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[2022-05-16]  

Finskspråkiga kulturevenemang hösten 2022 
Planeringsmöte 16 maj 2022 

 

Medverkande: 

Salme Kosunen, Saima Kauppi och Seppo Kauppi. 

Från Nykvarns kommun: Kultursamordnare Anna Rautio, FFO-samordnare Eva Thelander 

 

Förslag från kultur-/FFO-samordnarna 

Från samordnarna för kultur och finskt förvaltningsområde fanns följande förslag till 
kulturprogram hösten 2022: 

Allsång i augusti 

Den 10 augusti blir det allsång på finska med sångerskan Kaya Åhlander och dragspelaren Erik 
Iivonen i Folkets park. Fritt inträde. 

Anna Rautio ska återkomma till Harri Porttila med information om de praktiska detaljerna kring 
serveringen under evenemanget. 

Berättarprojekt – Sverigefinska berättelser 

Anna Rautio presenterade projektet Sverigefinska berättelser som drivs av Stockholms läns 
museum. Planen är att skapa en guide för Nykvarn som läggs i appen Upptäck historien. 

I projektet ska platser i Nykvarn som har haft eller har särskild betydelse för den sverigefinska 
minoriteten väljas ut. Platserna markeras på en digital karta så att besökare kan hitta till dem och 
ta del av berättelser knutna till dem. För Nykvarns del blir det ett bra tillfälle att dokumentera 
platser och fånga upp personliga berättelser och arkivmaterial från det sverigefinska Nykvarn. 
Botkyrka, Haninge och Huddinge har redan samlat in material till guiden. Nykvarn går in i 
projektet samtidigt som Järfälla och en annan Stockholmskommun.  

Anna Rautio och Eva Thelander ska själva arbeta med projektet men också knyta upp en extern 
kraft, med språkkunskaper i finska, som kan göra intervjuer och träffa Nykvarnsbor med finska 
rötter.  

En första plan är att kunna presentera hela eller delar av materialet vid firandet av 
självständighetsdagen den 6 december. 
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Självständighetsdagen  

Kommun och förening bjuder in till självständighetsdagen den 6 december. Firandet inleds med 
kortare andakt i Nykvarnskyrkan kl. 18.00. Därefter går deltagarna över till – eller ansluter till – 
festen i Qulturum Sländan. Firandet bör vara klart senast kl. 21.00 

Preliminära programpunkter: Välkomsttal från kommunrepresentant och från Sverigefinsk 
person. Firande med tårta (finländska flaggan), diktläsning, musik. 

Mötet beslutade att tillsäta en arbetsgrupp med följande personer: Harri Porttila, Seppo Kauppi, 
Ulla Lammi, Salme Kosunen, Anna Rautio och Eva Thelander. 

Eva Thelander kallar till ett första möte i juni.  

Språkcafé 

Eva Thelander berättade om planerna på att i slutet av 2022/början av 2023 starta språkcafé för 
Sverigefinnar och anhöriga till Sverigefinnar. Det finns statliga anslag för revitalisering av 
minoritetsspråk, riktade till bland annat studieförbund. 

I Nykvarn skulle det till exempel kunna ordnas studiecirkel på både kvällstid och dagtid (två olika 
cirklar eller varannan gång) för såväl finsktalande som deras partner, barn, barnbarn osv. Det 
finns alltså utrymme för olika kunskapsnivåer.  

Utställning från Finlandsinstitutet  

Hösten 2023 är utställningen En resa över Östersjön bokad till biblioteket. Utställningen har 
producerats av Finlandsinstitutet och visar finländsk litteratur och bild för barn och unga. 

2. Förslag från föreningen Sverigefinnar i Nykvarn  

Föreningen fortsätter gärna driva bokcaféet i Harrys rum i biblioteket. Varannan måndag med 
start den 29 augusti kl. 13. Harrys rum. Sista träffen blir i slutet av november. Elva personer har 
under våren regelbundet deltagit. Det finns plats för tolv. 

Salme Kosunen som leder bokcaféet funderar vidare på eventuellt författarbesök. Olika namn 
diskuterades av mötet, som Susanna Alakoski, Mark Levengood eller Mikael Niemi.  

Anna Rautio tipsade om att Finlandsinstitutet ibland bjuder in Finlandsbaserade författare till 
Sverige. Det blir mer ekonomiskt förmånligt att boka in en sådan författare samtidigt som hen är 
i Sverige.  

Karaoke ska ordnas som vanligt, förutsatt att Sländan går att använda under hösten (el och 
installationer ska ses över). 

3. Föreningens status 

Eva Thelander påminde om vikten av att statusen för Sverigefinnarnas förening klarläggs och 
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föreningen registreras i det register kommunen använder. Då kan föreningen också söka bidrag 
för olika aktiviteter. Ansvarsfördelningen mellan kommun och förening blir också tydligare.  

Övrigt 

Inga filmer planeras för hösten 2022 eftersom en omfattande teknisk översyn måste göras av 
Qulturum Sländan. 

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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