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Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi
Toimintaohjelma 2018-2019
Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi toimii ruotsinsuomalaisten naisten ja heidän järjestöjensä
vähemmistö-, etujärjestö-, harrastus- yhteistyöfoorumina. Toiminnan tarkoitus on sekä
ruotsinsuomalaisten naisten yhteistoiminnan edistäminen, aseman parantaminen, että tasa-arvon
toteutuminen. Foorumin koko talouden perustana on valtion avustus. Toimintaa ohjaa säännöt,
valtion avustuksen määräämät ehdot, Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumin Naispoliittinen ohjelma
ja Foorumin edustajakokouksen päätökset ja RSKL:n liittokokouksen hyväksymä toimintaohjelma.
Tulevan kahden vuoden toiminnan painopisteet ovat seuraavat:
1.Tasa-arvo-, vähemmistö- ja etujärjestötyö
•

Foorumi kannustaa naisia osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan.

•

Foorumi seuraa tiedotusta ruotsinsuomalaisten naisten tasa-arvo-, vähemmistö-, terveys- ja
hyvinvointikysymyksistä.

•

Foorumi tekee yhteistyötä jäsenten, jäsenjärjestöjen ja RSKL:n ja sen erityisliittojen kanssa ja
toimii tarvittaessa epäkohtien esilletuomiseksi ja niiden parantamiseksi.

2. Tiedotus
Foorumi osallistuu tiedonjakoon jäsenille RSKL:n lehden rskl.se lehdessä ja RSKL:n kotisivulla sekä
tiedonjakoon jäsenjärjestöille RSKL:n Yhteiskirjeessä. Foorumi osallistuu tiedonjakoon kaikille
ruotsinsuomalaisille RSKL:n palstalla Ruotsinsuomalainen lehdessä. Tiedotuksen parantamiseksi
lisätään Facebookin ja sosiaalisten medioitten käyttötaitoa ja käyttöä.
3. Järjestötoiminnan kehitystyö
Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumin toiminnan kehittäminen vaatii sisäisen toiminnan ja toimintaympäristön tarkastelua, työtapojen valintaa ja kehittämistä sekä työnjakoa. Foorumi kehittää toimintaansa vastaamaan järjestölle asetettuja vaatimuksia. Työvaliokunta valmistelee asiat hallituksen
kokouksiin ja edustajakokouksiin.
Kehitystyö sisältää myös Foorumin hallituksen, jäsenten, jäsenjärjestöjen ja RSKL:n välistä tiedonjakoa vastaamaan järjestölle asetettuja vaatimuksia.
Foorumi hankkii jäseniä ja tukee seuratason naistoimintojen liittymistä jäsenjärjestöiksi.
Foorumi järjestää jäsentapaamisia seura-, piiri- ja keskustasolla toiminnan kehittämiseksi jäsenten
tarpeiden mukaan.
4. Identiteetti, kulttuuri ja kieli
Foorumi tukee ruotsinsuomalaisten identiteetin, -kulttuurin ja suomen kielen vahvistamista.
5. Terveys-, sosiaali- ja kulttuuriprojekti
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Foorumi suunnittelee, organisoi ja toteuttaa yhteistyössä jäsenjärjestöjen, RSKL:n ja sen erityisliittojen sekä muiden tarvittavien asiantuntijoiden ja yhteistyöelinten kanssa toimintaa ja luentoja
paikallistasolla. Projektin tarkoitus on jakaa tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista,
perhejuridiikasta, sosiaalipolitiikan alueelta sekä tukea naisten osallistumista demokraattiseen
toimintaan ja yhteiskuntaelämään. Projektin tarkoitus on myös tehdä tunnetuksi ja vahvistaa ruotsinsuomalaisten naisten kulttuuritoimintaa.
6. Foorumin omat tapahtumat
Foorumi järjestää
•

Ideapäivät tai Syyslatauksen vuosina 2018 ja 2019 joiden tarkoituksena on keskustella ja
kehittää toiminnan sisältöä yhteistyössä jäsenten kanssa.

•

Paikallistason tapahtumia liittyen Terveys-, sosiaali- ja kulttuuriprojektiin vuosina 2018 ja
2019.

•

Varsinaisen edustajakokouksen vuonna 2019.

•

Foorumi tukee jäsenjärjestöjä Naistenpäivän järjestämisessä.

7. Osallistuminen ja yhteistyö
Foorumi osallistuu
•

RSKL:n erityisliittojen/jaostojen puheen- ja varapuheenjohtajien ja työvaliokuntien
tapaamisiin.

•

RSKL:n toimintasuunnitelmakokouksiin.

•

RSKL:n järjestön kehityspäiville vuosina 2018 ja 2019.

•

Axevallan kesä/RSKL:n kesäfestivaalit tapahtumaan vuosina 2018 ja 2019.

•

Ruotsinsuomalaisten Valtuuskunnan työskentelyyn vuosina 2018 ja 2019.

•

RSKL:n Liittokokoukseen vuonna 2019.

•

Ulkosuomalaisparlamentin istuntoon.

Foorumi tekee yhteistyötä RSKL:n ja sen erityisliittojen kanssa sosiaalipolitiikan alueella ajaen
aktiivisesti sosiaalialan keskeisiä ruotsinsuomalaisia koskevia uudistustarpeita.
Foorumi tekee yhteistyötä ruotsalaisen katto-organisaation Svensk Kvinnolobby:n kanssa.

