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Vasa svenska kvinnoklubb 
 

 
    Medlemsbrev 2 / 2014, 30.8.2014 
 
Hej på er! 
 
Jag hoppas ni haft en riktigt skön sommar. Jag sitter här och tittar ut genom fönstret 
på det strålande höstsolskenet och hoppas att det kommer att bli en höst med många 
soliga dagar och sköna promenader.  Vad jag vet med säkerhet är att Vasa svenska 
kvinnoklubb kommer att bjuda på ett antal spännande evenemang under hösten.  
 
Vi börjar redan den 11 september med ett besök på Vasa mödra- och 
skyddshem. Kvinnoklubben donerade en summa på 2000€ till deras verksamhet 
förra verksamhetsåret och vi har nu fått en inbjudan att besöka dem. Skyddshemmet 
ligger i Klemetsö på Magasinsgatan 12. Vi kommer att få en introduktion till 
verksamheten och samtidigt får vi bekanta oss med deras nya lokaler. Pengarna vi 
donerat funderade de använda för att bygga en liten lekpark på gården. Om du vill 
komma med kan du möta upp utanför lokalen kl. 18.00. 
 
Den 20 oktober bjuder Österbottens förbund på ett seminarium om ”Europeisk 
deklaration om jämställdhet”. Detta är en deklaration som undertecknas av 
landskapsförbund och/eller kommuner (till skillnad från vanliga deklarationer som 
undertecknas av länders regeringar). Vasa är en av de (endast) 15 kommuner som 
skrivit under denna deklaration i Finland och Österbottens förbund är ett av de 
(endast) två landskapsförbund som skrivit under deklarationen och sålunda har gjort 
sin avsikt att aktivt jobba för jämlikhet befäst. Men vad görs i realiteten för dessa 
frågor?! Kanske klarnar detta på seminariet den 20 oktober. Som föreläsare kommer 
sakkunnig på jämlikhetsfrågor Sinikka Mikola från kommunförbundet samt även 
expertis från både Bryssel (där deklarationen skapats i samarbete mellan alla EU-
länders kommunförbund) och från Umeå (där man på staden har en på heltid 
anställd sakkunnig i jämlikhetsfrågor). Det blir även paneldebatt och bl.a. 
stadsfullmäktiges ordförande Joakim Strand har inbjudits att närvara. Seminariet 
hålls i Österbottens förbunds lokaler mellan kl 13-16. Mer information om 
seminariet och hur du anmäler dig kommer inom kort på Österbottens 
förbunds hemsida www.obotnia.fi.   
 
Vi kommer även att ordna valcafé i november med möjlighet att höra och 
diskutera viktiga frågor inför riksdagsvalet 2015 med kandidater uppställda i 
regionen. Datum är preliminärt lagt till 20 november men detta är ännu inte spikat så 
håll ögonen öppna efter annons i Vasabladet eller på vår hemsida  
www.vasa.kvinnoforbundet.fi  

http://www.obotnia.fi/
http://www.vasa.kvinnoforbundet.fi/
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”Varför måste jag alltid diska?” låter väl som en spännande titel på en teaterpjäs?! 
Det tyckte vi i kvinnoklubbens styrelse också och därför beslöt vi boka ett antal 
biljetter och bjuda intresserade medlemmar på premiären på Vasallen den 
31.10. kl. 19.00. Är du intresserad av att komma med oss? Anmäl i så fall till Gitta på 
e-post: birgitta.granholm@elisanet.fi eller telefon 050 466 7464. 
 
Kvinnornas julmässa går av stapeln som vanligt på självständighetsdagen den 6 
december. Vi har tagit steg för att modernisera anmälningssystemet för 
bordsreservationer så att det i framtiden skall vara möjligt att göra det via nätet. Är du 
intresserad av att hyra ett bord skall du därför hålla ögonen öppna och titta in på vår 
hemsida ibland. 
 
För att driva hela denna trevliga verksamhet behöver vi ha medlemmar som betalar 
sin medlemsavgift och i detta brev bifogar vi en avi för medlemsavgift 2014.  
 
Vi lovar dessutom att det blir nya spännande evenemang till våren. Det finns redan 
både fina idéer och en del planer. 
 
Styrelsen önskar er en riktigt skön höst och hoppas se er på flera av våra 
evenemang! 
 
 
Vid pennan, 
Nina Stubb 
(ny) viceordförande Vasa svenska kvinnoklubb r.f. 
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