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KVINNORS RÖSTER MÅSTE HÖRAS
Hej allesammans! Jag är er nya ordförande sedan 
28.2.2017. Det känns otroligt fint! Vår förening har så 
långa anor och en historia med fantastiskt och varier-
ande program. Jag ska göra mitt bästa för att föra den 
stafettpinnen vidare. I mål kommer vi väl aldrig när 
det gäller jämställdhetsarbetet. Det är trots allt de små 
stegen framåt som förändrar världen i grunden, mera 
sällan de långa skutten.

Jag har länge varit medlem i vår förening, en tid också 
hela Kvinnoförbundets generalsekreterare, men 
har suttit bara tre år i styrelsen. I det fallet är jag en 
normbrytare. Nya ordföranden brukar väljas bland 
långvariga styrelsemedlemmar, precis som det var med 
vår tidigare ordförande, Peggy Heikkinen. Tack Peggy 
för dina år som ordförande och för att du fortsätter 
som styrelsemedlem ännu ett år till. Du fick förenin-
gen att blomstra i alla regnbågens färger. Det vill jag 
också.

Kvinnovalskarnevalen i G18 på Kvinnodagen 8.3. var 
vår stora satsning i valrörelsen inför kommunalvalet 

2017. Vi kan vara stolta över att vårt valjippo i samar-
bete med Kvinnoförbundet i Helsingfors lockade över 
150 kvinnor med fint program och tuffa kandidatde-
batter. Tack till vår driftiga projektsekreterare Elin för 
de fina arrangemangen! 

Femton av Sfp:s kandidater i kommunalvalet är våra 
medlemmar. Även om kommunernas makt- och ans-
varsområden minskar i framtiden genom hälsovårds- 
och landskapsreformen, kommer stadsfullmäktige 
fortfarande att besluta om för oss kvinnor mycket 
viktiga saker som t.ex. om närskolor, subjektiv rätt 
till dagvård och omsorgstjänster på svenska för äldre 
och lite yngre. Där måste kvinnors röster höras. Kom 
alltså ihåg att rösta och delta gärna i valrörelsen!

Mona Rautelin, ordförande 
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SVENSKA    KVINNO FÖRBUNDET

KOM MED OCH GÖR 
VALKAMPANJ 3.4!
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs kommer att ansvara 
för valstugan vid Narinken mellan kl. 8-18 den 3.4. Kom 
gärna med och dela ut godis, kaffe och kandidatflyers. 
All hjälp behövs oberoende om du kan vara bara en halv 
timme eller flera timmar. 

Vi kommer även att ordna morgonkampanj tillsammans 
med Svensk Ungdom den 29.3-31.3 och 3.4-4.4 mellan kl 
7.30-9.30 på morgonen, eller så länge materialet räcker. 
Vi delar ut flyers med alla kvinnoförbundets kandidater i 
Helsingfors och godis eller någon frukt till   
morgonpendlare. Som tack bjuds det på frukost på   
kansliet efteråt.

Vill du delta i något av dessa evenemang eller vill du hjälpa 
tilll med kommunalvalet på något annat sätt, ta kontakt 
med projektsekreteraren . Uppgifter nedan.

NY STYRELSE FÖR   
SVENSKA KVINNOFÖRBUNDET 
I SÖRNÄS
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs valde på sitt årsmöte 
en ny styrelse för 2017

Mona Rautelin, ordförande
Ann-Louise Laaksonen, vice ordförande
Kalinka Nyholm, disponent

Övriga medlemmar:
Anna Jungner-Nordgren
Peggy Heikkinen
Anna Alenius
Kerstin Meinander
Christel Björkstrand
Harriet Rydberg

Hela styrelsen nås på sornas@kvinnoforbundet.fi  
och Mona på 050 383 5525 eller mona.rautelin@gmail.com
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