och kretsverksamhet men
hyrs ut till övriga, i första hand föreningar
som saknar egna utrymmen.
Föreningen delar ut stipendier från Lindfors
fonden till: Labbnäs semesterhem,
deltagande i Marthaförbundets årsmöte
och Beredskapsförbundets Nasta-kurser.
Föreningen köper in garn som används för
välgörenhetshandarbete.

Mål 2023: Resurserna är
ändamålsenligt planerade

MÅL 2023: 
Föreningens profil,  målgrupper och effektivaste

kommunikationskanaler är definierade

Aktuell information om föreningen finns tillgänglig
på föreningens hemsida. 
Information om verksamheten och evenemangen
sprids via föreningens sociala medier och via
dagspressen. 
Under 2023 tas ett nytt välkomstbrev i bruk med
nyttig information till nya medlemmar.
Kommunikationens innehåll anpassas enligt
kanaler och definieras i kommunikationsstrategin.
Tydligare kommunikation så att nya medlemmar
slussas in i verksamheten.
En kommunikationsarbetsgrupp vidareutvecklar
kontinuerligt föreningens kommunikation.

Medlems-
kommunikation

Medlemsbrev en gång per
månad, med undantag för
sommarledigheten. 
Kretsinformation
"Kretsnytt" sänds till
kretsarnas kontakt-
personer sex gånger per
år 
Brev till medlemmar utan
tillgång till e-post sänds
två gånger. 
Välkomstbrev sänds inom
3 dagar från att
föreningen fått info om ny
medlem.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande
organ. Föreningen leds av en styrelse som
sammanträder sju gånger per år. Styrelsen

utser vid behov olika arbetsgrupper som
närmare bereder ett visst ärende för styrelsen.

Valberedningen förbereder personval vid
årsmötet.

Föreningen samarbetar med förbundets
organisationsteam.

Mål 2023: Organisationsförändringen
implementeras i verksamheten

I ekonomiska frågor satsar föreningen på ett
långsiktigt tänk och på en stabil ekonomi som

möjliggör föreningens verksamhet. Utrymme ska
finnas även för välgörenhet och nysatsningar. 

Mål 2023: klargöra föreningens roll och 
eventuella nysatsningar

helsingforsmartha.fi

@helsingforsmartha

Kommunikation

Organisation

Ekonomi

Resurser
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