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ORDFÖRANDES HÄLSNING
Kära medlem!
Vi går mot våren efter en ordentlig vinter. Det
brukar betyda en varm och skön sommar. Det
ser jag fram emot. Under vintern har Kvinnoförbundet i Sörnäs haft årsmöte och återvalt mig
som ordförande. Det är jag oändligt glad över. Jag
vill att föreningen fortsättningsvis är en oas för
systerskap, nydanande idéer och engagerande
feminism. Det gäller att vara på hugget! På vissa
områden går nu jämställdhetsarbetet raskt framåt,
i andra fall stampar det på stället.
Vår konservativa regering lade på is reformen av
familjeledigheterna. Enligt gubbarna är det fortfarande kvinnors uppgift att sköta barn – män
hjälper bara till om de hinner och orkar. Moderna
barnfamiljer tänker annorlunda. Nästa regering får
ta reformen som fyller nutida behov. Det positiva
är att riksdagen godkände den nya moderskapslagen. Barn i regnbågsfamiljer har nu rätt till sina
föräldrar redan i fosterstadiet. Inget regnbågsbarn
kommer längre att omhändertas av kommunen
i onödan, såsom i fall där modern dog före den
interna adoptionen var klar.
En annan positiv sak är lagmotionen i 		
riksdagen om införande av samtycke till sex i
Finlands våldtäktslag. Tidigare har fällande dom i
praktiken krävt bevis på någon form av tvingande
eller tecken på våld på offrets kropp. Helt galet
tänk! De flesta våldtäktsoffren känner nämligen
gärningsmannen och gör inget motstånd i chock
och av förnedring. Inte att undra på att våldtäkter
har blivit oanmälda! Bevis på samtycke innebär att
domstolen ska sluta utreda hur offret betedde sig
och istället granska och döma våldtäktsmannens

beteende. Det är rätt och riktigt! En tredje positiv
sak är lagmotionen i riksdagen om att kön borde
införas som en skärpnings-grund i strafflagen. Går
lagen igenom kan rätten i framtiden yrka på att
t.ex. kvinnors underordning och mindre fysiska
styrka ska skärpa domen.
							
Kvinnoförbundet i Sörnäs har också dragit sitt strå
till stacken i jämställdhetsarbetet. I mars samlades
över 70 kvinnor till ett seminarium om skatte
planering. Okunskap i skattefrågor kostar nämligen pengar och får inte drabba lägre kvinnolöner
och -pensioner. Under Svenska Kvinnoförbundets
årsmöte återvaldes igen vår egen styrelsemedlem
Anna Jungner-Nordgren till förbundsordförande.
Henne kan vi vara stolta över och den politik hon
bedriver underskriver jag tillfullo. Kvinnoförbundet
i Sörnäs gör också själv politik. Föreningens
motioner till förbundsmötet gick galant igenom och slussades vidare till sfp:s partidag. På
kommande under våren är ännu ett seminarium
om kvinnors på tok för låga pensioner och hur
vi kan ändra på detta i framtiden. I maj blir det
filmvisning, teaterbesök och vårutfärd. Kom med!
Det är roligt att höra till Svenska Kvinnoförbundet i
Sörnäs!
Eder ordförande,
Mona Rautelin, 		
ordförande 		
Svenska 		
Kvinnoförbundet 		
i Sörnäs

Viktig info till medlemmarna om anmälan till evenemang!
Notera att på grund av nya dataskyddslagen går det inte längre att anmäla någon annan
än dig själv till ett evenemang eftersom föreningen inte får behandla namnuppgifter som
är givna av någon annan än personen själv.
Ni kan således inte anmäla vänner på samma gång som er själva trots att de är 		
medlemmar i föreningen. Det går att anmäla en namnlös avec . I det fall namnuppgifterna
på avecen behövs meddelas detta separat.
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KALENDER
Tisdag 16.4.2018 kl 17.00 Kvinnors pensioner - har du koll på din framtida ekonomi?
Det är bra att redan i början av karriären fundera på den egna pensionen även om den kan kännas
långt borta. Allt från tid hemma med barnen till deltidsarbete och låga löner påverkar kvinnors
pensioner negativt. Har du koll på din kommande pension oberoende av hur nära eller avlägsen den
än är? Välkommen på seminariet “Kvinnors pensioner - har du koll på din framtida ekonomi?” 		
måndagen den 16 april kl. 17.00 på G18, Helsingfors. Seminariet kommer även att livestreamas.
Talare:
Lotta Savinko, Akava, chef för arbetslivsfrågor
Barbro Lillqvist, Pensionsskyddscentralen
Mats Nylund, riksdagsledamot (SFP)
Anförandena efterföljs av paneldiskussion 		
som modereras av författaren och frilansjournalisten
Michaela von Kügelgen.
Vi inleder med lätt servering kl. 17.00.
Anmälan till projektsekreteraren senast den 12.4 på elin@kvinnoforbundet.fi eller 0505381594.
Arrangörer: Svenska Kvinnoförbundet, Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och Svenska Seniorer.

Torsdag 3.5.2018 kl. 17.00 Sisters without borders - Systerskap utan gränser
Welcome to the Finland première of the documentary film Sisters!
Välkommen på dokumentärfilmen Sisters på Korjaamo Tölögatan 51 A-B
The film “Sisters” is a documentary film about the 		
extraordinary connection of cultures of the East and the
West. It is a film about dreams, faith in change and
freedom. The film follows the lives of three sisters: Gaisu,
Zohra and Parastu. Through the story of the sisters, we
discover the dark and bright side of women’s lives in
Afghanistan. The traditional mentality forbids them to
work, learn, leave the house without a husband or relative
and even go to the doctor. However, they have their own
resistance strategies and fight for independence. This film
is an extraordinary journey into the Afghan women’s world
watched by the Polish women, activists from the 		
Association of Active Women who went to Afghanistan to support their sisters in the name of 		
solidarity, to work together on the project “Young Women for Change”, to strengthen the leaders of
change and shoot a valid movie. That’s how the sisters ties up.
After the film there will be a panel in English to discuss the current situation of the women in		
Afghanistan and what the future may hold for them. The panel:
Anne Meskanen, Finnish Ambassador for Equality Issues, equality questions
Monika Sobańska, producer of the documentary film Sisters
Eeva Koskinen reporter and Coordinator of the Learning Together-project by Women journalists in
Finland
Moderator: Anna Jungner-Nordgren. Chairwoman of Svenska Kvinnoförbundet
Arrangör/The event is arrange by Svenska Kvinnoförbundets internationella utskott and Svenska
Kvinnoförbundet i Sörnäs
We start with a small cocktail at 5 pm.
The event is for free but there is a limited amount of tickets. You can book your ticket from 		
elin@kvinnoforbundet.fi eller 0505381594.
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KALENDER
Fredag 11.5. 2018 kl. 19.00 Teaterbesök Egenmäktigt förfarande
Karin Parrot Jonzons lekfulla dramatisering av 		
Egenmäktigt förfarande är lika utlämnande, skarpsynt och
självironisk som Lena Anderssons prisbelönta roman.
Linda Zilliacus spelar Ester Nilsson som har blivit en av
10-talets ikoniska romangestalter. Hon är en modern,
självständig och stark kvinna som vägrar vara offer eller
känna skuld, men som mot bättre vetande låter sig drivas
av sin besatthet – och slängs in i ett drama om passion
och makt, om frihet och förnuft.
Plats: Lilla Teatern, Georgsgatan 30
Pris: 25 euro. Alla medlemmar får ta en avec per person.
Boka din och en eventuell avecs biljett senast den 18.4 av
projektsekreteraren (uppgifter nedan). Biljetterna skall betalas in före föreställningen till Svenska
Kvinnoförbundet i Sörnäs konto FI32 4055 5452 3274 92.

Onsdag 16.5.2018 kl. 19.00 Feministisk stand up med Jamie MacDonald
Feministisk stand up kväll utmanar de klassiska stereotyperna
och erbjuder tankeväckande vitsar. Kvällens värd, Jamie
McDonlads vitsas är både politiska och inspirerande. Varje
kväll stiger även ett par finska standupstjärnor upp - t.o.m
medelålders vita män. Kvällen går på finska och engelska
Plats: Korjaamo, Tölögatan 51 A-B
Pris: 10 euro. Alla medlemmar får ta en avec per person. Boka
din och en eventuell avecs biljett senast den 13.4 av 		
projektsekreteraren (uppgifter nedan). Biljetterna skall
betalas in före föreställningen till Svenska Kvinnoförbundet i
Sörnäs konto FI32 4055 5452 3274 92.

Lördag 9.6.2018 Vårutfärd till Åbo. Bekanta dig med den otroliga Åbokvinnan
Kom med på vårutfärd till Åbo och lyssna på en guidad tur om olika kända åbokvinnor genom tiderna.
Ruttens fixpunkter är bl.a. de åboländska affärskvinnornas öden från 1500-talets mäktiga borgare och
Valpuri Innamaa till Aline Grönberg och bergsrådet Irja Ketonen. Under rundturen presenteras krögare,
såsom Wallina Valtin som grundade Hamburger Börs, bild- och scenkonstens kvinnor, vårt lands första
kvinnliga landshövdingar, ”flickorna från Port Arthur”, ”väverskorna från Pumpula”, Klosterbackens flitiga
husmödrar och inte att förglömma ”Katt-Alli” och glädjeflickorna vid Harmaalinna. Domkyrkans kvinnliga
helgon, adelskvinnorna som är begravda vid kyrkan
och de tre Katarinorna vid Åbo slott uppmärksammas
också.
Efter truren blir det lunch och så finns det även
möjlighet till lite fritid i Åbo centrum innan vi åker
tillbaka. Hela utfärden startar på morgonen med buss
från Helsingfors och den guidade turen genomförs
även med buss. Vi återvänder till Helsingfors på
kvällen. Närmare tidtabell och uppgifter fås vid
anmälan.
Anmäl dig och evetuell avec senast den 9.5.2018 till projektsekreteraren (uppgifter nedan). Utfärden är
gratis.
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KALENDER
Tisdag 20.11. 2018 kl. 19.00 Teaterbesök Chess på Svenska Teatern
CHESS på svenska bjuder på dramatik, kärlek och farligt spel men framför allt bjuder den på
musik i världsklass. Låtar som I mitt hjärtas land (Anthem), Jag vet vad han vill (I Know Him So
Well), Inte jag (Someone Else’s Story) och Drömmar av glas (You and I) lämnar ingen oberörd.
Musiken till CHESS är skriven av Benny Andersson och Björn Ulvaeus och sångtexter av i
orignaluppsättningen av Tim Rice.
Musiken till CHESS är skriven av Benny Andersson och Björn Ulvaeus och sångtexter av i
orignaluppsättningen av Tim Rice.
Sedan premiären för CHESS på svenska i Stockholm 2012 har Anders Eljas (Kristina från
Duvemåla) gjort en ny orkestrering, Svenska Teatern är den första professionella teatern i
världen att uppföra den. Kostymerna skapas av Teemu Muurimäki, en av Finlands främsta d
esigners. Rollen som Florence axlas av skådespelerskan och sångerskan Maria Ylipää (Kristina
från Duvemåla, Wicked, Evita): Rollen som Anatolij axlas av superbegåvningen Alexander Lycke
från Sverige. Glenn Edell tolkar Freddie och det nya stjärnskottet Johanna Ström gör Svetlana.
Plats: Svenska Teatern
Pris: 50 euro. OBS! Denna pjäs kan bara bokas av medelmmar. Boka din biljett senast den 4.5 av
projektsekreteraren (uppgifter nedan). Biljetterna skall betalas in före föreställningen till
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs konto FI32 4055 5452 3274 92.
OBS: Begränsat antal biljetter.

Svenska Kvinnnoförbundet i Sörnäs styrelse för 2018
Mona Rautelin, ordförande
Ann-Louise Laaksonen, vice ordförande och ekonomiansvarig
Kalinka Nyholm, disponent
Anna Alenius, Bibliotekarie
Anna Jungner-Nordgren
sornas.kvinnoforbundet.fi
Kerstin Meinander
Maj-Britt Grönholm
Christel Björkstrand
Harriet Rydberg
Hela styrelsen nås per e-post på: sornas@kvinnoforbundet.fi
Ordförande nås på mona.rautelin@gmail.com
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