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Du har en finsk far. Hur har det finska synts i din familj?
Jag talar inte finska, men i familjen använder vi några finska 
ord. Vi pratar om löyly och kallar salladsdressing för räkä. Det 
var min farfar som kom på ordet eftersom farmors dressing såg 
ut som snor. Jag har alltid varit stolt över hur jag uttalar finska. 
Ibland svär jag på finska för skoj skull för att inte tappa bort uttalet.
Vad är det mest finländska som du har hemma?
Jag har aldrig varit något fan av stor finsk design och därför 
har vi inget från Iittala eller Marimekko. Däremot har jag finsk 
 alkohol. Jag dricker Olvi och Koskenkorva finns alltid hemma.
Jag samlar även knivar. Jag har fått knivar som present av mina 
finska släktingar ända sedan jag var barn. Finska J. Marttiinis 
knivar är de bästa.
Vilka finska artister har påverkat din musik?
Det är definitivt 22 Pistepirkko. Deras stil och attityd har 
påverkat mig väldigt mycket. De vill inte göra musik som alla 
andra. Jag har också lyssnat mycket på Leningrad Cowboys för 
att de är så galna. Jag älskar Bomfunk MC’s. Eftersom mina 
rötter finns över hela världen, i Indien och i Brasilien, har jag 
alltid lyssnat på annan än nordisk musik.
Vilken finsk artist skulle du kunna sjunga duett med?
Jag skulle vilja träffa solisten i Lordi och göra musik med 

Timo Räisänen är sverigefinsk 
musiker. Från att spela i Håkan 
Hellströms band har han lyft till en 
rockstjärna som har gett ut åtta 
soloalbum.

Sju snabba: 
Timo Räisänen

 honom. Jag har läst intervjuer med honom och han låter som en 
intressant person, som har en vision med sin grupp. Hard Rock 
Hallelujah gjorde intryck på mig och även efter många år sitter 
jag ner och lyssnar fokuserat när jag hör låten.

Vilken finsk låt skulle du kunna göra cover på?
Onion Soup av 22 Pistepirkko är lockande. Men jag skulle 
 aldrig kunna göra det eftersom de är så heliga för mig. De är 
mer än ett band. Jag tatuerade in gruppens logo på mitt bröst 
när jag var 16 år så den har suttit där mer än halva mitt liv.
Vad är ditt finaste minne från en turné?
Förra sommaren sjöng jag på Götaplatsen när mitt album Timo 
sjunger Ted släpptes. Före framträdandet samlade jag min familj 
och vänner på restaurang Mister P för att äta. Därifrån gick vi i 
solskenet till Avenyn där 25 000 människor väntade och ropade 
på mitt namn. Det var helt galet!
I maj ska du framträda två gånger i Göteborg.  
Vad förväntar du dig?
Jag ser fram emot total lycka och en karusell av känslor. Platsen 
för spelningen är Kajskjul 8 där folk kan röra sig och skrika med. 
Där tänker jag blanda olika stilar från min karriär och framföra 
helt nya versioner av gamla låtar. Det ska bli jätte intressant!

jag är sverigefinne ! nr 19, år 2019

 Musikern Timo Räisänen, 37, bor i  Hindås   
med sin familj och hunden Haggis. 
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Innehåll
nr. 19 2019

Först byggdes bastun

Jan Sipola  
– kommun anställd

Sverigefinska veckan 
i februari

V
älkomna till ett nytt spännan-
de år då det minoritetspolitiska 
arbetet i staden förstärks. 
Göteborgs Stad kommer från 
och med i år ha ett nytt råd 

för den sverigefinska minoriteten. Listan 
med nomineringarna ska skickas in så 
fort den är fullständig. Kommunstyrelsen 
utser de politiska representanterna till 
rådet från varje parti i kommunstyrelsen. 
Rådet kommer att presenteras i nästa 
nummer av tidningen. 

DE NYA FÖRVALTNINGARNA FÖR förskola och 
skola arbetar på olika sätt med imple-
mentering av nationella minoritetsfrågor. 
Det gäller särskilt det förstärkta skyddet 
som finskt förvaltningsområde innebär. 
Grundskolenämnden ska i början av året 
fatta beslut om inriktningen med den 
tvåspråkiga undervisningen. Båda för-
valtningarna arbetar fram material och 
planerar olika informationstillfällen om 
den nya skärpta lagstiftningen. Förskole-
förvaltningen är mitt i en planering av en 
ny förskola med språkinriktning i staden 
och rekrytering av finskspråkig förskole-
personal pågår.

UNDER HÖSTEN 2018 RÖSTADES ett förslag i 
Göteborgs Stad igenom; ett sverigefinskt 
kultur- och informationscenter. Tack alla 
ni som har röstat för detta! Ni sverige-
finnar i staden är viktiga i detta arbete. 
Uppdraget har nu kommit till stadsled-
ningskontoret och ska hanteras snarast 
vid nästa möjliga sammanträde i kom-
munstyrelsen. Har ni redan tankar och 
idéer vad centret skulle kunna innehålla? 
Då har ni möjlighet att under året delta i 
referensgruppen Kultur för att delge era 
tankar. Ni kan även skicka era synpunk-
ter via e-post till: suomeksi@stadshuset.
goteborg.se.

 » Grundskolenämnden ska i början av året fatta beslut 
om inriktningen med den tvåspråkiga undervisningen.«
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BLÄDDRA GÄRNA I TIDNINGEN och se vil-
ka planerade aktiviteter som anordnas 
i staden under våren 2019. Det börjar 
med sverigefinska veckan i samband med 
sverigefinska dagen 24 februari. I år ar-
rangeras dagen av Stora Teatern. Mer in-
formation finns på sidan 11. Planer finns 
också för en så kallad årskalender där ni 
lätt ska kunna hitta alla sverigefinska ak-
tiviteter som Göteborgs Stad, de sverige-
finska föreningarna och organisationerna 
arrangerar.

Sauna, vad betyder det för dig? Har du 
tillgång till bastu? Familjen Pyy berättar 
om sitt bastubadande på sidan 6.

JAG VILL TACKA FÖR ett riktigt gott samar-
bete och samverkan med er alla. Jag kom-
mer nu att gå vidare med ett nytt uppdrag 
i staden. Tack för dessa tre år! Vi kommer 
säkert ses i flera sverigefinska arrange-
mang framöver.

JAG
ÄR

LEDARE

Maria Balaban 
Planeringsledare för det finska  

förvaltningsområdet i  
Göteborgs Stad

Jag är Sverigefinne är en 
informations tidskrift som ges ut 
av förvaltningsområdet för finska i 
Göteborg. Den riktar sig till  
Göteborgs sverigefinländare, 
kommunanställda samt alla andra 
göteborgare.

Ansvarig utgivare: Maria Balaban 
Chefredaktör: Mirjami Rustanius 
Omslagsfoto: Svante Örnberg
Bylinefoto: Julia Sjöberg 
Grafisk form: Göteborgs Stad 
Tryck: Lenanders Grafiska AB 
Utgivning: Tre gånger per år
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Aktuellt i göteborgs stad
te x t: mirjami rustanius

jag är sverigefinne ! nr 19, år 2019

Lagen om de nationella 
minoriteterna trädde i kraft 
2010 och lagen ändrades 
från och med årskiftet 
2018/2019. 

Syftet är att skydda och 
förstärka individens rätt till 
sitt språk och sin kultur. Det 
är även viktigt att språket 
och kulturen överförs till 
nästa generation.

Nationella minoriteters 
rättigheter stärks

FÖR BARN
Barn i förskoleåldern har rätt att 
få förskoleverksamhet helt eller 
till väsentlig del på finska om 
familjen så önskar. Detta gäller 

kommuner som ingår i det finska för-
valtningsområdet såsom Göteborg.

Rätten till finsk förskola flyttas 
till skollagen.

En kommun ska lyssna på barn 
och ungdomar och främja deras 
delaktighet i minoritetsfrågor.

FÖR ÄLDRE
Äldre ska erbjudas service helt 
eller till en väsentlig del på  finska. 
Detta gäller kommuner som 
ingår i det finska förvaltnings-

området såsom Göteborg.

Inom äldreomsorgen måste 
man ta hänsyn till de äldres 
möjlighet att bevara sin 
minoritetskultur.

Kommunen ska ska verka för 
tillgången till att det finns 
personal med kunskaper i 
minoritetsspråk.

 Detta innebär lagändringarna bland annat:     

Mer information finns på  
www.minoritet.se.

 Vi tackar det gamla rådet!   

Start för nya sverigefinska rådet
ETT NYTT SVERIGEFINSK RÅD har valts till sta-
den. Den ska bevaka och följa upp sverige-
finnarnas rättigheter inom den kommunala 
sektorn. Göteborgs Stads sverigefinska råd 
består av representanter för finska fören-
ingarna och organisationerna. Även pri-
vatpersoner kan söka medlemskap i rådet. 
I rådet sätts fokus särskilt på språk- och 
utbildningsfrågor, kulturfrågor och på äldre-
omsorgen.

Varje år ordnar rådet ett öppet möte dit 
alla sverigefinnar från Göteborg är välkomna. 

Sverigefinska rådets mandatperiod är fyra 
år. I nästa nummer av Jag är sverigefinne 
kommer rådet för 2019–2022 att presenteras.

Finska förvaltningsområdet tackar det 
avgående rådet för de gångna fyra åren!



5

Aktuellt i göteborgs stad

Visste du att …
... den 21 februari är internationella 
modersmålsdagen?

Då lyfter man fram allas rätt att 
tala och skriva sitt modersmål. I 
Sverige talas uppskattnings vis 200 
modersmål. Finskan är tredje största 
språk i Sverige.

Ny förskola öppnas 
i Göteborg

Göteborgs Stads 
kontaktcenter svarar 
på finska! 
Göteborgs Stads kontaktcenter 
har en telefontjänst där du kan 
ställa frågor på finska. Målet är att 
förenkla kontakten med staden och 
ge information och vägledning om 
Göteborgs Stads tjänster. När du 
ringer kontakcentret, be att få tala 
med någon på finska, eller säg ordet 
”finska”.

Göteborgs Stads kontaktcenter
Måndag – fredag klockan 7–18
Telefon: 031-365 00 00

Barnens flerspråkighet blir en naturlig 
del av vardagen i den nya förskolan. Till 
exempel kommer inte finsktalande att 
agera som en egen grupp utan språken är 
närvarande i alla aktiviteter.

– På det här sättet hör alla barn på 
förskolan olika språk och kan lära sig till 
exempel finska ord, säger förskolechef 
Birgitta Murtoinperä och biträdande 
förskolechef och pedagogista Anne-Lee 
Thorsen-Sörqvist.

Göteborgs Stad behöver anställa mer 
personal som pratar finska. Behovet är 
större än utbudet i dagsläget.

– Kommunen ska enligt skollagen 

erbjuda finskspråkig förskoleverksamhet 
om föräldrarna så önskar. På grund av 
detta behöver vi i Göteborg mer personal 
som kan finska, säger förskolechef Birgit-
ta Murtoinperä.

Murtoinperä och Thorsen-Sörqvist 
önskar att förskolans pedagogik väcker 
barnens intresse för olika språk och ökar 
förståelsen för ett flerspråkigt Sverige. De 
har under sina långa yrkeskarriärer märkt 
att barnens självkänsla och identitet 
stärks när deras modersmål uppmärksam-
mas i förskolan. Att olika språk får kom-
ma till tals öppnar även möjligheter för 
bättre samarbete med föräldrarna.

Gibraltarkrokens förskola öppnar i 
april. I den nya förskolan finns fem avdel-
ningar.

 Kom ihåg!  När du ansöker om försko-
leplats till barnet ska kommunen fråga 
om du önskar en plats på en finskspråkig 
förskola. 

En ny förskola som lyfter 
barnens modersmål öppnas 
i Göteborg. Gibraltarkrokens 
förskola i Johanneberg 
fokuserar delvis på nationella 
minoriteter. Här kommer att 
finnas personal som kan finska.
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Först byggdes bastun

Ina, Isa och Johan Pyy bastar ofta.  
I mitten sitter barnens vän Julia,  
som också gillar att basta.

Var kan man bada bastu? Det är 
en av de första frågorna när en 
finländare flyttar till Göteborg. Det 
finns många bastur i Göteborg. De 
flesta finns dock i villor med källare 
och på bakgårdar. Längtan efter 
bastu har triggat många finnar att 
bygga en egen bastu – eller sauna 
som det heter på finska.

GÖTEBORGAREN JOHAN PYY HAR en 
stuga i Härryda med bastu. Johans för-
äldrar köpte sommarstugan på 1980-talet 
och genast efter köpet började Johans 
pappa med bastubygget i en förrådsbygg-
nad. Bastuaggregatet importerades givet-
vis från Finland. Det finns en anteckning 
i gästboken från tiden då bastun var ny-
byggd. Bastun är så pass klar att man kan 
basta. Vilken underbar känsla! Johans sys-
ter Mari minns hur deras mamma alltid 
gav dem apelsinklyftor för att ta med till 
bastun. ”För vätskebalansens skull.”

Johan Pyy, som är född i Sverige, har 
alltid badat bastu. 

– På semestrar i Finland bastade vi 
alltid i sommarstugan och hos släktingar, 
säger han.

Bastu för flera generationer
Bastukulturen hos familjen Pyy har över-
förts även till nästa generation. Johan och 
Mirkka Pyy har tre döttrar som alla är 
ivriga bastubadare. De får ha egna baljor 
på laven där de får plaska med vattnet. 

– När vi badar bastu gör vi det ordent-
ligt, säger Mirkka. På sommarsemestern 
badar vi flera timmar i taget, flera gånger 
i veckan.

Mellan varven sitter de och svalkar sig 
på verandan och dricker vatten, sedan 
springer de in i bastun igen. På vintern 
rullar man sig i snön efter heta löyly, det 
vill säga ångbad.

– Jag tror att flickorna bara var ett 
halvår gamla när de bastade för första 
gången, berättar Mirkka. När de ska 

te x t: mirjami rustanius   
foto: svante örnberg, lo birgers son
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Ina och Julia springer till bastun,  
som ligger på sommarstugans gård.

I Bergsjön har finska föreningen Ka-Re sitt högsäte Karela med två bastur.

bada i stadens simhallar besöker de också 
bastun där, eftersom barnen frågar efter 
bastubad.

Bastun på Pyys sommarstuga värms 
upp till 70–75 grader. Det tar en timme. 
De har fällt träd från den egna tomten.

Bastu – en helig tradition
Det sägs att bastun är finnarnas kyr-
ka. Många tycker att man ska sitta på 
bastulaven i helig tystnad. Om folk ute i 
världen inte vet något annat om Finland, 
så kan man åtminstone nämna ”Sauna, 
sisu och Sibelius”. Bastur eller bastulik-
nande ställen hittar man dock på andra 
håll i världen och de förknippas med 
speciella ritualer. I Ryssland går man till 
banja och i Tyskland finns det speciella 
bastumästare (Saunameister) som ser till 
att det finns löyly genom att hälla vatten 
på de heta stenarna.

Att bada bastu är mycket mer än att 
sitta i ett hett rum och tvätta sig. Det är 
att vara tillsammans med familjen, vän-
nerna eller med fotbollslaget. I bastun lät-
tar man sitt hjärta och delar glädjeämnen. 
Bastubad kan också höra till en del av 
livets vändpunkter. På en möhippa tvättar 
man ur de gamla pojkvännerna av bruden 
med en bastukvast (vihta) och gör henne 
redo för äktenskapet. Julen kommer inte 
utan julbastu och midsommaren firas inte 
utan midsommarbastu.

Karela i Bergsjön
Bastubad är också en del av traditionen i 
fiskarklubben Ka-Re i Göteborg. I fören-
ingens högsäte Karela i Bergsjön har man 
badat bastu redan över 40 år.

– Det var tiotals bastubadare redan på 
julaftonens morgon. Sedan åt vi julgröt 
tillsammans, berättar ordförande Tapio 
Hakolampi.

Karelas bastu värms upp året om – inte 
bara på storhelger. Tre gånger i veck-
an kan man uppleva löyly – den sköna 
vattenångan. Före tisdagsbastun samlas 
pensionärsgruppen som värmer upp med 
mölkky-spel. Efter spelet försvinner da-
merna till sin egen sida och männen till 
sin för att bada bastu. Det är en viktig 
tradition varje vecka. 

Bastu har varit en del av karelafolkets 
liv bokstavligen från födseln.

– Jag föddes i en bastu. Vinterkriget 
hade precis brutit ut. Det var varmt i 
bastun och där fanns det varmt badvat-
ten, berättar Matti Laine som är född i 
Kärkölä.

Hälsa och business
Bastu är bra för själen och kroppen. Det 
forskas kring bastubadets hälsoeffekter i 
hela världen, särskilt flitigt i Finland. En-
ligt forskning från Östra Finlands univer-
sitet skyddar flitigt bastande mot demens 

och hjärtrelaterade dödsfall. Men om 
bastubadets fördelar ska fram på riktigt, 
ska man basta fyra till sju gånger i veck-
an. I Finland har man också utvecklat 
bastuyoga där man gör yogarörelser i 50 
graders värme.
Utöver avslappning är bastun en plats för 
politik och handel. Där har man även sut-
tit och byggt upp Finlands diplomatiska 
relationer. Finlands kanske mest berömda 
bastu finns i Talludden där republikens 
president Urho Kekkonen flitigt använde 
presidentbostadens bastu. Dit tog  »   
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»
Kekkonen bland annat Sovjetunionens 
ledare för bastubad. Flera företag har 
också byggt lyxiga representationsbastur 
där man förutom löylyvatten kastade 
fram affärsidéer och försäljningsknep.
 
Landet med miljoner bastur
Svenskar förundrar sig över de många 
bastur som finns i Finland. Antalet upp-
skattas vara mellan två och tre miljoner. 
Det är svårt att ange en exakt siffra, men 
de är så många att alla finländare lätt 
skulle kunna få plats att bada bastu sam-
tidigt. Med andra ord finns det plats för 
mellan fem och sex miljoner människor 
samtidigt.

I Helsingfors är det saunaboom. Det 
har byggts flera nya allmänna bastur 
som också har blivit turistattraktioner. 
Det är en speciell upplevelse för en tu-
rist att svettas tillsammans med okända 
människor i en bastu och sedan doppa 
sig i Finska viken. En av de mer popu-
lära allmänna bastur är Löyly, som har 
fått pris för sin arkitektur. Den finns på 
Ärtholmen. I Finland finns bastur även 
på hjul, flytande bastur vid bryggor och 
bastuaggregat i tält. På villatomter finns 
bastur byggda i stora tunnor (tynnyrisau-
na). I nya höghus byggs det inte längre så 
många bastur, men istället har allmänna 
bastur blivit allt mer populära.

Dags för bastubad
I Härryda har nu familjen Pyys bastu 
värmts till 70 grader. Barnens egna baljor 
väntar på laven och vattnet håller på att 
värmas upp vid den vedeldade grytan. På 
sommaren använder man ofta regnvatten 
för att tvätta sig med. Framför bastun glö-
der grillen, där den finska länkkorven gril-
las och ska avnjutas med finsk senap på.

Johan stoppar mer ved i ugnen. Snart 
är det dags för bastubad. Familjen Pyy 
badar bastu tillsammans. Efter badet 
somnar barnen ofta i förstugan och de 
bärs sedan in i sina sovrum.

– Efter det går jag ofta tillbaka till bas-
tun. Där sitter jag på laven och funderar i 
lugn och ro, berättar Johan Pyy.

Här kan du bada bastu i Göteborg
 � Hos fiskarklubben Ka-Re:s lokal 

Karela i Bergsjön. Här kan även 
icke-medlemmar få bada mot en 
liten avgift. Bastun värms upp 
tisdagar, fredagar och lördagar.

 � Svenska kyrkans finskspråkiga 
verksamhet har en bastu i 
Sjömanskyrkan. Till våren är 

flera bastudagar planerade, t. ex 
bastukaraoke

 � I Jubileusmparken i Frihamnen 
finns en gratis bastu öppen 
för alla. Under sommaren har 
även en bassang öppet. Mer 
information hittar du här: www.
timecenter.se/jubileumsparken

Vedaggregatet i familjens bastu 
hämtades från Finland.

jag är sverigefinne ! nr 19, år 2019
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Jan Sipola – kommunanställd

I DEN HÄR ARTIKELSERIEN presenterar vi sverigefinnar som 
använder finska på jobbet. Först ut är undersköterskan Jan 
Sipola som jobbar på den finska avdelningen Onnela på 
Lövgärdets äldreboende.

te x t: mirjami rustanius foto: lo birgers son

Jan Sipola jobbar på 
den finska avdelningen 
Onnela på Lövgärdets 

äldreboende.

B
ara för sex år sedan kunde jag inte tänka mig att ar-
beta inom vården. Genom arbetsförmedlingen ham-
nade jag som praktikant på Rauhala, som också är en 
finskspråkig avdelning här på Lövgärdets äldreboen-
de. Jag blev mycket väl mottagen och bestämde mig 

för att läsa till undersköterska. Jag blev klar med studierna 2015 
och började genast jobba på heltid på Onnela.

På Onnela jobbar vi tvåskift. Som morgonmänniska trivs 
jag bra på morgonpasset som oftast börjar kl. 6.30. De boende 
vaknar i sin egen takt och vi hjälper dem gå upp och till frukost-
bordet. Under dagen delar vi ut medicinerna, hjälper till med 
hygienen och andra vardagliga sysslor. När jag har kvällspass 
hjälper jag till vid kvällsysslorna. Vi har gemensamma aktiviteter 
med Rauhala. Även anhöriga kan komma på besök.

Finska är vårt arbetsspråk
Jag är född i Sverige men jag pratade alltid finska med mina 
föräldrar. Dessutom har jag gått nio år i finskspråkig skola. Som 
barn lärde jag mig finska genom att läsa mycket serietidningar. 
På jobbet pratar jag finska med kollegor och boende, och även 
våra möten hålls på finska. Flera av oss har förbättrat sina kun-
skaper i finska genom att jobba här. Enhetschefen för Rauhala 
och Onnela är finsktalande. Det underlättar det praktiska ar-

betet. Vi fick även göra en studieresa till Finland för att stärka 
språket och lära oss nytt. Jag trivs jättebra på mitt jobb tack vare 
mina kollegor. Vi pratar, skrattar och tar hand om varandra. Jag 
tror att detta speglar sig i de boende. De känner sig trygga när 
personalen jobbar bra ihop.

Finska traditioner
Många av våra boende längtar till sin barndoms Finland. Vi vill 
stödja deras minnen genom att lyssna på finsk musik och vi slår 
vakt om finska traditioner. Den sjätte december firar vi alltid 
Finlands självständighet. Till jul beställer vi finsk julmat. Läng-
tan efter Finland lättar med bastun som Onnela och Rauhala 
delar. En del av de boende vill bada bastu flera gånger i veckan.

Flera av de äldre som nu bor på Onnela har tidigare bott på 
svenskspråkiga avdelningar. Vi har upptäckt av tidigare journaler 
att vissa har isolerat sig i sina rum och en del har varit depri-
merade. Samarbetet med den svenska personalen har varit ut-
manande. Språkbarriären har påverkat deras välmående. Det är 
väldigt viktigt att äldre, speciellt de som har demenssjukdomar, 
får använda och höra sitt modersmål.

Vi behöver mer vårdpersonal som kan finska. Därför vill jag 
uppmuntra de som kan tala finska att söka till vårdyrken. Ni 
behövs här! 

finska på jobbet



Aktuellt

Gå med i  
en bokcirkel!
En finskspråkig bokcirkel träffas 
på stadsbiblioteket en gång varje 
månad. Samling i entrén kl. 14.45. 
För mer information mejla iiris@
comhem.se. Alla är välkomna!

Vårens läslista:

17/2 Leena Krohn: Kadotus 

10/3 Olli Jalonen: Taivaanpallo 

14/4 Pauliina Rauhala: 
Synninkantajat 

12/5 Asko Sahlberg: Haudallasi, 
Adriana 

jag är sverigefinne ! nr 19, år 2019

 aktuellt  

VASTA är Göteborgs nya sverigefinska 
förening. Verksamheten riktar sig till alla 
som har blivit för gamla för ungdoms-
organisationen GSN men som inte har 
åldern inne för en pensionärsförening.

I planeringen för våren finns bastu-
kvällar, disco på finskt vis (Suomi-disco) 
och skogsutflykter. Evenemangen är två-

Fakta om  
Sverigefinnar

 � Sverigefinnar är en av Sveriges 
fem nationella minoriteter.

 � Var och en kan själv avgöra om 
man tillhör den här minoriteten. 
Det finns ingen officiell definition. 

 � Sverigefinnar är bosatta överallt 
i Sverige.

 � Sju procent av Sveriges 
befolkningen har finsk bakgrund. 

 � Det bor uppskattningsvis  
30 000 första, andra eller tredje 
generationens sverigefinnar i 
Göteborg.

Sverigefinska flaggan.

språkiga men finskan är av naturliga skäl 
prioriterad.

INTRESSERAD? Mer information hittar 
du på VASTAs Facebookgrupp där det 
framgår hur man kan bli medlem i fören-
ingen. Det går även bra att skicka e-post 
till VASTA på vastayhdistys@gmail.com

Ny sverigefinsk  
förening i  Göteborg

Det var en 
gång ...

Sagostunder på finska fortsätter på 
Stadsbiblioteket på Götaplatsen.  
Sagoläsare är Sirpa Kyllönen.
Lördag den 13/4 kl. 14.00
Lördag den 11/5 kl. 14.00

Välkommen!
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VINJETT

Jag vill ha tidningen i pappersformat!

Namn:

Adress:

Postnummer:

Haluan saada lehden paperimuodossa!

Nimi:

Osoite:

Postinumero: !


Beställ tidningen gratis 
Vill du ha tidningen Jag är sverigefinne direkt i din brevlåda?

I så fall kan du fylla i dina kontaktuppgifter i nedanstående kupong. 
Klipp ut den och lämna den i brevlådan. Portot är redan betalt. Så 
här enkelt är det att få tidningen direkt hem till dig i fortsättningen. 
Du kan också prenumerera på tidningen genom att skicka ett mejl 
med namn och gatuadress till suomeksi@stadshuset.goteborg.se 
Märk ditt mejl med ”Tidningsprenumeration” i ämnesraden.  

Tidningen är gratis. Om du hellre läser tidningen i elektronisk form kan 
du söka efter tidskriften i publiceringsverktyget issuu eller skicka ett 
mail till adressen: suomeksi@stadshuset.goteborg.se och skriva 
”Jag är sverigefinne som pdf” i ämnesfältet, så mailar vi dig tidskriften 
i pdf-format!

 aktuellt  

Torsdag 21 februari
• Filmen Olavi Virta – En oförglömlig röst visas på Bio Roy,  

kl. 18.00. Avgift. 
• Teaterföreställningen Förvandlingen på besök från Finland. Stora 

Teatern, kl. 19.00. Avgift. 

Fredag 22 februari
• Familjekonsert med Vastarannan siili. Tuve bibliotek, kl. 13.00. Fri 

entré.
• Filmen Okänd soldat (full längd) visas i Bio Roy, kl. 17.30. Avgift.

Lördag 2 februari
• Firande på Tuve bibliotek från kl. 12.00. Musikgruppen 

Metsäkukkia och kören DaCapo framträder. Servering av finska 
delikatesser, sagostund för barnen. Fri entré. 

Söndag 24 februari
Sverigefinnarnas dag firas kl. 13.00 –16.00. Fri entré. Utdrag ur 
programmet:

Sverigefinska veckan 
i februari! • Teatteri Sydänkäpy ger barnföreställningen Med Sisu och Stora 

Drömmar om resan till Finlands självständighet på ett lekfullt sätt. 
• Surunmaa från Göteborg spelar blues med tornedalska toner.
• Sveriges Radio gästar med sin podcast Finnjävlar, som kommer 

tala om sverigefinsk identitet.
Dagen arrangeras i samarbete med referensgruppen för kultur, 
finska förvaltningsområdet och Stora Teatern. 

Måndag 25 februari
• Filmen Olavi Virta – En oförglömlig röst visas på Bio Roy,  

kl. 18.00. Avgift. 

Tisdag 26 februari
• Sverigefinsk kväll i Lundbys bibliotek kl. 19.00. Inkeri Lamér 

berättar om sverigefinnarnas hem i Sverige med fokus på 60-och 
70-talet. Fri entré, men föranmälan krävs, tel. 031-366 71 01.

Torsdag 28 februari
Kalevala-dagen firas på Stadsbiblioteket från kl. 18.00. Fri entré. 
Inkeri Lamér berättar om hur ett sverigefinskt hem ser ut och 
Anna Heikkinen och Längtans Kapell bjuder på den musikaliska 
föreställningen Längtan. Efter spelningen bjuds det på fika. 

Ändringar i programmet kan förekomma. Hela 
programmet finns i Göteborgs Stads kalendarium,  
www.kalendarium.goteborg.se.

Söndag 24 februari firas sverige finnarnas dag 
på Stora Teatern. Men staden fylls redan från 
torsdagen med aktiviteter från det finskspråkiga 
programmet. Välkommen!





Frankeras ej
Mottagaren 

betalar portot

STADSLEDNINGSKONTORET
Maria Balaban 

SVARSPOST
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 PÅ TV 

Mun squad
SVT:s serie Mun squad följer vi teaterstuderande 
Natalie Minnevik när hon sätter upp sin 
föreställning Spår. Uppsättningen handlar om 
hennes tvåspråkiga uppväxt. Vi får också en inblick 
hur det är att vara en kreativ, sverigefinsk kvinna i 
Göteborg.

Mun squad visas i SVT2 och SVT Play i mars.

 PÅ BIO 

Nya finska filmer
Bio Roy fortsätter att visa nya finska filmer under 
våren. Finska torsdagar arrangeras i samarbete med 
Finlandsinstitutet.

Torsdag 21/2 kl. 18.00  
Olavi Virta – En oförglömlig röst

Torsdag 14/3 kl 18.00  
En Heavy Resa (Hevi reissu)

Torsdag 11/4 kl 18.00  
Aldrig mer (Ei koskaan enää)

Mer information om filmerna och biljetterna finns på 
www.bioroy.se

  Filmen »En Heavy Resa« går på Bio Roy 14 mars.  


