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SVENSKA    KVINNO FÖRBUNDET

Kom med på konstutställningen Feministisk 
Sommar lördagen den 12.8.2017
Sommarutställningen på Stiftelsen Pro Artibus Galleri Elverket hanterar  
feminism. De fem deltagande samtidskonstnärerna är Birgitta Ara, Cris af 
Enehielm, J. A. Juvani, Reija Meriläinen och Lena Séraphin. För att hedra firandet 
av Finlands hundraårsjubileum har utställningsprogrammet för år 2017 kretsat 
kring samhällstillvändhet, och den aktuella utställningen håller fast vid detta 
tema. En av avsikterna har varit att visa upp det feministiska tänkandets  
grundläggande betydelse för samtidskonsten. Utställningens konstnärer har 
inspirerats av feminismens intresse för undangömda maktstrukturer, och av  
kroppslighetens och identitetspolitikens betydelse inom konsten.

Tidtabell 12.8.2017
10.00 Start med buss från Kiasma
11.30 Besök på Galleri Elverket
Gustav Wasas gata 11 Raseborg
Fritid
13.30 Start tillbaka
15.00 Tillbaka i Helsingfors

Anmäl dig senast den 5.7 till elin.andersson@kvinnoforbundet.fi eller per text-
meddelande på 050 538 1594 .

Denna gång förutsätts det att tillräckligt många anmäler sig för att utfärden 
kan bli av. Projektsekreteraren är på semester 19.6.-20.7, men är på kansliet den 
6.7. för att bl.a. hantera anmälningarna och kontaktar omgående de anmälda om 
utfärden inte blir av.

Svenska Kvinnoförbundet deltar i Helsinki Pride 2017!
Paraden äger rum lördag 1.7 och vi samlas alla på Medborgartorget framför 
Riksdagen kl. 12. varifrån paraden startar kl. 13. Från Medborgartorget går 
paraden sedan till Brunnsparken var årets parkfest äger rum. Kom alla med 
och fira kärlek och mänskliga rättigheter i denna färggranna parad! Vi går 
tillsammans med Sfp och SU. Kontakta Sandra Ahtola på 045 657 9578 för 
mera information.
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SAVE THE DATE INFÖR HÖSTEN 

MÅNDAG 25.9 SEMINARIUM OM HEDERSKULTUR I FINLAND
Seminarium tillsammans med Svenska Kvinnoförbundet på G18.  Mera info i nästa medlemsbrev.

TORSDAG 5.10 OCH TISDAG 24.10 SMART MAMAS 
Föreläsningsserien riktar sig till dig som oberoende av ålder, livskede eller familjesituation vill lära 
sig mera om vardagsjuridik och personlig ekonomi på en grundläggande nivå. Båda föreläsningarna 
ordnas kl. 17.30 framåt på Tekniskas Salar på Eriksgatan 2, vån 6. Mat och vinservering ingår. Mera 
info om anmälan i nästa medlemsbrev.

5.10 Del 1 Har du koll på vardagsjuridiken?
Oberoende om du är mamma eller inte, lönar det sig att kunna grunderna i familjejuridik. Vad är 
skillnaden på ett samboförhållande och ett äktenskap? Lönar det sig att göra äktenskapsförord? 
Vilken juridik ligger till grund för föräldraskapet? Kom och lär dig mer om familjejuridik och annan 
nyttig vardagsjuridik för livets alla skeden. Föreläsare är Harriet Rydberg, Partner och advokat vid 
Procopé & Hornborg. 

24.10 Del 2 Utveckla din privatekonomi
Vill du lära dig mera om aktiesparande, fondsparande och skatteplanering. Oberoende om du är en 
småsparare eller har större planer för framtiden är det här något för dig. 
Föreläsare är Harriet Rydberg, Partner och advokat vid Procopé & Hornborg och Bianca Renlund, 
Privet Banker vid Aktia. 

FREDAG 13.10 KL. 17-21 TILL LÖRDAG 14.10 KL. 9-16 
HELGKURS I FEMINISTISK SJÄLVFÖRSVAR 
Feministiskt självförsvar bygger på kvinnors erfarenheter och utgår från kvinnors vardag.
Försvaret handlar om ett mentalt, verbalt och fysiskt självförsvar. Träningarna består av rollspel, 
diskussioner, lekar och teknikträning. 
Målgrupp: Du som är över 18 år och identifierar dig eller bemöts som kvinna. 
Mera info om anmälan i nästa medlemsbrev. Pris 25 euro.

BABYCAFÉ INFO

Babycaféet i LillaLuckan har nu sommarpaus och är öppet igen  
varje onsdag kl. 11.30–14.00 från och med den 30.8.2017.

Tyvärr har Familjecafeét Bubbel i Stoa nu avslutat sin verksamhet 
på grund av lågt deltagande. Familjer som bor i Östra Helsingfors 
är alla hjärligt välkomna till babycaéet på LillaLuckan istället.


