
 SVERIGEFINSKT KVINNOFORUM 

 

Verksamhetsberättelse 2014 

   

Allmänt 

Sverigefinskt Kvinnoforum grundades den 9 april 2000 i Stockholm. Forum är en intresse- 

och fritidsorganisation samt samarbetsforum för kvinnor som tillhör den sverigefinska 

minoriteten. Forum verkar för att bland annat främja kvinnors välbefinnande samt att skapa 

jämlika villkor i samhället. 

 

Forum är ett specialförbund inom Sverigefinska Riksförbundet, SFRF. Kvinnoföreningar, -

grupper och -nätverk samt kvinnosektioner och -utskott i finska föreningar kan ansluta sig till 

Forum. I slutet av verksamhetsåret hade Forum som medlemmar två (2) kvinnoföreningar, 22 

kvinnosektioner i finska föreningar, kvinnoutskott vid fem (5) av SFRF:s distrikt och en (1) 

gruppmedlem, totalt 30 medlemmar. 

 

Under verksamhetsåret uppmuntrade Forum bildandet av kvinnosektioner/utskott i föreningar 

och i distrikt samt att de kvinnosektioner/utskott som redan finns skall ansluta sig till Forum 

och utse en kontaktperson.  

Till Forums nyanslutna medlemmar skickades ett informationspaket om Forum och dess 

verksamhet. Forum informerade om sina mål och sin verksamhet i sina utskick till 

medlemsföreningar/ medlemmar, på hemsidan, via e-post, i medlemstidningen ruotsi.se, i 

tidningen Ruotsin Suomalainen samt via övrig sverigefinsk media.  

 

Förbundets organisation och administration 

 

Ordförande   Anneli Ylijärvi 

 

Vice ordförande  Ana Sampakoski fram till 26.4.2014 

 

Ordinarie  Paula Ehrnebo  

styrelsemedlemmar Anneli Rautio  

Ritva Sorsa 

 

Suppleanter   Anneli Rantanen  

Tuula Jäkärä 

 

Styrelsen höll fem möten under året och diskuterade frågor även via e-post. 

 

Valberedningen  Arja Tamminen, sammankallande  

Helena Kivisaari  

Kielo Penttinen 

Maija Himanen 

 



Ungdomsstyrelsen, nuförtiden Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf), 

beviljade Forum statsbidrag för Forums organisering 2014. 

Forum är medlem i Sveriges Kvinnolobby. 

År 2014 anslöt Forum till KvinnorKan-organisationen. 

Verksamhet 

Forum har verkat för att uppnå sina mål genom att arrangera kurser och evenemang samt 

genom information via tidningen ruotsi.se, utskick och via hemsida. Förbundet har främjat 

kvinnors organisering i sina egna grupper. Forum har främjat kvinnors deltagande i den 

demokratiska processen och i samhällslivet genom kurser, evenemang och diskussioner. 

Genom att ge information till kvinnor om deras rättigheter har Forum främjat kvinnor att 

hävda sina rättigheter och erbjudit dem möjligheter att föra fram sina krav. Via sina 

jämställdhetsprojekt har Forum ökat de sverigefinska kvinnornas kunskap om jämställdhet 

och kvinnors rättigheter samt om Sveriges och FN:s jämställdhetspolitik. 

Evenemang, kurser och studieverksamhet 

Forums Idédagar hölls den 22-23 februari i förbundskansliet och på kryssningsfartyget m/s 

Cinderella. Sirpa Hemmingberg från Nordea gav en inspirerande föreläsning om ’Jag och 

pengar’. Hon fick oss att tänka på sparande i allmänhet och när det blir dags att börja med 

pensionssparande. Eila och Elin Pöllänen underhöll med sång och fiol- och gitarrspel. 

Ombudsman Raija Kärkkäinen Eriksson informerade om riksförbundets demokratiprojekt, 

Hän & Hen -projektet. Apotekare Katarina Jurvin Lauste föreläste om hur naturmedicin kan 

bidra till vårt dagliga välmående. Deltagarna berättade om aktuell verksamhet i sina 

föreningar. 

År 2014 Kvinnodagar och -mässa arrangerades den 5-6 april i Umeå av Umeås aktiva kvinnor 

’Aktiivit akat’. Under kvinnodagarna redogjorde Paula Ehrnebo om resultatet av Forums 

jämställdhetsundersökning, Heli Aarnipuro från Arbetsmiljöverket föreläste om temat ’Mäns 

och kvinnors olika villkor i det svenska arbetslivet’, Anneli Thylins tema var ”Sverigefinska 

och andra minoritetskvinnors livsöden och motgångar samt om det stöd samhället ger dem” 

och Elisabeth Sonntag-Öström tog upp stressrehabilitering genom sitt föredrag ’Kraft från 

naturen”. Kvinnodagarna avslutades med en paneldiskussion ”Påverkar minoritetsställning 

den sverigefinska kvinnans vardag och på vilket sätt?”. Som kulturinslag reciterade Solja 

Krapu sin egen poesi och deltagarna fick vara med om en dansföreställning. 

Nordiskt Forum i Malmö den 12-15 juni 2014 

Sverigefinska Kvinnoforum deltog i nordisk jämställdhetskonferens i Malmö under hela 

evenemanget. Forum hade en egen monter. På lördag den 14 juni arrangerade Forum ett 

seminarium där Forums styrelseordförande Anneli Ylijärvi och medlem i projektgruppen FD 

Paula Ehrnebo presenterade Forums senaste jämställdhetsprojekts slutrapport ’Hur jämställd 

är den sverigefinska kvinnan/mannen i hemmet?’. 



Nordiskt Forum 2014 som anordnades av de nordiska kvinnoorganisationernas paraply-

organisation var det största nordiska kvinnoevenemanget på 20 år. Runt 20 000 deltog. Målet 

var att bedöma den nuvarande jämställdhetssituationen i de nordiska länderna och att 

gemensamt samla ihop framtidens jämställdhetspolitiska mål och krav. 

Profilprodukter 

Forums T-shirts och tygkassar var till försäljning i olika evenemang. 

Deltagande 

I samarbete med Örebro-Värmlands distrikts kvinnoforum anordnades en kurs i framträdande- 

och presentationsteknik den 25 – 26 januari i Karlskoga. Kursledare av SFRF:s  tidigare 

ombudsman Helena Kivisaari. 

Den 10 mars deltogs i Hän & Hen -projektets informationsmöte på förbundskansliet. 

Forums ordförande deltog den 22 mars i Sveriges KvinnoLobbys årsmöte i Stockholm. 

Forums ordförande deltog i Sverigefinländarnas delegations session den 29-30 mars i 

Finlandsinstitutet i Stockholm. 

Den 25 april deltogs i Hän & Hen -seminariet vid Göteborgs universitet. 

Den 28 maj deltogs i informationsmöte anordnad av Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor (Mucf) Stockholm. 

Forums ordförande deltog den 2 juni i Mucf:s informationsmöte om ansökan om 

organisationsbidrag. 

Forums ordförande deltog den 15 – 16 augusti i utbildning om minoritetsfrågor och 

förbundets förnyelse arrangerad av Sverigefinska Riksförbundet. 

Den 19 september deltogs i KvinnorKan -organisationens seminarium om kvinnors hälsa. 

Forums ordförande deltog den 4 oktober i KvinnoLobbys ordförandekonferens. 

 

 


