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[2022-01-04]  

Finska kulturevenemang 2022 
Planeringsmöte 4 januari 2022 

 

Medverkande: 

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

Anna Rautio, Sandra Kuismanen, Eva Thelander 

 

Önskemål från finländska guppen 

De finländska mötesdeltagarna presenterade följande önskemål om kulturaktiviteter våren 2022: 

• Föredrag om juridik för finsktalande. 
• Sverigefinnarnas dag, fest söndagen den 20 februari. 
• Karaokekvällar 1 g/mån, sammanlagt fem gånger under våren.  
• Morsdagsfirande den 8 maj. Tillsammans med Svenska kyrkan. (Eva kontaktar diakonen i 

Nykvarnskyrkan). 
• Midsommarfirande, tillsammans med Svenska kyrkan (Eva kontaktar diakonen i 

Nykvarnskyrkan). 
• Musikteaterföreställning i Sundbyberg. Bussresa 27 februari. (Föreningen återkommer 

med prisuppgift). 
• Vanhanajan iltamat. Dans och underhållning med grupp från Eskilstuna. Föreningen 

följer upp. 

Förslag från kommunens kultursamordnare 

Kommunens kultursamordnare Anna Rautio presenterade ett förslag till kulturevenemang våren 
2022: 

• Föredrag om juridik för finsktalande.  

• Tre filmer under våren, med möjlighet till kaffe och filmprat efteråt. 

• 24 februari: Sverigefinnarnas dag.  

• 10 augusti: Allsång i Folkets park  

• Digihjälp för finsktalande (service som i dag finns på svenska) 
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• Böcker & te med finsktalande samtalsledare (service som i dag finns på svenska) 

• Möjligheter till egna arrangemang i Frivilligcentralen (Bokcirkel? Filmprat? Berättargrupp? 
Sång & musik?) 

Diskussion om budget 

Den preliminära budgeten för förslagen från den finsktalande gruppen är cirka 144 000 kronor. 

Kommunens budget 2022 för finländsk kultur 2022 är 30 000 kronor. Ett belopp som kanske 
kan ändras till ett annat år, men inte i dagsläget. Skillnaden mellan de båda förslagen är alltså stor. 
Samordnaren för finskt förvaltningsområde påpekade som jämförelse att kommunens totala 
budget för samtliga offentliga (svenskspråkliga) kulturevenemang ligger på runt 200 000 kronor 
per år. Mot den bakgrunden är inte förslaget från den finska gruppen – som endast gäller för 
våren - rimligt.  

FFO-samordnaren ska ta fram mer detaljerade siffror som visar hur det statliga anslaget används i 
kommunens olika verksamheter.  

Beslut 

Mötesdeltagarna enades om följande:  

• Karaokekvällarna, fem gånger per termin, står kvar på programmet.  

Finska föreningen ska kontrollera bokningen av Sländan. Frågan om lokalhyra och eventuella föreningsbidrag 
ska klargöras. 

• Filmvisningarna slopas våren 2022. Nytt försök görs hösten 2022, med satsning på 
marknadsföring (annonsering och affischer även i t ex Taxinge). Gärna helger.  

Samordnaren ska ta reda på hur stor personalkostnaden är för varje filmvisning och hur den kostnaden påverkar 
FFO-budgeten.  

• Sverigefinnarnas dag firas i samverkan med finska föreningen.  

Kultursamordnaren Anna Rautio undersöker möjligheten att boka Sländan den 20 februari. Hon tar också 
vidare kontakter med mötesdeltagarna om ansvarsfördelning, roller och program för evenemanget. OBS! Datumet 
har senare ändrats till den 27 februari. 

• Kultur för yngre.  

FFO-samordnaren ska undersöka om finsktalande barn kan få teater eller annan levade kultur via 
skola/förskola. 

FFO-samordnaren ska undersöka intresse och möjligheter för förskolebarn och skolbarn att göra studieresa till 
Finland.  
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• Böcker och samtal för finsktalande  

Kultursamordnaren ber biblioteket kontakta Salme Kosunen om det går att boka Harrys rum fasta tider, till 
exempel varannan vecka. Roller och ansvarsfördelning ska klargöras 

Övrigt 

Sandra Kuismanen uppmanade mötesdeltagarna att besöka Frivilligcentralen för att ta del av vilka 
möjligheter som finns för egen verksamhet i huset. 

NYKVARNS KOMMUN 
Besöksadress: Centrumvägen 24 A 
Postadress: 155 80 Nykvarn 
Telefon: 08-555 010 00 
Fax: 08-555 014 99 
www.nykvarn.se 

http://www.nykvarn.se/
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