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FESTTAL
Trevlig världens största marthakväll!
Välkomna till världens största marthakväll! Kvällen och festen är startskottet för vårt
gemensamma jubileumsår. I dag samlas marthor på olika håll i Finland för att fira tillsammans.
Tack för att du är med oss i dag! Tack för att du är martha!
Martharörelsen fyller 120 år i år. Vi firar tillsammans med vår finska systerorganisation, Marttaliitto, och tillsammans är även det ord som bäst beskriver jubileumsåret.
Vi marthor har, och har alltid haft, en stark gemenskap. En gemenskap som besitter
kraft. Martharörelsen uppstod år 1899, en tid då februarimanifestet och hotet om en förryskning ledde till ett nationellt uppvaknande, och då även kvinnosaksfrågor och bildning fick ett
uppsving. Lucina Hagman tog initiativ till en kvinnoorganisation, en organisation vars uppgift
var att förbättra situationen i hemmet och höja välmåendet. Man konstaterade att det bästa sättet
att stödja familjerna var att sprida upplysning och folkbildning till alla kvinnor runt om i Finland.
Martharörelsen växte snabbt och fick stor spridning. En förklaring till detta var gemenskapen, att medlemmarna träffades, och samma kraft besitter vi än i dag. Organisationen
grundades på onsdag under påskveckan. I mötet, som hölls på skärtorsdagen, deltog många
kvinnor som hade anlänt till Helsingfors för att träffa sina släktingar. När kvinnorna återvände
till sina hemorter spred sig budet om den nygrundade föreningen snabbt. Man vågade inte på
något annat sätt informera om att en förening hade grundats, till exempel brev var uteslutna, då
allt måste hållas hemligt tills man av senaten hade fått tillstånd att ordna sammankomster.
De första landsbygdsföreningarna grundades redan ett par dagar senare. Under den
första månaden grundades tretton föreningar i området runt Helsingfors. I slutet av året var
föreningarna redan 48, och då det var dags för 10-årsjubileet uppgick antalet föreningarna till
sammanlagt 125. I dag finns det totalt 170 marthaföreningar.
Marthaförbundet har genom hela sin historia arbetat för att stödja hemmen och
lära ut hur man får en fungerande vardag. De första rådgivarna, ambassadörerna eller emissarierna som de så vackert kallades, var främst semestrande skolfröknar. Deras uppgift var att
gå från hus till hus och ge goda råd samt berätta om hur man kunde göra saker på ett annat
sätt. Efter två somrar fortsatte arbetet med hjälp av avlönade rådgivare.
Rådgivarna och marthorna har under alla år arbetat sida vid sida. Vi marthor,
medlemmar i organisationen, är och har alltid varit handlingskraftiga. Vi tar tag i saker och är
som starkast då behovet är som störst. Vi påverkar genom våra handlingar. Under krigen och i
kristider har vi visat vår styrka. Vi har gjort många viktiga insatser också under fredstid.
Marthornas styrka har under de senaste åren visat sig bland annat genom olika handarbetsjippon. Tack för att ni till exempel har stickat babyfiltar, och för att ni under jubileumsåret stickar
sockor till förstföderskor och adoptivmammor. Tillsammans visar vi att vi värnar om mammor, vi
har funnits som stöd för dem i över ett sekel och vi fortsätter att stödja dem även i dag.

Marthornas verksamhet är viktig. För dig, för oss, för vår närmiljö, för dem som bor i
Finland och för hela världen. Att vara martha är en trevlig hobby genom vilken du får nya vänner, information och nya kunskaper. Viljan att lära sig nya saker är en grundläggande drivkraft.
I marthagemenskapen har man roligt och det är fint att göra saker tillsammans. Marthorna vill
verka för det gemensamma bästa, såväl i hemlandet som inom ramen för våra samarbetsprojekt
utomlands.
Vi marthor vill inte enbart förbättra världen, vi förbättrar världen. Vi inte enbart kräver förändring och lösningar, vi föreslår lösningar och ger råd samt uppmanar till förändring. Vi marthor
förändrar världen, inte genom att tala med stora ord, utan genom små handlingar i det stora. I
detta arbete har vi alla en uppgift. Det stora som vi har framför oss i dag är hållbarhet i fråga om
både klimat och miljö. Vi vill att jorden ska vara beboelig även för kommande generationer.
Var och en av er är en påverkare. Ni har gjort ett stort påverkansarbete och era gärningar har haft effekt – och ni fortsätter arbetet, tillsammans. Ni påverkar ert eget liv, ni påverkar livet omkring er, ni påverkar kanske i er egen hemstad eller i er hemkommun. Vissa av er
påverkar också på både nationell och internationell nivå. Var och en av er påverkar genom
att föregå som ett gott exempel, genom era gärningar och genom era val. Det ni köper eller
väljer att inte köpa, genom att välja närproducerat och genom att återanvända, också detta är
att påverka. Ni påverkar även andras val och gärningar. Ni påverkar genom era val när det
gäller den mat ni bjuder på, vilka råd och tips ni ger, vilka frågor ni väljer att ta upp på era
marthaträffar och hurudana evenemang ni ordnar. Klimatet är en gemensam utmaning, där vi
har mycket att lära oss och mycket att göra.
Tack för att du är martha. Tack för att du påverkar genom dina egna gärningar och val.
Tack för att du lär andra och delar med dig av din kunskap samt är beredd att lära dig nytt.
Tack för allt du är beredd att göra för andra. Och tack för att du är en del av vår gemenskap.
Tillsammans kan vi göra och gör mycket.
Marthorna är experter på en god och hållbar vardag. Det är också vårt tema under
jubileumsåret, en fungerande vardag som tillhör alla. Men, vi är också bra på fest, och i dag är
festdags. Grattis säger vi till 120 år av marthaverksamhet, och grattis säger vi till alla marthor!
Låt oss höja en skål för marthorna! om det finns dryck
Ha en fin världens största marthakväll!
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