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[2022-01-04]  

Suomenkieliset kulttuuritapahtumat vuonna 2022 
Suunnittelukokous 4. tammikuuta 2022 

 

Osanottajat: 

Salme Kosunen, Tuula Vauhkonen, Harri Porttila, Saima Kauppi. 

Anna Rautio, Sandra Kuismanen, Eva Thelander 

 

Suomenkielisen ryhmän toivomuksia 

Kokouksen suomenkieliset osanottajat esittivät seuraavat kulttuuritapahtumia koskevat 
toivomukset keväälle 2022: 

• Suomenkielisille tarkoitettu juridiikkaa käsittelevä esitelmä. 
• Ruotsinsuomalaisten päivä sunnuntaina 20. helmikuuta. 
• Karaokeillat kerran kuukaudessa, yhteensä viisi kertaa kevään aikana.  
• Äitienpäivän juhla 8. toukokuuta. Yhteistyössä Ruotsin kirkon kanssa. (Eva ottaa yhteyttä 

Nykvarnin kirkon diakoniin). 
• Juhannusjuhla yhteistyössä Ruotsin kirkon kanssa (Eva ottaa yhteyttä Nykvarnin kirkon 

diakoniin). 
• Musiikkiteatteriesitys Sundbybergissä. Bussimatka 27. helmikuuta. (Yhdistys ilmoittaa 

hintatiedon myöhemmin). 
• Vanhanajan iltamat. Tanssia ja viihdettä Eskilstunalaisen ryhmän johdolla. Yhdistys 

selvittää asiaa. 

Kunnan kulttuurikoordinaattorin ehdotus 

Kunnan kulttuurikoordinaattori Anna Rautio esitteli kulttuuritapahtumia koskevan ehdotuksen 
keväälle 2022: 

• Suomenkielisille tarkoitettu juridiikkaa käsittelevä esitelmä.  

• Kolme elokuvaa kevään aikana ja esitysten jälkeen mahdollisuus kahvinjuontiin ja 
keskusteluun elokuvista. 

• 24. helmikuuta: Ruotsinsuomalaisten päivä.  

• 10. elokuuta: Yhteislaulua Folkets parkissa  
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• Digiapua suomenkielisille (palvelu, joka toimii jo ruotsin kielellä) 

• Kirjakeskustelua & teetä suomenkielisen vetäjän johdolla (toimii jo ruotsin kielellä) 

• Mahdollisuus omien tilaisuuksien järjestämiseen Vapaaehtoiskeskuksen tiloissa (Kirjapiiri? 
Elokuvakeskustelua? Tarinankerrontaryhmä? Laulua & musiikkia?) 

Keskustelu budjetista 

Suomenkielisen ryhmän ehdotusten alustava budjetti on noin 144 000 kruunua. 

Kunnan suomenkieliseen kulttuuriin varattu budjetti vuodelle 2022 on 30 000 kruunua. Tätä 
summaa voidaan mahdollisesti muuttaa tulevien vuosien, mutta ei tämän vuoden osalta. 
Ehdotusten välillä on siis suuri ero. Suomen kielen hallintoalueen koordinaattori huomautti 
vertailun vuoksi, että kunnan kaikkien julkisten (ruotsinkielisten) kulttuuritapahtumien 
kokonaisbudjetti on noin 200 000 kruunua vuodessa. Tätä taustaa vasten ei suomenkielisen 
ryhmän ehdotusta - joka koskee vain kevätkautta - voida pitää kohtuullisena.  

Suomen kielen hallintoalueen koordinaattori ottaa selville tarkemmat luvut siitä, kuinka valtion 
määrärahoja käytetään kunnan eri toimintaan.  

Päätös 

Kokouksen osanottajat sopivat seuraavaa:  

• Karaokeillat, joita järjestetään viisi kertaa lukukaudessa, ovat mukana ohjelmassa.  

Suomalainen yhdistys tarkistaa aikavaraukset Sländanista. Tilojen vuokraamista ja mahdollisten 
yhdistysavustusten myöntämistä koskevat kysymykset selvitetään. 

• Elokuvaesitykset jätetään pois ohjelmasta keväällä 2022. Teemme uuden yrityksen syksyllä 
2022 ja panostamme samalla markkinointiin (ilmoituksia ja julisteita myös esim. Taxingessa). 
Mielellään viikonloppuina.  

Koordinaattori ottaa selvää siitä, kuinka suuret henkilöstökulut jokaisesta elokuvaesityksestä aiheutuu ja 
kuinka ne vaikuttavat suomen kielen hallintoalueen budjettiin.  

• Ruotsinsuomalaisten päivää vietetään yhteistyössä suomalaisen yhdistyksen kanssa.  

Kulttuurikoordinaattori Anna Rautio selvittää, onko Sländan varattavissa 20. helmikuuta. Hän ottaa edelleen 
yhteyttä kokouksen osanottajiin tapahtuman vastuunajosta, tehtävien jaosta ja ohjelmasta. Huom! Päivämäärä 
muutettiin myöhemmin 27.  

• Kulttuuria lapsille ja nuorille.  

Hallintoalueen koordinaattori selvittää, voidaanko suomenkielisille lapsille järjestää teatteriesityksiä tai muuta 
elävää kulttuuria koulun/esikoulun kautta. 
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Hallintoalueen koordinaattori selvittää kiinnostuksen ja mahdollisuudet järjestää esikoululapsille ja koululaisille 
opintomatka Suomeen.  

• Kirjoja ja keskustelua suomenkielisille  

Kulttuuriasioiden koordinaattori pyytää kirjastoa ottamaan yhteyttä Salme Kosuseen ja tiedustelemaan, 
voidaanko Harrys rum varata kiinteinä ajankohtina, esimerkiksi joka toinen viikko. Roolit ja vastuunjako 
selvitetään. 

Muuta 

Sandra Kuismanen kehotti kokouksen osanottajia käymään Vapaaehtoiskeskuksessa ottaakseen 
selvää siitä, mitä mahdollisuuksia talon tiloissa on omaan toimintaan. 

NYKVARNIN KUNTA 
Käyntiosoite: Centrumvägen 24 A 
Postiosoite: 155 80 Nykvarn 
Puhelin: 08-555 010 00 
Telefax: 08-555 014 99 
www.nykvarn.se 

http://www.nykvarn.se/
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