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Barnkonventionen
har blivit lag

Tema barn
och unga

”Skolan blev vägen
in i det nya landet”
Milja Luomala om betydelsen av en god utbildning

Sju snabba frågor

Jessica
Preiman
t e x t : i d a va l pa s

foto: lo birgersson

Jessica, 21, är ordförande för Göteborgs
finska ungdomsförening och dessutom
sverigefinska rådets yngsta ledamot. Hon
vill vara ett ansikte utåt för sverigefinska
ungdomar.
Vilka är dina sverigefinska rötter?
Min mamma kommer från Tammerfors och min pappa är
svensk. De bosatte sig i Haparanda och jag och min lillebror
växte upp där. Hemma pratade vi finska och svenska och jag gick
i en tvåspråkig grundskola. 2017 kom jag in på programmet för
teknisk matematik på Chalmers och flyttade till Göteborg.
Vad har din roll som ordförande i Göteborgs finska ungdoms
förening lärt dig?
Jag gick med i ungdomsföreningen mest för att jag inte ville
tappa mitt finska språk. Sen hamnade jag av en händelse i styrelsen, trots att jag inte hade erfarenhet av styrelsearbete. Jag har
lärt mig mycket! Till exempel hur en söker stipendiepengar och
gör årsplaner.
Vad ser du som det sverigefinska rådets viktigaste uppgift just nu?
Att se till att det finns finskundervisning i skolorna. Eftersom
jag själv gått i skola delvis på finska, kan jag berätta om mina
egna erfarenheter för rådet. Jag förstår att det kan vara svårt att
erbjuda en sverigefinsk skola om elevunderlaget är litet. Men
pengarna skulle kunna läggas på en bra lärare som besöker flera
skolor. Jag följer också noga hur planerna för det sverigefinska
kultur- och informationscentret utvecklas.
Vilka rättigheter har Göteborgs sverigefinska minoritet?
Hemma i Haparanda var jag van vid att alla omkring mig var
tvåspråkiga. Jag behövde aldrig fundera på mina rättigheter. När
jag flyttade hit till Göteborg kändes det konstigt att plötsligt
sticka ut bara för att jag talade finska. Nu har jag börjat sätta
mig in i vad lagen säger och vad en kan kräva när det gäller
grundskolan - och jag lär mig om de utmaningar som finns i en
stor kommun.
Har unga möjlighet att påverka i Göteborg?
Ja, men många utnyttjar den inte. Vi i det sverigefinska rådet
vill till exempel gärna ha synpunkter från fler unga. Och i
Göteborgs finska ungdomsförening arrangerar vi olika evenemang och vill gärna ha in unga personers önskemål kring dem.
Vilket slags evenemang skulle du vilja ordna för sverigefinska
ungdomar?
2018 bjöd Göteborgs finska unga in den finska artisten Kasimir
till staden. Det var en fantastisk upplevelse att få organisera
konserten från början till slut. Om det inte fanns några begränsningar alls skulle jag vilja få hit Antti Tuisku. Han tilltalar en
publik i alla åldrar.
Vad tänker du göra när du är klar studierna?
Utöver matematik är jag intresserad av biologi och medicin.
Jag skulle kunna tänka mig att jobba till exempel på ett läkemedelsföretag och jag vill fortsätta att synliggöra sverigefinska
ungdomar.
jag är sverigefinne !
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Aktuellt i Göteborgs Stad
Barnkonventionen
i praktiken

»Nu måste vi lyssna ännu
mer på barn och unga«

F

rån 1 januari i år är FN:s barnkonvention svensk lag. Det stärker
både barnen som rättighetsinnehavare och statens ansvar. Därför är temat för det här numret Barns
rättigheter. Vi lyssnar bland annat på
Kerttu, Milja, Karamleen och Keerat som
berättar om hur de får sina rättigheter
tillgodosedda.

FN:s
generalförsamling för 30 år sedan, är den
internationella överenskommelse som
allra flest länder skrivit under. Förutom
USA har alla länder inom FN förbundit
sig att följa konventionen. Tillsammans
med Finland har Sverige länge varit en
stark förespråkare för barns rättigheter.
1990 skrev vi under barnkonventionen,
som ett av de första länderna.
BARNKONVENTIONEN, SOM ANTOGS AV

Barnens sida

Aktuellt och kultur
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Jag är Sverigefinne är en
informationstidskrift som ges ut
av förvaltningsområdet för finska i
Göteborg. Den riktar sig till
Göteborgs sverigefinländare,
kommunanställda och alla andra
göteborgare.
Ansvarig utgivare: Veera Säisä
Chefredaktör: Ida Valpas
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Översättning: Karin Tötterman
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Tryck: Lenanders Grafiska AB
Utgivning: Tre gånger per år

Stad är skyldig att ingripa om någon blir mobbad i
skolan eller på fritids. Varje skola måste
också ha en handlingsplan för att motverka mobbning och diskriminering. Om
du eller någon i din närhet behandlas illa
i eller utanför skolan - tveka inte, gå och
prata med din lärare eller rektor!

VARJE ANSTÄLLD I GÖTEBORGS

SMÅ BARNS ÅSIKTER SKA lyssnas

in både i
förskolan och i skolan. Ungdomar kan
påverka till exempel genom att ställa upp
som representanter i stadens olika råd eller
i ungdomsfullmäktige. Du kan läsa mer om
att påverka som ungdom på sidan 2, där
Jessica Preiman, ordförande för Göteborgs
finska ungdomsförening, berättar om sitt
uppdrag i det sverigefinska rådet.

DEN NYA LAGEN INNEBÄR också

att Göteborgs
Stad behöver ha ännu mer barnorienterade
arbetssätt än tidigare. Arbetssätt som gör
att vi fullt ut kan följa konventionens
fyra grundprinciper; att barn aldrig får
diskrimineras, att de ska kunna leva och
utvecklas, att alltid se till barnens bästa i
beslutsfattandet och att alltid ta hänsyn
till barnens åsikter i frågor som rör dem
själva.

ett särskilt fokus på
barn som tillhör en minoritet. De utsätts
oftare för mobbning och diskriminering
och i skolan tas ofta inte tillräcklig hänsyn till deras individuella behov.

VI BEHÖVER OCKSÅ HA

Veera Säisä
Planeringsledare för det finska
förvaltningsområdet i
Göteborgs Stad
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Aktuellt i göteborgs stad
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Stort intresse för finska i skolan
I december skickade Göteborgs
grundskoleförvaltning ut en enkät
till föräldrar med barn i grundskola,
förskoleklass eller förskola och
med finska som modersmål.
Den frivilliga enkäten gjordes för att
kartlägga intresset för tvåspråkig undervisning.
Av dem som fått enkäten svarade 15
procent. Alla som svarat var mycket intresserade av undervisning på finska.
Föräldrarna hade också möjlighet att
välja en favorit bland fyra skolor i Frölunda, Skogome, Torslanda och Biskopsgården. Enkäten visar att alla skolor var lika
intressanta för målgruppen.
Med enkäten som utgångspunkt arbetar grundskoleförvaltningen vidare med
planerna på att påbörja tvåspråkig undervisning hösten 2020.

Sök
stipendier!
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foto: lo birgersson

Mer information om hur du ansöker
hittar du bland annat på goteborg.se

GÖTEBORGS STAD ÄR EN del av förvaltnings
området för det finska språket och får
därför ett särskilt statsbidrag. Staden
förmedlar bidraget vidare som stipendier
till privata och offentliga organisationer,
så som samfund och föreningar. Bidraget
delas inte ut till privatpersoner.
Du kan ansöka om statsbidrag för
evenemang och projekt som främjar det

finska språket, tvåspråkighet och sverige
finsk kultur. Ansökningarna behandlas
fyra gånger om året. Läs mer om hur du
ansöker på goteborg.se/suomeksi.
Sista ansökningsdatum 2020:
20 februari, 20 april, 7 september och
9 november

jag är sverigefinne !
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Unga har makt!
 Genom Göteborgs ungdomsfullmäktige kan du som är ung delta i kommunpolitiken. Ungdomsfullmäktige består av
101 ungdomar från olika delar av Göteborg. Hela ungdomsfullmäktige träffas
fem gånger per år. Ledamöterna är också
indelade i arbetsgrupper som träffas och
diskuterar ämnen som de själva väljer, till
exempel skola, kultur och trygghet.
En fråga som ungdomsfullmäktige har
drivit igenom är att alla skolungdomar på

Finskspråkiga förskolor
och äldreboenden
På följande platser finns äldreomsorg
och förskola helt eller delvis på finska.

vardagar får åka gratis med sina skolkort i
kollektivtrafiken.
Valet till ungdomsfullmäktige sker
genom omröstning en gång om året, i
november. För att kunna vara väljas in
behöver du bo i Göteborg, gå i årskurs 6
eller högre, men inte ha fyllt 18 år.
Läs mer på goteborg.se/ungdomsfullmaktige och i Facebookgruppen
Ungdomsfullmäktige Göteborgs Stad
– och ställ upp i valet!

Kommunal förskola
Förskolan Gibraltarkroken
Ny förskola i centrum. Finskspråkig verksamhet varje dag.
Rektor: Birgitta Murtoinperä.

Förskolan Skattegårdsvägen och förskolan
Svetsaregatan
Förskolor med finskspråkig verksamhet varje vecka i Västra
Göteborg. Rektor: Eva Sunegård.

Förskolan Plantagegatan
Mer information om servicen finns på Göteborgs
Stads servicecenter, telefon 031-365 00 00. Om du
vill ha service på finska, be att få tala finska med
någon eller bara säg ”finska”.

Kommunal äldreomsorg
Lövgärdets äldreboende, Angered
• Avdelningen Onnela: 8 vårdplatser med inriktning demens.
• Avdelningen Rauhala: 12 platser för finsktalande med behov
av somatisk vård.

Glöstorpshöjdens äldreboende, Norra Hisingen
En demensenhet med 16 platser.

Tvåspråkig förskola i Majorna-Linné.
Rektor: Charlotte Hallberg.

Finskspråkig förskolepedagog
Dessutom ambulerar den finskspråkiga förskolepedagogen
Laura Paasio på olika förskolor.

Privat förskoleverksamhet
Förskolan och friskolan Solgården (Aurinkopiha)
Finskspråkig verksamhet varje dag i Angered.
Kontaktperson: Pirjo Hanski.

Förskolan och friskolan Havet
Finskspråkig verksamhet varje dag i Lundby.
Rektor: Kara Fairchild.
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Så märks
barnkonventionen
i våra liv
Barnkonventionen ska se till att barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Vi pratade
med några barn och unga utifrån tre av barnkonventionens 54 artiklar – och frågade vad de
tycker är viktigt och hur konventionen påverkar deras vardag.

Spenatplättar och trummor
Karamleen och Keerat är
tvillingar i en finsk-indisk
familj som tillhör den
sikhiska religionen.
Fyraåriga Karamleen Kaur sitter på golvet
i vardagsrummet och skakar med van hand
talkpulver över sin pappas tabla-trumma.
Sedan slår hon på trumman så att det ekar
i hela rummet. Tvillingsystern Keerat Kaur
tittar nyfiket på från köket.
Syskonen är väl bekanta med de traditionella indiska instrumenten eftersom
musik är en central del av familjens religion. Karamleens och Keerats familj är
sikher och tillhör en världsreligion som
härstammar från Indien. Globalt sett är
sikhismen en av världens tio största religioner, men i Sverige finns bara cirka fyra
tusen sikher och runt 1500 bor i Västra
Götaland.

Artikel 30
”Barn som tillhör
etniska, religiösa eller
språkliga minoriteter
eller tillhör ett urfolk
har rätt till sitt språk,
sin kultur och sin
religion.”
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Barnkonventionen betonar barns och
ungas rätt att utöva sin religion. FN:s
princip är att föräldrar har rätt att ge
sina barn en religiös uppfostran, om den
inte står i motsättning till barnets andra
mänskliga rättigheter. Karamleens och
Keerats mamma Namleen hoppas att
döttrarna ska välja vara sikher även när de
blir äldre, men menar att det självklart är
något de väljer själva.
– Sikherna har kämpat för religionsfriheten, säger hon.
Hemma flyter tro och kultur samman.
Systrarna pratar punjabi med sin pappa
som är från Indien och finska med sin
mamma som är från Finland. I förskolan
lär de sig finska, svenska och engelska.
Sikherna firar inte samma helgdagar
som kristna. Men i förskolan kan Karamleen och Keerat ändå delta till exempel
när det målas påskägg, eftersom det
inte har en stark koppling till religion.
Religionen påverkar inte barnens vardag
nämnvärt, men Namleen har gett några
råd till döttrarnas förskola: om något
fastnar i flickornas hår får det inte klippas
eftersom sikher inte klipper eller tar bort
något hår på kroppen och de äter bara
vegetarisk kost. Hemma i familjens kök
lagas både indiska och finska traditionella
vegetariska läckerheter. Favoriträtten är
given: spenatplättar.
Om söndagarna går familjen ofta till
gurdwaran, sikhernas tempel. Det ligger

i Hammarkullen och är en viktig mötesplats för det lilla samfundet.
– Under gudstjänsten, som sker på
punjabi, läser vi texter av sikhiska guruer
och musicerar, berättar Namleen.
Dagen avslutas med en gemensam
middag för alla tempelbesökare.
– Det kallas langar, säger Karamleen.
Det betyder gratis mat för alla. För sikher
är det viktigt att dela med sig och hjälpa
andra.
I gurdwaran brukar systrarna lyssna på
de vuxna eller leka med andra barn. Hemma tar de ofta fram instrumenten. Och
just nu meddelar Karamleen att hon vill
sjunga. Hon öppnar upp ett instrument
som liknar en kombination av ett litet
piano och ett dragspel. Så blir det ännu
en musikstund innan det är dags att tystna för kvällsbönen.

t e x t : i d a va l pa s

f o t o : p r i vat

jag är sverigefinne !
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Artikel 28
”Barn har rätt till
utbildning.
Grundskolan ska vara
obligatorisk, kostnadsfri
och tillgänglig för alla.”

Skolan visade
vägen in i det
nya landet
Milja Luomala, 18, går på
naturvetenskapsprogrammet
på Hvitfeldtska gymnasiet
och vill att alla lärare ska ha
en passion för att undervisa.
t e x t : i d a va l pa s

foto: lo birgersson

Jag och min familj flyttade från
Finland till Göteborg när jag
skulle börja sjätte klass. Här började jag i en sverigefinsk skola. Jag kunde
inte ett ord svenska, så det var skönt att
få prata finska med klasskompisarna. Jag
trivdes bra, även om det ibland var brist
på kompetenta lärare. Lektionerna var
längre i Sverige än i Finland och här hade
vi nästan inga läxor. Det var också varje
elevs ansvar att repetera det vi lärt oss på
lektionerna.
När jag gick i nian stängde den sverigefinska skolan och jag flyttade till Tynnereds skola. Då kunde jag redan prata bra
svenska och på några månader försvann
även min brytning. Nu går jag naturvetenskapsprogrammet på Hvitfeldtska
gymnasiet.
De flesta av mina kompisar har jag
fått i skolan. Enligt mig är det en viktig
plats för att lära sig sociala förmågor. I
vårt gymnasium finns elever från flera
kulturer, exempelvis Ryssland, Kroatien
och B
 osnien. I vår klass är stämningen
bra och alla respekterar varandra. Jag har
hört att mobbning förekommer, men har
aldrig själv märkt av något sådant.

I min klass är jag den enda som talar
finska. Jag pluggar svenska som andraspråk och på lektionerna har vi talat om
nationella minoriteter och sett på en film
om samer, utöver det har vi inte tagit upp
minoriteter.
Jag har hört att nivån på undervisningen är låg i många svenska skolor. Det
känns som om många lärare saknar en
passion för att undervisa. Om du är intresserad av ett ämne, men läraren är dålig,

kan din motivation som elev också sjunka.
Det är fel att din familjs ekonomiska
situation påverkar den utbildning du kan
få, så som det är exempelvis i USA. Alla
barn borde ha rätt till kostnadsfri skola,
eftersom många kan ha potential som
kanske aldrig får chans utvecklas. I Sverige är till och med gymnasieböckerna gratis. I dagens samhälle är utbildning ännu
viktigare än förr och den behövs för att
kunna komma vidare i arbetslivet.”

Barnkonventionen...
... heter egentligen FN:s konvention om barnets rättigheter.
... gäller alla under 18 år.
... är en överenskommelse där stater har lovat att uppfylla vissa krav och
rättigheter för barn, exempelvis gällande skola och utbildning.
... antogs av FN:s generalförsamling 20 november 1989.
... skrevs på av Sverige 1990 och blev svensk lag 1 januari 2020.
... är bindande – var femte år måste alla medlemsländer rapportera till FN:s
barnrättskommitté vad de gör för att tillgodose barnens rättigheter.
... hade från början 54 artiklar, men uppdateras allt eftersom samhället
utvecklas och har hittills fått tre tillägg.

7

Lek kräver tid
Efter skolan bygger Kerttu Tuomas, 9,
häftiga pappershus och träffar vänner
genom sina hobbyer; ridning och dans.
”På fritiden pysslar jag allra helst. Jag designar kläder för mina
gosedjur och bygger hus på själv eller tillsammans med kompisar. Till husen behöver jag papper, kartong, trästickor och
limpistol. Det är kul att bygga, för då får jag själv tänka ut hur
huset ska se ut. Det kan till exempel bli runt!
Mina andra hobbyer är ridning och så går jag på hiphop-dans
en gång i veckan. Ridning är kul för man får kompisar och lär
sig att ta hand om hästarna. Jag blev intresserad av dans när jag
kollade på TikTok-appen. Det är kul att lära sig nya danssteg.
Jag frågade mamma och fick börja ta danslektioner.

Artikel 31
”Barn har rätt till lek,
vila och fritid.”
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Mina hobbyer är viktiga för mig, men jag skulle inte vilja
lägga mer tid på dem än vad jag gör nu. Ibland när jag är trött
skulle jag hellre göra något annat än att gå och träna. Men när
det har varit jättekul på ridlektionen eller danstimmen får jag
lust att ropa ”yay” och hoppa av glädje.
På sommaren leker jag ofta med käpphästar med mina vänner. Kompisarna är viktiga för mig och jag vill ha tillräckligt
med tid för dem. Det vore hemskt om jag inte hade tid för lek.
När jag rider och dansar pratar ledarna svenska. Jag skulle
gärna vilja göra något där de pratar finska, för jag förstår inte
alltid alla svenska ord. Några gånger har jag gått i finska kyrkans
musikskola. Där har jag lärt mig finska och nya sånger.
När jag blir stor vill jag bli dansare, ridlärare eller en sådan
där som planerar och bygger hus.”
t e x t : i d a va l pa s

foto: lo birgersson

Barnens sida
t e x t : i d a va l pa s

Ord för de minsta
Klipp ut den här ordlistan och ta med den till
exempel till pedagogerna på din förskola, så
att alla kan förstå dig.

MAMMA = ÄITI
PAPPA = ISÄ
FÖRÄLDER = VANHEMPI
TACK = KIITOS
MJÖLK = MAITO
SOVA = NUKKUA
TRÖTT = VÄSYNYT
HUNGRIG = NÄLKÄINEN
NAPP = TUTTI
TITTA = KATSO
GÖR ONT = SATTUA
GOD MORGON = HUOMENTA
VI SES = NÄHDÄÄN
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

YKSI
KAKSI
KOLME
NELJÄ
VIISI

AB
C
1
2
3

6 = KUUSI
7 = SEITSEMÄN
8 = KAHDEKSAN
9 = YHDEKSÄN
10 = KYMMENEN

Mini-frågesport
Vilka av de här sakerna har du rätt till
som barn?
1. tala ditt eget hem
språk, till exempel
finska, i förskolan och
skolan
2. köra bil
3. säga din åsikt

Lär dig finska lätt med
roliga appar!
• uTalk: I appen finns finska och över 140 andra språk.
Ladda ner den gratis med ditt bibliotekskort.
• WordDive: Den här superpopulära finska appen lovar
göra dig till en språkguru på ett par månader.
Appen kostar 109 kronor/månad.
• Ekapeli: En gratis-app för barn från cirka
sex år och uppåt. Du får spela ett spel
och träna på din finska tillsammans
med roliga figurer.

Tillhör du en minoritet?
I Sverige finns det fem nationella minoriteter:
Sverigefinnar, judar, samer, romer och tornedalingar. Du
får själv bestämma om du hör till en minoritet eller inte.
Det viktigaste är att det känns rätt för dig.

Språkböckernas
fem-i-topp
Boktips av Mia Hansén, barnoch ungdomsbibliotekarie på
Världslitteraturhuset
 Hullunkurinen kuvasanakirja:
suomi-ruotsi av Mauri Kunnas (Otava)
 Mumindalens bildordbok:
över 1200 ord, svenska–finska av Tove Jansson och
Joel Jakobsson (Schildts Förlags)

4. vara medborgare i flera
länder

 Poks!: lärobok i finska av Elise Kurtén och Päivi
Tuomola (Schildts & Söderströms)

5. gifta dig

 Sen sadan sortin sanakirja av Rosie Hore
(Lasten keskus)

6. besöka evenemang
för barn där ditt eget
språk pratas

 Vicky upptäcker nya språk: 100 ord för barn 3–6 år,
svenska-suomi av Sheida Karlsson
(Bellinova Media)

Rätt svar är 1, 3, 4, 6. Finskt medborgarskap får du automatiskt, om din
mamma eller pappa är finsk. Mer information hittar du på www.finland.se
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VINJETT
aktuellt

Kom och fira sverigefinnarnas dag på Stora Teatern.
Det blir program för alla åldrar:
»» Barnföreställningen Alla mina hem
(Kaikki kotini) med Uusi Teatteri
»» Paneldiskussion på temat Stolt
sverigefinne

Tid: Måndag 24 februari kl. 17
Plats: Stora Teatern, Kungsparken 1

 I år är det 75 år sedan Tove Jansson
gav ut den första boken om mumintrollen.
Hon var en av Finlands mest mångsidiga
och produktiva konstnärer och hennes
storhet som bildkonstnär hamnade ofta i
skuggan av mumintrollen.

»» Tal av riksdagsledamoten Anna
Sibinska
»» Sång av Da Capo-kören
»» Diktläsning där du som publik också
kan framföra dina dikter
»» Musik med dragspelsvirtuosen Ari
Haatainen och Göteborgs Finska
Dragspelare

Barnens bästa på teve!
I år erbjuder Sveriges television flera roliga
finskspråkiga tv-program för barn och unga.

FOTO: LUDWIG REXTER LANGÉEN/SVT

Familjens minstingar kan glädjas åt den
animerade serien Oktonautit där vi får
följa en grupp äventyrare på en under
vattensbas. Serien visas på SVT Barn
söndagar kl. 13.45 och på SVT Play.
I höst kommer den fjärde säsongen av
den populära serien Musikkollot. Åtta
barn åker på musikkollo och lär sig att
skapa musik, dansa, spela instrument och
uppträda.
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Mer än
mumintrollen
© Moomin Characters™

Fira sverigefinnarnas dag!

Det blir också ett bra utbud för dem som
gillar TV- och datorspel. I vår visas nya
avsnitt av Game On, som riktar sig till
7–11-åringar. Good Gaming, en serie för
tonåringar, återvänder till rutan med två
nya säsonger.
Mer information hittar du på svt.se, där
publiceras också fler exakta sändnings
tider under våren.

Kalle Kinnunen, Tove Janssonkännare och Göteborgs Stads
tidigare kulturkoordinator, besöker
Biskopsgårdens bibliotek och berättar
om några av Janssons viktigaste verk
som konstnär. Han lyfter också hur
Tove Jansson genom sin konst och sina
muminböcker speglat och kommenterat
samhället.
Tid: Onsdag 26 februari kl. 18–19.30
Plats: Biskopsgårdens bibliotek
FRI ENTRÉ!

Barngympa
på finska
Nu har nya finskspråkiga gympalektioner startat i
Göteborg. Kring
50 barn är anmälda
och grupperna blev
snabbt fullbokade.
– Jag trivs med
barn och idrott. Det har alltid legat
nära mitt hjärta. Det är roligt att kunna bidra till att främja finsk kulturverksamhet och stärka barnens finskkunskaper, säger Satu Lappalainen
som leder gympan tillsammans med
Satu Linnea Majander.
Gympan arrangeras genom föreningen Club 2000.
jag är sverigefinne !

n r 22 , å r 2020

aktuellt
VINJETT

"Nu mig lyster
uti hågen..."
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Välkommen att fira
Kalevaladagen och
den finska kulturens
dag! Kvällen har temat
Skogens ande. Har vi
fortfarande en mytisk
kontakt med naturen
och är skogens andar
vid liv?

Medlemmar i Götalands Kalevala
förening berättar i ord och bild om
en sommarutflykt till finnskogarna.
Den mångsidiga folkmusikern
Anna Fält sjunger forntida finska
texter och framför besvärjelser.
Det är fri entré och efter det tvåspråkiga programmet bjuds det på
kaffe och mingel.
Tid: Fredag 28 februari kl. 18
Plats: Stadsbibliotekets hörsal

Arrangörer: Götalands Kalevalaförening och Stadsbiblioteket med
stöd av Göteborgs Kulturförvaltning

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.

Haluan saada lehden paperimuodossa!
Nimi:
Osoite:
Postinumero:

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!

!

Jag vill ha tidningen i pappersformat!
Namn:
Adress:
Postnummer:
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FILMTIPS

Människans lott (Ihmisen osa)
Denna varma dramakomedi bygger på Kari
Hotakainens roman med samma namn. Filmen
skildrar en splittrad familj och hur medlemmarna
i den otippat börjar närma sig varandra. Den
barskrapade och konkursdrabbade Pekka
Malmikunnas intalar sina föräldrar och vuxna systrar
att han fortfarande är en framgångsrik VD. Först då
Kimmo Hienlahti dyker upp, len i mun och en större
skojare än Pekka själv, inser Pekka det omöjliga i sin
egen situation. Med Hannu-Pekka Björkman i rollen
som Pekka.
Filmen visas på Bio Roy 19 mars kl 18 och på
Angereds biograf 26 april kl 15.

Marias paradis

Mitt hjärta är finskt
(Olen suomalainen)

En berättelse om kärlek större än livet, överlevnad
och om att hitta en egen plats i livet. Filmen handlar
om en blyg savolaxpojke som mot alla odds till slut
blir den folkliga legenden Kari Tapio. I huvudrollerna
ser vi Matti Ristinen och Tiina Lymi.
Filmen visas på Bio Roy 13 februari kl 18 och på
Angereds biograf 23 februari kl 15.

(Marian paratiisi)

© NORDISK FILM

Den karismatiska och änglalika Maria Åkerblom
leder medlemmarna i sin förföljda sekt från Karleby
till Helsingfors i 20-talets Finland. Under resan
övernattar de i vackra Villa Toivola. Om nätterna
försjunker Maria i trans och predikar för sina
anhängare det budskap hon fått av en ängel. En
av Marias mest hängivna anhängare är tonåringen
Salome. Men vad döljer sig bakom den magnetiska
och fascinerande Marias fasad?
Filmen visas på Angereds biograf 29 mars kl 15 och
på Bio Roy 16 april kl 18.


Frankeras ej
Mottagaren
betalar portot

STADSLEDNINGSKONTORET
Veera Säisä
SVARSPOST
Kundnummer: 20380442
404 20 Göteborg
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