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[2022-05-16]  

Suomenkielisiä kulttuuritapahtumia syksyllä 2022  
Suunnittelukokous 16. toukokuuta 2022 

 

Osallistujat: 

Salme Kosunen, Saima Kauppi ja Seppo Kauppi. 

Nykvarnin kunnan edustajat: Kulttuurikoordinaattori Anna Rautio ja suomen kielen hallintoalueen 
koordinaattori Eva Thelander 

 

Kulttuurikoordinaattorin ja hallintoaluekoordinaattorin ehdotukset 

Kulttuurikoordinaattori ja hallintoaluekoordinaattori tekivät seuraavan ehdotuksen syksyn 2022 
kulttuuriohjelmaksi: 

Yhteislaulutilaisuus elokuussa 

Folkets parkissa pidetään 10. elokuuta yhteislaulutilaisuus, johon osallistuvat laulaja Kaya 
Åhlander ja hanuristi Erik Iivonen. Vapaa sisäänpääsy. 

Anna Rautio ottaa myöhemmin yhteyttä Harri Porttilaan tilaisuuden tarjoiluun liittyvien 
yksityiskohtien osalta. 

Kerrontahanke – Ruotsinsuomalaisia kertomuksia 

Anna Rautio esitteli Tukholman läänin museon kerrontahankkeen Ruotsinsuomalaisia 
kertomuksia. Tarkoituksena on laatia Nykvarnia käsittelevä opas, johon voi tutustua käyttämällä 
sovellusta Upptäck historien (Opi lisää historiasta). 

Hankkeeseen valitaan mukaan sellaisia paikkoja Nykvarnista, joilla on tai on ollut erityistä 
merkitystä ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle. Paikat merkitään digitaaliselle kartalle niin, että 
kävijät löytävät ne ja pääsevät osallisiksi niihin liittyvistä kertomuksista. Nykvarnin osalta hanke 
antaa hyvän mahdollisuuden näiden paikkojen dokumentointiin ja henkilökohtaisten tarinoiden ja 
arkistoitavan aineiston keräämiseen Nykvarnin ruotsinsuomalaisuudesta. Botkyrka, Haninge ja 
Huddinge ovat jo koonneet oppaaseen aineistoa omista kunnistaan. Nykvarn liittyy mukaan 
hankkeeseen samanaikaisesti Järfällan ja erään toisen Tukholman alueen kunnan kanssa.  

Anna Rautio ja Eva Thelander ovat itsekin mukana hankkeessa, mutta he hankkivat siihen myös 
ulkopuolisen suomea puhuvan henkilön, joka voi tehdä haastatteluja ja tavata kunnan asukkaita, 
joilla on suomalaiset juuret.  
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Alustavien suunnitelmien mukaan aineisto voidaan esitellä joko kokonaisuudessaan tai osittain 6. 
joulukuuta juhliessamme Suomen itsenäisyyspäivää. 

Itsenäisyyspäivä  

Kunta ja yhdistys kutsuvat kuntalaiset juhlimaan Suomen itsenäisyyspäivää 6. joulukuuta. Juhlinta 
aloitetaan lyhyellä hartaushetkellä Nykvarnin kirkossa klo 18.00. Sen jälkeen osanottajat siirtyvät 
Qulturum Sländaniin – tai liittyvät siellä muun juhlaväen joukkoon. Juhlatilaisuus päättyy 
viimeistään klo 21.00. 

Alustavia ohjelmakohtia: kunnan edustajan ja ruotsinsuomalaisten edustajan tervetuliaispuheet. 
Täytekakkutarjoilu (Suomen lippu), runonlausuntaa, musiikkia. 

Kokous päätti asettaa työryhmän, joka koostuu seuraavista henkilöistä: Harri Porttila, Seppo 
Kauppi, Ulla Lammi, Salme Kosunen, Anna Rautio ja Eva Thelander. 

Eva Thelander kutsuu ryhmän koolle ensimmäisen kerran kesäkuussa.  

Kielikahvila 

Eva Thelander kertoi suunnitelmista käynnistää vuoden 2022 lopussa tai vuoden 2023 alussa 
ruotsinsuomalaisille ja heidän omaisilleen tarkoitettua kielikahvilatoimintaa. Vähemmistökielten 
revitalisaatioon on käytettävissä muun muassa opintoliitoille tarkoitettuja valtiollisia määrärahoja. 

Nykvarnissa voitaisiin esimerkiksi käynnistää opintopiiri niin ilta- kuin päiväsaikaankin (kaksi eri 
piiriä tai joka toinen kerta) niin suomenkielisille kuin myös heidän partnereilleen, lapsilleen, 
lapsenlapsilleen jne. Opintopiirejä voitaisiin näin ollen järjestää eri osaamistasojen pohjalta.  

Suomen instituutin näyttely  

Olemme varanneet kirjastoon syksyksi 2023 näyttelyn Matka yli Itämeren (En resa över 
Östersjön). Näyttely on Suomen instituutin tuottama ja siinä esitellään suomalaista kirja- ja 
kuvamaailmaa lapsille ja nuorille. 

2. Ruotsinsuomalaisten yhdistyksen ehdotuksia  

Yhdistys jatkaa mielellään kirjakahvilatoimintaa kirjastossa Harrys rum -huoneessa. Tapaamisia 
pidetään joka toinen maanantai 29. elokuuta klo 13 alkaen. Paikka: Harrys rum. Viimeinen 
tapaaminen pidetään marraskuun lopussa. Toiminnassa on kevään aikana ollut säännöllisesti 
mukana yksitoista osanottajaa. Ryhmässä on tilaa kahdelletoista. 

Salme Kosunen, joka toimii kirjakahvilan vetäjänä, miettii jatkossa mahdollisen kirjailijavierailun 
järjestämistä. Kokouksessa keskusteltiin myös nimivaihtoehdoista, kuten Susanna Alakoski, Mark 
Levengood tai Mikael Niemi.  

Anna Rautio mainitsi, että Tukholman Suomen instituuttiin silloin tällöin kutsutaan Suomessa 
asuvia kirjailijoita. Suomessa asuvan kirjailijan kutsuminen on taloudellisesti edullisempaa, jos 
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tämä on jo kirjailijavierailulla Ruotsissa.  

Karaokea järjestetään entiseen tapaan, jos Sländan on käytettävissä syksyllä (toimitilojen 
sähköliitännät ja muut asennukset otetaan tarkastettaviksi). 

3. Yhdistyksen status 

Eva Thelander muistutti siitä, että ruotsinsuomalaisten yhdistyksen status on selvitettävä ja että 
yhdistys on rekisteröitävä kunnan ylläpitämään rekisteriin. Siinä tapauksessa yhdistys voi myös 
hakea avustusta eri aktiviteetteihin. Myös kunnan ja yhdistyksen keskinäinen vastuunjako on 
tällöin selkeämpi.  

Muuta 

Syksylle 2022 ei suunnitella elokuvanäytöksiä, koska Qulturum Sländanissa joudutaan 
suorittamaan laaja tekninen tarkastus. 

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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