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Lindesbergin kevätohjelma 2018
Verksamhet på finska i Lindesberg våren 2018
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Kartoitus suomen kielisten palvelujen tarpeista alkaa 1/3
Luento: perhe- ja perintöasioista
Kulttuuri-iltamat 50-luvun Suomi sanoin, sävelin ja kuvin
Maaliskuussa Koordinoija tavattavissa kirjastoissa
Tapaaminen: Bergslagenin naiset
Suomalainen elokuva: Ikitie
Avoin neuvonpito

Aina ajankohtaista tietoa/Alltid aktuell information:
www.lindesberg.se/suomeksi
Aktuell information om Lindesbergs kommuns vårprogram 2018 för den nationella
minoriteten sverigefinnar. Lindesberg tillhör förvaltningsområdet för finska språket

Lindesbergin kunnan suomenkielistä toimintaa
Toivotaan että tänä vuonna saamme vihdoinkin suomensukuisten oikeudet esille niin
että kaikki tiedostavat ne ennen vuoden loppua! Suomalaisuus tulee monelle
tärkeämmäksi iän myötä, vanhemmille tulee tarve saada käyttää kieltään kunnan
palveluissa, nuoremmille taas herää ennemmin tai myöhemmin tarve ymmärtää
suomalainen taustansa. Suomen kieli on Ruotsissa oikeus ja valttia työmarkkinoilla.
Erityisesti tulee hoiva-aloilla olemaan kysyntää kaksikielisyydestä.

UUTTA TOIMINNASSA:
Kartoitus
Alkuvuodesta tehdään uusi kysely tarpeista, edellinen tehtiin 2012. Kartoitus on pohjana
kunnan palvelujen suunnittelulle, joten on äärettömän tärkeää, että niin moni kuin
mahdollista täyttää lomakkeen. Nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa tuleviin
päätöksiin.
Oikeus suomenkielisiin palveluihin on lakisäätöinen, mutta kunnan palvelut vastaavat
kysyntää. Ja jos kysyntä ei tule esille, ei niitä voida järjestää. Siksi on kuntalaisten oma
kiinnostus oikeuksistaan tärkeää. Esimerkiksi on ensimmäisessä sukupolvessa noin 600
henkilöä, mutta kunnan järjestämissä toiminnoissa on mukana vain satakunta. Miten
saisimme kiinni loput? Entä ne 2000 toisen ja kolmannen sukupuolen suomalaisjuurista
kuntalaista, mitä tarpeita heillä on ja kiinnostaako vähemmistöoikeudet edes heitä?
➢ Tilaa lomake koordinoijalta tai hae maaliskuussa kirjastoista.

Bergslagenin suomalaisten tarinat
Esillä ovat myös ruotsinsuomalaisten tarinat
Lindesbergin kunnassa. Kansanperinteiden tutkija,
Helen Sannerstedt tekee erityistyön Nybergetin naisista
ja suomen kielen hallintoalue dokumentoi Lindesbergiläisten suomalaisten tarinoita. Ota yhteyttä, jos
sinulla on tarina jonka haluat kertoa!
Kirjoita itse tai kerro koordinoijalle. (Kuva yksityinen)

KEVÄTOHJELMASSA:
Luento perhe- ja perintöasoista 9/2
Osana kansanterveystoimintaa on luento jossa Juristi Tuula Vauhkonen kertoo ja vastaa
kysymyksiin. Lindesbergin seurakuntakodilla kl. 13 - 15.00 Ilmainen

Kulttuuri-iltamat 23/2
Ruotsinsuomalaisten päivää (24/2), juhlitaan jo iltaa ennen, klo 17 – 19.00 Lindesbergin
seurakuntakodilla. Tarjolla suomalaiset maut ruokaisessa kahvipöydässä ja ohjelmassa
Suomen 50-luku sanoin, sävelin ja kuvin. Vieraana muusikko Valde Lehtoniemi.
Mukana myös Taina Luodelahti, Pirkko Norberg, Heli Salvi ja Airie Tervaniemi
Lindesbergin suomen kielen hallintoalue ja Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakuntatyö yhteistyössä

Tapaaminen: Bergslagenin naiset 7/3 klo. 14 Kunnantalolla
Tule mukaan niin suunnitellaan yhdessä miten nostaisimme
suomalaisten naisten tarinat ja käsien taidot esille.
Suomalaisnaisten elämäntyö on tärkeä historiallinen osa Ruotsia.
Ehkä luomme jotain näkyvää…..

Suomalainen elokuva: IKITIE 15/3 19.00 Folkets hus, Ilmainen
Jussi Ketola haetaan yöllä kotoaan ja kuljetetaan mustien
autojen kyydissä itärajan pintaan. Rajalla
Ketola aiotaan ampua, mutta hän pääsee livahtamaan
murhaajiltaan. Hän näkee ja kokee asioita, joita ei tosiksi
uskoisi, elleivät ne niitä olisi.
IKITIE on Antti Tuurin menestysromaaniin pohjautuva,
AJ Annilan ohjaama ja Ilkka Matilan tuottama elokuva
vaietusta historiasta.
På svenska: Finsk film Filmstudion, Folkets hus 15/3, Den eviga vägen. Textat på svenska

Koordinoija tavattavissa kirjastoissa – tule jututtaman ja kysymään!
Mahdollisuus kysellä ja keskustella asioista jotka ovat sinulle tärkeitä. Neuvoa
kartoituksessa ja muissa asioissa.
Frövi 6/3 klo 14 – 15.00
Lindesberg 9/3 13 – 17.00
Storåssa 14/3 14 – 16.00
Fellingsbro 15/3 14 -16.00

16/4

Kutsu: Avoin neuvonpito klo 17 – 19.00 Lindesbergin kunnantalolla
Teemana: Kartoitus ja kulttuuri
Puheenjohtajana kunnanvaltuuston Bengt Storbacka
Sinulle jolla on suomalaiset juuret/För dig som har finska rötter
Kallelse: Öppet Samrådsmöte på Lindesbergs kommunhus 16/4 kl 17.00

OHJELMA Kevät 2018
Lindesbergs sverigefinska förvaltningsarbete vår 2018

➢ Lindesbergin kunta aloittaa maaliskuussa 2018 uuden kartoituksen
suomensukuisten kuntalaisten tarpeista.
Lomakkeita 1/3 lähtien kirjastoista ja tilaamalla koordinoijalta. Kysely myös netissä.
Perjantai 9/2 klo 13 – 15.00 Lindesbergin seurakuntakoti. Ilmainen
Perhe- ja perintöoikeudesta ruotsinsuomalaisille
Tuula Vauhkonen, juristi
Perjantai 23/2 klo 17- 19.00 Lindesbergin seurakuntakoti. Ilmainen
Kulttuuri-iltamat Suomen 50-luku sanoin, sävelin ja kuvin
Musiikki: Valde Lehtoniemi
Tarjolla 50-luvun kahvipöytä. Kaikki tervetulleita! Ilmainen
Sekä 9/2 ja 23/2 Yhteistyö Linde bergslagin suomenkielinen seurakuntatyö

Keskiviikko 7/3 klo 14 – 16.00 Lindesbergin kunnantalo
Bergslagenin ruotsinsuomalaisten naisten tarinat
Tule mukaan, nostetaan suomalaisten naisten taidot esille!
Lisätietoa ja ilmoittautuminen (kahville) 0581-811 30
➢ Koordinoija on tavattavissa kirjastoissa– tule jututtaman, kysymään

Frövi 6/3 klo. 14 – 16.00
Storå 14/3 klo. 14 – 16.00

Lindesberg 9/3 klo.13 – 16.00
Fellingsbro 15/3 klo. 14 -16.00

Torstai 15/3 klo. 19.00 Folkets Hus Lindesberg. Ilmainen
Suomalainen elokuva: Ikitie (lisätietoa sisäsivulla)
Uusi suomalainen elokuva 1930-luvun tapahtumista. Yhteistyössä Filmstudion

Maanantai 16/4 klo. 17 – 19.00 Lindesbergin kunnantalolla, Näset (sisään Bättringsvägen)

Avoin neuvonpito/Öppet samråd
Ruotsinsuomalainen hallintoaluetyö/Sverigefinskt förvaltningsarbete

Teema: Kartoitus ja kulttuurityö/Kartläggning och kulturarbete
Ota yhteyttä koordinoijaan jos haluat lisää tietoa ennen neuvonpitoa.

www.lindesberg.se/suomeksi
Tel: 0581-811 30 Koordinoija/samordnare airie.tervaniemi@lindesberg.se

