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VEERA  
SUVALO 
GRIMBERG 1. Du arbetar idag som koreograf och konstnärlig ledare för  

danskompaniet Spinn. Hur fick du idén?
År 2006 såg jag engelska Candoco Dance Company med dansare 
både med och utan funktionsvariationer. Den upplevelsen träffade 
mig djupt, och efter föreställningen kunde jag knappt resa mig från 
bänken. Jag började anordna kurser för alla slags dansare och så 
småningom uppstod tanken på en inkluderande dansgrupp. 

2. Vad är det med dans som fascinerar dig?
Jag har jobbat med dans i hela mitt liv. Dans är ett fantastiskt 
sätt att uttrycka sig själv genom, och ge tittarna utrymme för 
tolkning. Dansen kombinerar konst, olika former av rörelse, 
samt kommunikation. 

3. Hur är det att leda dansare med olika förutsättningar?
Det är viktigt att vara öppen och rak. Vi inleder varje möte med 
att berätta för varandra hur våra kroppar mår. Samarbetet är 
ibland ett sökande, men det som hamnar på scen har genomgått 
en djupare process än i en vanlig föreställning. 

4. Vilken är din relation till Finland?
Jag flyttade till Göteborg från Finland 1992, när jag kom in på 
musikalutbildningen. Jag är stolt över mina finska rötter och jag 
pratar alltid finska när det är möjligt. Mina rötter syns framför 
allt i mina egna projekt. Jag skapade danssolot Sata (Hundra på 
finska), som är inspirerad av mina farföräldrars krigstida brev-
korrespondens, för att hedra Finlands 100-årsdag.

5. Som koreograf och konstnärlig ledare, vilket har varit det  
viktigaste erkännandet för dig?
Jag har stor respekt för erkännanden från min egen bransch, men 
det finaste har varit att jag har kunnat hjälpa andra människor 
att växa, utvecklas och överträffa sig själva. Det är också fint när 
en föreställning verkligen går hem hos publiken.  

6. Var får du inspiration ifrån?
Jag försöker undvika att stirra ner i telefonen till exempel när 
jag åker tåg, och försöker följa det som händer runt omkring 
mig. Jag inspireras av allt levande, men även maskiner. Jag jobbade 
med ett projekt där målet var att sammanföra kultur- och arbetsliv. 
Då gav jag mig iväg till en fabrik där jag la märke till att gaffel-
truckarnas rörelser liknade en dans. Det resulterade i en truck-
balett som förenade dansare, truckar och truckförare. 

7. Vad vill du med dansen?
Det är många som säger att de inte förstår sig på dans. Jag skulle 
vilja utmana dem alla genom att konstatera att man inte behöver 
förstå dansen, den behöver inte ha en rationell förklaring. Det 
räcker med att man försöker vara mottaglig för den.

Sju snabba frågor

För tio år sedan insåg Veera att det uppstår 
något unikt i mötet mellan dansare med 
och utan funktionsvariationer. Där och då 
grundades danskompaniet Spinn.
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Innehåll
nr. 23 2020

e nordiska länderna har under en 
exceptionellt lång tidsperiod klarat 
sig undan större kriser och hot.
Coronaviruset har ändrat på läget 

och många är oroliga. Panu Pihkala, 
docent i ekoteologi vid Helsingfors uni-
versitet, har forskat i både klimat- och 
miljöångest; nu även i corona- 
ångest. Enligt Pihkala är osäkerheten det 
som skapar mest oro, eftersom viruset är 
nytt och vi vet så lite om det. I försök att 
hitta mer information från medier och 
myndigheter är det lätt att oron och ång-
esten ökar.

MEN DET FINNS ÄNDÅ sätt att dämpa corona- 
ångesten. Du kan exempelvis minska 
på intaget av dåliga nyheter och istället 
fokusera på saker som skapar välmående. 
Så här i försommartider är det ljuvligt att 
röra sig i naturen eller till exempel medi-
tera på sin egen balkong. Det är också till 
stor hjälp att prata om sina känslor med 
en anhörig eller vän.  
Om du behöver prata om den oro som 
coronakrisen skapar kan du också ringa  
Röda korsets stödlinje på numret  
0771-900 800.  

SOMMAREN TILL ÄRA HAR vi valt motion och 
idrott som tema för den här tidningen. På 
sidan här intill kan du bekanta dig med 
Veera Suvalo Grimberg, som driver dans-

”Koncentrera dig på saker  
som skapar välmående”

kompaniet Spinn, bestående av dansare 
med olika funktionsvariationer. Det finska 
fotbollslandslagets stjärnor Joona Toivio 
och Jasse Tuominen berättar hur det är att 
spela i göteborgslaget BK Häcken – och 
deras tankar inför den kommande, högst 
ovanliga, fotbollssommaren. Du hittar 
också våra tips på hur du kan röra dig och 
idrotta hemma.

KOM IHÅG ATT TA hand om dig själv samt 
dina nära och kära och njut av sommaren!

JAG
ÄR

LEDARE

Veera Säisä  
Planeringsledare för det finska  

förvaltningsområdet i  
Göteborgs Stad

d 4 Göteborgs Stad

Aktuellt

 
Bollen är rund

Finska på jobbet  
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Jag är Sverigefinne är en 
informations tidskrift 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 
Omslagsfoto: Frida Winter
Bylinefoto: Lo Birgersson
Översättning: Karin Tötterman 
Grafisk form: Göteborgs Stad 
Tryck: Lenanders Grafiska AB 
Utgivning: Tre gånger per år
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Lär känna rådet
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Göteborgs Stads sverigefinska råd har 
som uppgift att bevaka den sverigefinska 
minoritetens rätt till kommunal service, 
språk och kultur utifrån lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. Rådet möts 
fyra gånger varje år. Rådet anordnar också 
årligen ett öppet möte dit alla med intresse 
för sverigefinska frågor inom Göteborgs 
Stad är välkomna. Nya ledamöter kommer 
att väljas in 2022.

Politiska representanter, Göteborgs Stad
1. Pierre Alpstranden (M), ordförande

2. Ann-Marie Merta (L), andra vice ordförande 

3. Lovisa Dalbark (KD) 

4. Liisa Kirjavainen Hyväri (S)

5. Tina Wallenius (MP)

6. Elise Marianne Åberg (C)

7. Christian Abrahamsson (SD) 

Ej på bild: Marjut Börjesson (V) 

 
Ledamöter för den sverigefinska minoriteten 
8. Sirpa Kyllönen, ordförande för referensgruppen Kultur 

9. Ella Turta, Sverigefinska Ungdomsförbundet,  
 första vice ordförande

10. Tarmo Ahonen, Sverigefinska riksförbundet  
 Göteborgs- och Bohus Distrikt

11. Martti Koivistoinen, Sverigefinska samarbetskommittén  
 i Göteborg (GRSY) 

12. Markku Lehtimäki, Frikyrkliga organisationer

13. Linda Lemström, Vasta – en sverigefinsk förening

14. Timo Lyyra, Föräldraföreningen FÖRSVAR 

15. Jessica Preiman, Göteborgs finska ungdomsförening 

16. Anneli Ylijärvi, Sverigefinska Pensionärer  
 Göteborgs- och Bohus Distrikt, vice ordförande  
 för referensgruppen äldreomsorg 

17. Soili Brunberg, ordförande för referensgruppen  
 Språk och utbildning

18. Anna-Liisa Parkkinen, ordförande för 
 referensgruppen Äldreomsorg

 göteborgs stad 
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Det finns tre referensgrupper som är öppna för allmänheten. Referensgruppernas roll är att stödja Göteborgs 
Stads sverigefinska råd. Ta kontakt med Göteborgs Stads sverigefinska råd och referensgrupper genom att skicka 
e-post till sverigefinskaradet@stadshuset.goteborg.se. 

Gör skillnad i referensgruppen

Referensgrupp Språk och 
utbildning
Kommande möten:  
27/8 kl. 17-19 och 2/11  
kl. 17-19.

Referensgrupp Kultur
Kommande möten:  
25/8 kl. 17-19 och 2/11  
kl. 17-19.

Referensgrupp Äldreomsorg
Kommande möten:  
24/8 kl. 17-19 och 27/10  
kl. 17-19.

Ersättare
• Pirjo Hanski, Sverigefinska riksförbundet  
 Göteborgs- och Bohus Distrikt

• Markku Fors, Sverigefinska Pensionärer  
 Göteborgs- och Bohus Distrikt

• Simo Sinkkonen, Sverigefinska  
 samarbetskommittén i Göteborg (GRSY)

• Hanna Suomalainen,  
 Vasta – en sverigefinsk förening 

• Heimo Lindeman, Frikyrkliga organisationer 

• Katariina Moilanen, Göteborgs finska  
 ungdomsförening

• Vakant, Föräldraföreningen FÖRSVAR

Nyheter om Sverigefinskt kultur- och informationscenter
I maj 2019 fick konsument- och medborgarservice i uppdrag att utreda behovet för ett Sverigefinskt  
kultur- och informationscenter. Utredningen har skett i nära dialog med den sverigefinska minoriteten. 

Utredningen är nu klar och visar att det finns en stor samstämmighet kring behovet av fysisk mötesplats.  
Nämnden för konsument- och medborgarservice har godkänt utredningen och skickat den vidare till  
fortsatt hantering i kommunfullmäktige. 

• Vakant, Svenska kyrkans sverigefinska  
 församlingsverksamhet i Göteborg

• Vakant, Sverigefinska Ungdomsförbundet

• Petra Palkio, vice ordförande för  
 referensgruppen Språk och utbildning

• Maarit Jaakkola Eliasson,  
 vice ordförande för referensgruppen Kultur

 göteborgs stad 
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Två skolor börjar med undervisning på finska till hösten:  
Skogomeskolan i Hisings-Backa och Slottsbergsskolan i Västra 
Frölunda. Tvåspråkig undervisning ges på Skogomeskolan från 
förskoleklass till årskurs 6 och på Slottsbergsskolan för förskole-
klass. Undervisningen riktar sig till de barn som tillhör den sverige-
finska minoriteten. 

Skolbytesperioden för höstterminen avslutades i april. Hanna 
Leppänen Ahonen, samordnare för minoritetsfrågor vid grund-
skoleförvaltningen, säger att tvåspråkig undervisning börjar hösten 
2020 oavsett hur många tvåspråkiga elever som har sökt.

– För tillfället kan vi inte mer i detalj specificera vilka ämnen 
samt hur vi kommer att organisera undervisningen.  

Det har skett en positiv utveckling inom nationell minoritetspo-
litik. Nästan alla kommuner som ingår i förvaltningsområdena 
för samer, tornedalingar och sverigefinnar har påbörjat ett arbete 
med minoritetspolitiska mål och riktlinjer för nationella mino-
riteter, i enlighet med minoritetslagen. Det visar rapporten för 
minoritetspolitikens utveckling från Länsstyrelsen i Stockholms 
län och Sametinget.

Allt fler kommuner och regioner i landet har blivit medvetna 
om sina skyldigheter enligt minoritetslagen. Hälften av kommu-
nerna utanför förvaltningsområdena arbetar med minoritetspoli-
tiska mål och riktlinjer. Omfattningen av språk- och kultur- 
insatser låg kvar på höga nivåer inom förvaltningsområdena. 
Samtidigt såg man färre insatser inom delområdet diskriminering 
och utsatthet. De judiska och romska minoriteterna hamnade 
oftast vid sidan av arbetet för minoriteters rättigheter.

Göteborgs Stads reviderade planer för arbete med nationella 
minoritetsfrågor samt finskt förvaltningsområde har varit ute på 
remiss under våren i stadens berörda förvaltningar, minoritetsråd 
och organisationer. Planerna fortsätter nu till kommunstyrelsen 
och under sommaren till kommunfullmäktige för beslut.  
Rapporten görs årligen och  
lämnas över till regeringen.  
Läs senaste rapporten  
på websidan minoritet.se.

Kommuner ökar medvetenhet  
i minoritetsarbetet

En avgörande faktor är hur många vårdnadshavare som ansöker 
för sina barn samt hur stor grupp det blir, säger Hanna Leppänen 
Ahonen.

Det finns tre olika sätt att bedriva undervisningen på: integrerad, 
delvis integrerad och tvåspråkiga klasser. 

– Det innebär att eleverna antingen får gå i en svensktalande 
grupp men ha vissa ämnen med finsktalande elever, eller gå i en 
tvåspråkig grupp och ha vissa ämnen i grupp med svensktalande 
elever. Det tredje sättet är att eleverna i huvudsak har undervis-
ning med finsktalande elever. Syftet är att vi ska erbjuda under-
visning både i och på finska. Huvudmålet är tvåspråkig undervisning, 
fortsätter Hanna Leppänen Ahonen.

 aktuellt  

Tvåspråkig undervisning återkommer till Göteborg

1. Behöver du hjälp med vardagssysslor? Svenska 
Röda Korsets frivilliga kan till exempel handla, gå ut 
med hunden eller köpa receptfria läkemedel. 
Om du tillhör en riskgrupp och behöver hjälp av 
en volontär kan du ringa 073-839 86 88 eller skicka 
e-post till: frivillig.gbg@redcross.se. 

2. Sveriges nationella informationsnummer 113 13 
ger generell information om större olyckor och kriser, 
till exempel coronaviruset. På detta nummer kan 
du inte få svar om sjukdomssymtom. Tjänsten är 
tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar, på svenska 
och engelska.

3. På Göteborgs Stads hemsida får du aktuell 
information om coronaviruset på finska. Där 
kan du till exempel hitta Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Läs mer: goteborg.se/suomeksi

4. Krissituationen kan skapa stress och 
nedstämdhet. Undvik att hålla tankarna för dig själv! 
Om du behöver någon att prata med, kan du ringa 
Svenska Röda Korsets stödtelefon: 0771-900 800. 
Svenska kyrkan erbjuder dig finskspråkig själavård 
via Sverigefinska telefonjouren: 020-26 25 00.

Coronaviruset 
– få hjälp under krisen
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Bollen är rund

 personporträtt 

Två finska toppspelare återfinns i ett av Göteborgs allsvenska fotbollslag. Kärleken till 
sporten är stark även när undantagstillståndet vänder upp och ner på idrottsvärlden. 

te x t: ida valpas foto: frida witer

Den kommande våren blir väldigt annorlunda mot vad Joona 
Toivio och Jasse Tuominen hade föreställt sig. 

Den finska förstärkningen i fotbollsföreningen BK Häcken 
hade framför sig inte bara en lovande säsong i Allsvenskan, utan 

även en roll som landslagsspelare i den finska fotbollshistoriens 
första Europamästerskap någonsin. Sedan kastade coronavi-
ruspandemin om tidtabellerna. Först flyttades seriestarten från 
april till juni, därefter sköts EM-tävlingen upp med ett år. 
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legat nära toppen av ligan. 
– Vi spelar högklassig fotboll med ett bra lag,  sammanfattar 

Joona. 
Mot slutet av år 2019 fick Joona ett samtal från Jasse, sin gamla 

landslagskamrat. Jasses hade blivit erbjuden en roll som nyckel-
spelare i Häcken. Jasse var redan beredd att skriva på kontraktet, 
men ville först ta del av Joonas upplevelser. 

– Joona berättade vad han tyckte om laget och vilka grejer som 
funkade. Det var kul att höra att lagandan var god, säger Jasse. 

Kontraktet skrevs under i december. Även för Jasse var Göteborg 
en ny stad, men han såg på flytten med tillförsikt. 

– Jag har verkligen blivit en del av laget. Joona har tagit en sto-
rebrorsroll och från första början gett mig goda råd och förklarat 
hur allting funderar, berättar Jasse. 

Även om han bara har några månader som spelare för Häcken 
bakom sig, har Jasse märkt hur viktig fotbollen är för svenskarna. 

– Det är tiotusentals åskådare på matcherna, och uppmärksam-
heten från medierna är stor. Det har varit fint att märka att publiken 
älskar den här sporten.

Ett kompisgäng som spelar fotboll
Det finska herrfotbollslandslaget mötte Liechtenstein i Helsingfors 
i november 2019. Det första målet gjordes av Jasse, och matchen 
slutade 3–0 till Finland. Därmed skrevs finsk fotbollshistoria,  
för första gången någonsin skulle landet få spela fotbolls-EM. 

– Lagandan i landslaget är otrolig. Vi är som ett gäng kompisar 
som spelar fotboll tillsammans. Det, och tränarteamet, är nycklarna 
till framgången, säger Joona. 

Joona anser också att sisun har en stor del i framgången. 
– Finländare känner kanske mer samhörighet än folk i allmänhet, 

även om spelarna kanske inte är lika skickliga som i många andra lag. 
Att tillhöra landslaget innebär att spelarna med jämna mellan-

rum samlas någonstans i världen för ett två veckors träningsläger. 
Det betyder att det blir speciellt hektiskt om våren, då man också 
har matcher och träningar med sitt eget klubblag. 

– För att må psykiskt bra är det väldigt viktigt att man ibland 
får prata sitt eget språk i sitt eget hemland. Det ger mycket ny 
kraft, speciellt då landskamperna har gått så bra, säger Jasse. 

Att få tillhöra landslaget, som i folkmun kallas Huuhkajat  
(Berguvarna), är en viktig bedrift för bägge spelarna. 

– Att få dra på sig landslagströjan har alltid varit en hederssak. 
Det har sin egen laddning, säger Joona.

”Vi är som ett gäng 
kompisar som spelar 
fotboll tillsammans.”

– När vi fick veta om ändringarna var det jättekonstigt att gå 
till träningarna. Motivationen var borta ett tag. Men fotboll är 
när allt kommer omkring bara fotboll, och människors hälsa är 
det allra viktigaste, säger Joona Toivio. 
Jasse Tuominen, som hade framför sig den första säsongen med 
BK Häcken, är av samma åsikt. 

– Till en början var jag besviken. Jag hade precis flyttat och 
förväntade mig ett betydelsefullt år i min karriär. Lyckligtvis är 
inte Europamästerskapet inställd helt och hållet, för förutom oss 
var det många i Finland som såg fram emot den.

Barndomsdrömmar som besannats
En karriär som fotbollsspelare har alltid varit självklar för både 
Joona och Jasse. Båda började spela som 6-åringar – Joona i Sibbo 
och Jasse i Lahtis. 

– Mina föräldrar har sagt att jag spelade fotboll innan jag lärde 
mig gå, berättar Joona och skrattar. 

Han skrev på sitt första proffskontrakt som 15-åring hos HJK 
(Helsingfors Fotbollsklubb), och flyttade utomlands år 2007. De 
följande elva åren hann Joona spela i Stockholm, Norge och Polen.  
I norska Molde fick Joona för första gången uppleva hur det var 
att spela i landets bästa lag. 

– Det var den bästa tiden under min klubblagskarriär, och jag 
har många goda minnen från den tiden.

Jasse å sin sida var i tjugoårsåldern, då han fick en inbjudan till 
ett läger med den vitryska storklubben BATE Borisov. Han slöt 
ett treårigt kontrakt med laget år 2017. 

– Jag flyttade hemifrån Lahtis till Minsk, som har ett par 
miljoner invånare. Det främmande landet och språket gjorde att 
jag växte som människa, och efter den erfarenheten är det inte 
mycket som får mig ur kurs, säger Jasse. 

Som att få en storebror i samma lag
Sommaren 2018 bodde Joona i Finland med sin familj, och fun-
derade över nästa steg. Kontraktet i Polen hade hastigt avslutats, 
eftersom laget trillade ur toppligan. När BK Häcken sedan erbjöd 
ett kontrakt på 3,5 år behövde Joona inte fundera länge. 

– Det kändes lätt och tryggt att återvända till Sverige, trots att 
jag inte hade besökt Göteborg mer än för att spela en match. Vi 
har verkligen blivit hemmastadda här, det är en bra stad att bo i 
när man har familj.

Joona lockades också av att Häcken redan en längre tid hade 

Jasse (till vänster) och Joona.



9

Mot elitserierna
I skrivande stund är fotbollsklubbarnas framtid mycket oroande. 
Klubbarna gör sitt bästa för att lagen ska klara sig trots publikens 
frånvaro, och trots att seriestarten skjutits upp. Joonas kontrakt 
sträcker sig till slutet av 2021, Jasses ett år längre. 31-åriga Joona 
planerar inte att fortsätta sin karriär i många år till. 

– Jag vill spela så länge konditionen och fysiken tillåter. Jag 
ser Häcken som en sista etapp innan jag återvänder till Finland, 
men å andra sidan kommer jag såklart att överväga en gång till, 
ifall nåt ekonomiskt strålande alternativ dyker upp på radarn, 
säger Joona. 

24-åriga Jasse hoppas att åren i Häcken tar honom närmare 
Europas toppligor, som till exempel engelska Premier League 
eller italienska Serie A. 

Innan dess väntar ändå kampen om Europamästerskapet, 
sommaren 2021. 

– Tidigare har jag bara sett matcherna på tv. Jag ser väldigt 
mycket fram emot att få vara på plats och att få uppleva hur det 
verkligen är där, säger Jasse. 

Namn: Joona Toivio 
Födelseår: 1988 
Position: Försvarare 
Vad jag saknar från Finland: Godis, främst choklad 
Favoritställe i Göteborg: Naturområden såsom 
Delsjön och Skatås 

Namn: Jasse Tuominen 
Födelseår: 1995 
Position: Anfallare  
Vad jag saknar från Finland: Juhla Mokka-kaffe, och 
mörkt Reissumies-rågbröd 
Favoritställe i Göteborg: Liseberg verkar intressant.

personporträtt personporträtt 
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VINJETT

jag är sverigefinne ! nr 23, år 2020

År 2009 grundade jag den privata förskolan Tindra  
i Lundby. Redan innan dess hade jag lång erfarenhet  
som förskolechef. På Tindra hade vi till att börja med

två svenskspråkiga avdelningar, men vi fick snabbt så 
många ansökningar så vi utökade verksamheten. Numera finns 
det sex avdelningar och totalt hundra barn. 

År 2017 hörde jag att den Sverigefinska skolan skulle gå i 
konkurs. Jag tog kontakt med Förskoleförvaltningen i Lundby 
och föreslog att jag kunde köpa upp förskoleverksamheten. De 
blev intresserade av min idé, och affären blev av. Det fanns två 
avdelningar på förskolan, Delfinerna och Guldfiskarna, så Havet 
kändes som ett passande namn. I och med affären fick personalen 
och alla barn fortsätta i samma lokaler. 

Starka band till Finland
Jag föddes i Kajana och flyttade till Sverige med mina föräldrar 
1976. Något år senare bosatte vi oss i Göteborg. Hemma talade 
vi alltid finska, och i skolan var det självklart att vi erbjöds un-
der- 
visning i det finska språket. 

På 1990-talet sökte jag till en utbildning för finskspråkiga 
förskolelärare. Utbildningen kom aldrig igång, eftersom det inte 
fanns tillräckligt många sökande, så jag började studera på svenska 
i stället. 

Eftersom jag har studerat pedagogik och förskoleundervisning 
vet jag hur viktigt det är för barn att bevara kontakten med sina 
rötter. Därför vill jag värna om den finskspråkiga förskoleverk-
samheten. På jobbet talar jag dagligen finska med barnen, deras 
föräldrar, och med min personal, vilket även har gjort att mina 
egna språkkunskaper förbättrats. 

Framtiden oroar
Att leda Havet har varit intressant, för tvåspråkigheten har funnits 
med från första början. När jag köpte förskolan hade den redan 
fungerande rutiner och arbetsmetoder. Personalen och föräldrarna 
önskade sig en närvarande förskoleledning, så jag anställde rätt 
snart en egen rektor till Havet. Jag deltar själv i det dagliga arbetet 
på de båda förskolorna, och känner alla barn. Det är viktigt, för 
då ser jag till exempel om något av barnen behöver extra upp-
märksamhet. 

Jag visste från första början att den Sverigefinska skolans 
gamla lokaler skulle rivas ungefär tre år senare. Nu är den tiden 
kommen, och Havet måste stänga ner i juli. Jag har bett om hjälp 
från kommunen, och Göteborgs Stads förskoleförvaltning avser 

te x t: ida valpas foto: lo birgers son

Med blick mot horisont   
Niina Eskelinen äger förskolorna Havet och Tindra i Lundby.

att starta en ny finskspråkig förskoleavdelning på Hisingen,  
Terapislingan 4. Alla barn på Delfinen och Guldfisken erbjuds 
plats där. 

Jag känner mig glad och hoppfull då situationen löst sig för 
barnen och föräldrarna. Emellanåt känns det som att man glömmer 
våra behov. Jag hoppas att man inte ger upp kampen för de sverige- 
finska rättigheterna.

 finska på jobbet 
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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!

 kultur 

Kom igång med hemmagympa. På sajten Voitas. 
fi erbjuds gratis styrke- och balansövningar för äldre.  
Gympan kan utföras hemma. Svenskspråkiga 
gympavideor finns på sajten SVT Play, där tränings-
experten Sofia Åhman guidar dig i rätt rörelser. 

Dansa! Det är vederlagt att musik påverkar humöret 
och hjälper mot sorg. Sätt på din favoritmusik och 
dansa loss. 

Toapappersutmaningen. Fotbollsproffsen har skapat 
en rolig utmaning under hemmakarantänen: hur 
många gånger kan du jonglera en toapappersrulle 
med foten? Det är överraskande svårt! 

Följ med e-sport. Fotbolls-EM för män sköts upp 
till år 2021, men i maj får vi följa med hur Finland  
klarar sig i elektronisk sport. Fotbollsfinalen spelas 
den 23 och 24 maj, och den kan ses exempelvis  
på UEFA:s Youtube-kanal. 

Idrott i vardagsrummet
Två gånger om året sammanfattar  Finlandsinstitutet en lista  
över aktuell finskspråkig litteratur. Listan skickas sen till bland  
annat bibliotek och skolor. Vi har den här och böckerna finns 
tillgängliga på Göteborgs bibliotek! 

1. Dikter: Haapala, Vesa: Hämärä ei tanssi enää ( Otava)

2. Historisk roman: Jalonen, Olli: Merenpeitto (Otava)

3. Psykologisk thriller: Oksanen, Sofi: Koirapuisto (Like)

4. Vinnaren av Finlandia-priset: Statovci, Pajtim: Bolla (Otava)

5. Historisk biografisk roman: Venho, Johanna:  
 Ensimmäinen nainen (WSOY) 

 
Nästa lista publiceras i början av sommaren.  
Den hittar du på Institutets hemsidor:  
www.finlandsinstitutet.se/sv/biblioteket/boktips/ 

På läslistan
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STADSLEDNINGSKONTORET
Veera Säisä 

SVARSPOST
Kundnummer: 20380442
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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, Tuve 
En demensenhet med 16 platser.

Privat förskoleverksamhet
Förskolan och friskolan Solgården  
(Aurinkopiha), Angered.  
Kontaktperson: Pirjo Hanski.

Kommunal förskola 
Ny finskspråkig förskola på Hisingen 
Förskolan Terapislingan 4 
Rektor: Lena Bildsten

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 på Skattegårdsvägen: Eva Sunegård.  
Rektor på Svetsaregatan: Ludwig Wixtröm.

Förskolan Plantagegatan 
Tvåspråkig förskola i Majorna-Linné.  
Rektor: Kajsa Fröman. 

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

Finskspråkiga förskolor och äldreboende
På följande platser finns äldreomsorg och förskola på finska. 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”.


