MEDLEMSBREV 5|2016
HJÄLP DE MEST UTSATTA
Mycket är på gång i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs
just nu. Det är flera seminarier på kommande och så blir
det självklart julfest i december. Men inför jul är det även
högtid att fundera på alla de som har det svårt i vårt land.
Till dessa hör de papperslösa vars antal antal förväntas
öka inom de kommande åren. Dessa personer har
varken möjlighet till arbete, bostad eller vård. Många
lever i extrem fattigdom. Bland dessa finns många kvinnor och barn och antalet kvinnor som föder papperslösa
i Finland har gått upp. Vi vill hjälpa dessa mycket utsatta

kvinnor och barn med en insamlings som vi gör till fördel
för Global Clinc som ger hälsovård åt papperslösa. Därför
tänker jag denna gång hålla mig kort, trots att detta är det
sista brevet inför jul ,och istället ge
uppmärksamhet till denna 		
insamling för några av de mest
utsatta i samhället.
Elin Andersson, Projektsekreterare

Delta i insamling för papperslösa kvinnor och barn
Papperslösa personer erbjuds för tillfället inte adekvata hälso- och sjukvårdstjänster i Finland.
Samtidigt saknar dessa personer också ofta allt vad gäller basförnödenheter och lever i extrem
fattigdom. Därför har Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs inlett en insamling för papperslösa
kvinnor och barn i Helsingfors i samarbete med Global Clinic. Vi hoppas så många som möjligt
av våra medlemmar vill komma med!
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs tar emot kassar med basprodukter för kvinnor och barn på
kansliet Simonsgatan 8A i Helsingfors. Kassarna kan hämtas till kansliet under perioden
21.11 -2.12 mellan kl.10-16 och till Julfesten 12.12. (för andra tider kontakta 			
projektsekreteraren) Skriv en lapp på kassen med vad den innehåller. Kassarna kan innehålla
något eller allt av följande:
- Bindor
- Våtservetter
- Basprodukter så som shampon, tvål, hudsalva, läppfett, tandborste, tandkräm, hårband etc.
- Sockor/strumpor i olika storlekar
- Lätta filtar med tanke på vinterns kyla
- Blöjor i olika storlekar
- Bassalva för barn
- D-vitamin för babyn och barn
Om du inte vill delta med en kasse kan du även ge ett ekonomiskt bidrag. Vi samlar in pengar
för den vård Global Clinic ger för nästa år på vårt kontonummer FI32 4055
5452 3274 92. Skriv Donation Global Clinic i meddelandefältet.
Vi hoppas ni vill komma med och hjäpa dessa kvinnor och barn.
Insamlingslov RA/2016/679. (beviljat 28.10.2016 av Helsingfors polisinrättning) 		
Penninginsamlingen pågår i Helsingfors från och med 28.10.2016-31.1.2017. Svenska		
Kvinnoförbundet i Sörnäs ansvara för och ordnar insamlingen.
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KALENDER
LÖRDAG 12.11.2016
DISKUSSION PÅ FEMINISTISK FORUM HUR SYNS FEMINISMEN I DAGENS POLITIK?.
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och Svensk Ungdoms		
jämställdhetsutskott ordnar på Feministiskt Forum 2016 en 		
paneldiskussion om hur feminismen syns i dagens politiska beslutsfattande med riksdagsledamot Eva Biaudet
(Sfp), Helsingfors stadsstyrelse ledamot Veronika Honkasalo (VF) och Helsingfors stadsfullmäktigeledamot
Pia Pakarinen (Saml). Som moderator fungerar Susanna Ginman, Chef för ledar- och opinionsredaktionen vid
HBL.Vi kommer även att ha ett materialbord framme på forumet. Om du vill komma med och stå vid bordet
en stund och träffa andra feminister kontakta projketsekreteraren (uppgifter nedan) så hittar vi en tid som
passsar dig .

LÖRDAG 20.11.2016
RÖSTA PÅ DEN BARNVÄNLIGASTE PLATSEN I HELSINGFORS OCH
KOM PÅ GRATIS BARNKONCERT!
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, LillaLuckan och Ung Martha vill igen
hitta den barnvänligaste platsen i Helsingfors!
Från och med den 10.10-11.11 kan du tipsa oss om din favoritplats som helst
är gratis för barn på www.lyyti.in/tipsbarnvanligtstalle. Det kan vara till
exempel vara en park, en simhall, en staty, en strand, en bussresa eller något
annat du hittar på.
Om du ger oss ett tips kan du vara i ett lotteri var du kan vinna till exempel
biljetter till Heureka för hela familjen, biljetter till Lilla Luckans saftsalonger
eller annat smått och gott.
På Internationella barnkonventionsdagen 20.11 kl. 14.00 ordnas dessutom
en gratis barnkonsert med Raka bananer i Balders hus (Alexandersgatan 12).
Innan konserten delar vi ut priset till vinnaren av den barnvänligaste platsen i Helsingfors. Anmäl dig
på www.lyyti.fi/reg/barnvanligastebarnkonsert
Du kan även tipsa eller anmäla dig till konserten genom att kontakta projektsekreteraren.

TISDAG 22.11.2016
FEMINISM SÅ IN I NORDEN!
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors
PROGRAM
16.00 Servering
16.30 Öppningsanförande
Anna Jungner-Nordgren, ordförande, Svenska Kvinnoförbundet
16.40 Feminismen i Norden
Ebba Witt-Brattström, professor och författare
17.20 Hederskultur och jämställdhet
Gulan Avci, ordförande, Liberala Kvinnor (Sverige)
18.00 Utmaningar för den feministiska aktivismen i Finland
Eva Biaudet, riksdagsledamot, ordförande, Kvinnoorganisationernas Centralförbund
18.40 Är Island jämställdhetens oas?
Hildur Helga Gísladóttir, direktör, Kvenfélagasamband Íslands
19.20 Avslutning
Anmälningar senast 14.11 till elin@kvinnoforbundet.fi Arrangörer: Svenska Kvinnoförbundet, Svenska 		
Kvinnoförbundet i Sörnäs och Svenska Bildningsförbundet
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KALENDER
FREDAG 25.11.2016
LJUS INTE VÅLD
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs deltar i kampanjen Ljus, inte våld som ordnas på FN
dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor 25.11. Kampanjen går i år ut på att dela ut
reflexer med ljus på för de kvinnor som årligen faller offer för våld i hemmet. Om du vill
komma med och dela ut reflexerna meddela ditt intresse till projektsekreteraren
(uppgifter nedan) senast den 22.11. Vi börjar dela ut från och med kl 15. För de som vill
komma med bjuder vi på glögg efter evenemanget.

MÅNDAG 12.12.2016
JULFEST KL 18
Den traditionella julfesten ordnas igen på Paviljongen, Estnäsgatan 12 c
29 00170 Helsingfors. Det utlovas julsånger, glögg, tilltugg och 		
trevlig samvaro. Anmäl dig till festen till projektsekreteraren 		
(uppgifter nedan) senast den 9.12. Meddela även samtidigt om eventuella
allergier eller specialdieter Välkomna!

TORSDAG 8.12.2016
LANSERING AV WEBBPORTA FÖR INVANDRARKVINNOR SOM 		
UPPLEVER VÅLD I HEMMET
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs sammarbetar med Monika -Naiset Liitto om en webbportal där 		
invandrarkvinnor som upplever våld i hemmet kan ta kontakt. Sidan kommer att lanseras den 8.12.206. Mera
info om lanseringen följer på Svenska Kvinnförbundet i Sörnäs hemsida sornas.kvinnoforbundet.fi

FREDAG 3.2 - LÖRDAG 4.2.2017
DEN STORA FINLANDSSVENSKA KRYSSNINGEN
Den Stora Finlandssvenska kryssningen ordnas den 3-4
februari ombord på Viking Line (M/S Gabriella). Hela båten är
reserverad för evenemangets deltagare.
Det erjuds ett mångsidigt program för deltagare i alla åldrar.
Målsättningen är att skapa förutsättningar att mötas, diskutera
och skapa nätverk över region- och generationsgränser.
Evenemanget är riktat till som är intresserade av det svenska
i Finland. Huvudarrangör är Svenska Bildningsförbundet r.f.
Evenemanget är också en del av projektet Finland 100 - och
fungerar som ett gemensamt finlandssvenskt startskott för
jubileumsåret för Finlands självständighet.
Kom med! Mera info och anmälan kan göras på kryssningen.fi.
Du kan även ta kontakt med Maria Jansson vid Svenska
Bildningsförbundet via E-post: 				
kryssningen@bildningsforbundet.fi eller Tfn 040 703 6085

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs • Besöksadress: Simonsgatan 8 A, 7:e våningen • PB 430, 00101 Helsingfors
Projektsekreterare Elin Andersson • Tfn 050 538 1594 • elin.andersson@kvinnoforbundet.fi
sornas.kvinnoforbundet.fi

KOMMUNALVAL 2017
VI VILL HA DIG!
9.4.2017 är det igen kommunalval och
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs vill
gärna se att flera feminister ställer upp i
Helsingfors! Du behövs här!
Om du funderar på att ställa upp eller vet
någon annan du tycker skulle vara en bra
kandidat kontakta projektsekreteraren för
mera information. Vi behövs alla, så tveka
inte!

SVARA PÅ VÅR MEDLEMSENKÄT OCH DELTA I
UTLOTTNING AV VÅRA NYA EXTRABATTERIER!
Vi vill gära höra våra medlemmars åsikter om Svenska Kvinnoförbundet
i Sörnäs verksamhet för att kunna utveckla den! Med detta medlemsbrev
följer en medlemsenkät till pappers som vi hoppa så många som möjligt
skall fylla i och skicka in i det färdigt adresserade kuvertet senast den 1.12.
Bland de som deltar lottar vi ut 10 st av våra nya extrabatterier som du
kan använda för att ladda din telefon, ipad eller dator. Vi kontaktar
vinnarna efter utlottningen. För att delta i utlottningen bör du fylla i den
lapp med kontaktuppgifter som finns i ett litet kuvert som också kom
med medlemsbrevet. Lägg sedan med det slutna lilla kuvetet tillsammans
med enkäten i det färdig adresserade kuvertet. Detta är för att vi skall
kunna garantera att dina svar hålls anonyma. De små kuverten med
kontaktuppgifter och medlemsenkäterna sorteras skillt vid ankomst.
Vi hoppas du vill ta en liten stund och svara på enkäten. Du kan även fylla i den på nätet på
sornas.kvinnoforbundet.fi där du hitter den under rubriken Engagera dig.
Tack för er svar!
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