SEURATIEDOTE 1-2019 Kramforsin Suomi-seura
FÖRENINGSBLAD 1-2019 Kramfors Finska förening

Joulujuhla FP Cupolissa 15.12.2018
Luciaryhmä: Melissa, Jasmine, Celina, William, Oliver sekä äidit Linn ja Tina
Berglund. Kolmannen sukupolven suomalaisia lapsia äitiensä kanssa!
Laulua ja tanssimusiikki Jorma Lahti ja Erkki Rytkönen, joululauluja Maria
Lokka ja Ville Tiainen. Ilmainen joulupöytä jäsenille. Runsaat arpapalkinnot.
Suomi-seura tarjosi 50:lle jäsenelle ilmaisen jouluruuan, hinta 2.300 kr.
Luciaryhmä sai karkki- ja hedelmäpussit. Hyvää vuodenjatkoa ja kiitos kaikille
juhlavieraille ja henkilökunnalle!
Diplomi, kukat Ruotsin televisiolta SVT2 ja Sisuradiolta
sekä Maria Lokalta joka oli minua vastaanottamassa
Ingvarin kanssa Kramforsin rautatieasemalla gaalan
yhteydessä 30.11.2018.
Kiitos Maria. Tack Ingvar, yllätitte minut täysin
sydänjuuria myöten! Marja-Leena
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Tiedotukset kevätkausi 2019
Kramforsin kunta on nyt liittynyt suomen kielen hallintoalueeseen! Koville otti, taisi olla
Ruotsin ennätys? Kirjeenvaihto kunnan ja eduskunnan kanssa kesti 9 vuotta, 5 kuukautta ja 7
päivää, josta työstä Marja-Leena sai Sisuradion Arjen sankari 2018 tittelin.
Toimitalo Strandgatan 19 A Kramfors. Puh 070-2964838, s-posti kss75@telia.com
Jäsenmaksut perhe 300 kr, yksinäinen 150 kr, opiskelijat 50 kr. Pankkisiirto 5684-1448.
Johtokunta 2019. Puheenjohtaja Marja-Leena Paananen puh 070-2964838, taloudenhoitaja Teuvo
Saari puh 0612-40635, sihteeri Terttu Saari puh 0612-40635, Rauno Paananen 0730-587612, Eliina
Juntunen puh 0612-26271, varajäsenet Eila Olli 070-6560413, Marjatta ja Johannes Joona 0768061822, Kaj Modée puh 073-6581025
Tilintarkastajat Osmo Kallunki ja Anto Kurkinen, Sirpa Kjellman ja Reino Luusua
Toimikunnat. Naiset Raili Erkkilä 0612-10293, miehet Rauno Paananen 073-0587612, Eläkeläiset
Anto Kurkinen 0612-26498, För.husets styrelse ja Etelä Norrlannin piirihallitus Rauno Paananen,
puukkokurssi Lauri Kuusela 070-6693537. Ruokailut Eila Olli puh 070-6560413 ja leivonta Anneli
Romppainen 070-2073167. Karaoke Ville Tiainen 070-6554198.
Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmä, kunta ja maakäräjät (RVN) Marja-Leena
Paananen, Katariina Haukirauma, Kaj Modée. Opintoasiat ABF Marja-Leena Paananen.
Vaalivaliokunta Marjatta Joona, Ville Tiainen ja Anto Kurkinen
Opintopiirit: Ke klo 13.00 rupatusryhmän tuolijumppa ja Livet är ditt, to 18.00 naiset ja miehet
puu- ja käsityöt, sun. karaoke klo 13.00 yhdyshenkilö Ville Tiainen 070-6554198.
Folksamin vapaa-ajan vakuutus 100232 olycksfallsförsäkring L 304:3 on voimassa kaikille Suomiseuran, piirin ja liiton tapahtumissa. Suomi-seura on perustettu 24.8.1975
Myytävänä suruadresseja ja onnittelukortteja suomalaisella tekstillä, edulliset jäsenhinnat
Lehti Ruotsin Suomalainen. Tilaukset puh.08-180267 Tapani Kekki
Jäseniltä tulevat uudet toimintaideat otetaan kiitollisuudella vastaan johtokunnalle!
Seuran toimitilat ovat avoinna keskiv. kello 13-15 ja torstaisin klo 18-20 välisenä aikana. Muina
aikoina sopimuksen mukaan. Kevätkauden toiminnat alkavat ke. 9.1.2019 klo 13.00.
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään seuran huoneistossa Strandg. 19 Kramfors. Sunnuntaina
10 maaliskuuta kello 14.00. Asialista sivu 5. Tervetuloa!
Salainen matka! Linja-autolla lauantaina 4 toukokuuta. Lähtö seuran pihasta kello 15.00. Varaa
matkalle 100 kruunua+ruokaraha. Kotiinlähtö matkakohteesta noin kello 19.00. Ilmoittautumislista
on seuran pöydällä. HUOMIO! Linja-autoa ei tilata alle 30:lle lähtijälle!
Luontoretki Icktjärn keskiviikkona 29.5 klo 13.00. Seura tarjoaa letut ja makkarat.
Oletko sinä halukas olemaan töissä kulttuuritilaisuuksissa? Iloittautumiset Marja-Leenalle. Samat
henkilöt Saaret, Paanaset, Eila ja Eliina ovat nyt kyllästyneet kyseessä olevaan työtehtävään!
Osittain tästäkin syystä johtuen ei johtokunta ole suunnitellut kulttuuritilaisuuksia tälle vuodelle.
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Puheenjohtajan terveiset
Sisuradion järjestämä ruotsinsuomalaiset gaala viime vuonna oli elämäni suurin tapahtuma!
Tapahtumaketju alkoi jo pari viikkoa ennen finaali-iltaa, joka pidettiin Tukholman Suomen
Instituutissa 30.11.2018. SVT 2 toimittaja haastatteli ja kuvasi meitä finalisteja. Sisuradion
toimittaja Virpi Inkeri oli minuun yhteydessä useita kertoja haastatellen minua moniin
Sisuradion ohjelmiin. Hän halusi tavata minut henkilökohtaisesti joten päätimme
tapaamisesta Sundsvallin rautatieasemalla, jossa teimme radio-ohjeman. Utelin Virpiltä
useita kertoja sitä, olinko minä toinen tai kolmas finalisti, jota asiaa hän ei halunnut
ilmiantaa vielä. Sitten hän kysyi minulta voisinko kirjoittaa kiitospuheen gaalailtaan 30.11.
Päässäni alkoi raksuttamaan kummasti kun sanoin Virpille. ”Miksi sinä haluat minun
kirjoittavan kiitospuheen?” puheen laatii minun mielestäni vain se henkilö, joka on voittaja?
Virpi kakisteli ja sanoi että kyllä siellä gaalassa saa puhua muutkin kuin voittajat. Tuo
ilmoitus Virpiltä mietitytti minua parin viikon ajan, mutta yritin sysätä sen pois päästäni että
enhän minä nyt voi voittaa Arjen sankari-titteliä. Tuo parin viikon odotusaika oli kiireistä
aikaa kun piti ostaa kaikki vaatteet, laukut ja meikit lähtökuntoon. Lapsenlapseni Alexandra
lähti mukaani, ilman häntä en olisi selvinnyt Tukholman ruuhkassa. Matkustimme
lentokoneella Sundsvall- Bromma ja sieltä taksilla Hotelli Scandic Anglaisiin. Tulimme
kotiin junalla, se oli minun ensimmäinen junamatkani ruotsissa. Itse gaalailta Suomen
Instituutin Sibeliussalissa oli mitä ihanin kokemus. Tapasin gaalassa monta tunnettua
henkilöa kuten Pekka Heinon ja Daniel Ståhlin sekä ystäväni Margit Alenmarkin. Ilta alkoi
loistavasti kun Virpi Inkeri ilmoitti jo alussa että ensimmäiseksi valitaan Arjen Sankari ja
finalistit ovat: Timo Lyyra, Tero Tuomarila ja minä. Minä voitin Arjen sankari-kilpailun.
Ruotsinsuomalaisen tittelin sai kääntäjä Janina Orlov. Nuori ruotsinsuomalainen-tittelin sai
kiekonheittäjä Daniel Ståhl. Voisin kirjoittaa gaalasta vaikka kuinka paljon mutta palaan
asiaan ehkä myöhemmässä vaiheessa.
Kukkia ja diplomi Arjen sankarille, voittajat Janina Orlov, Daniel Ståhl ja allekirjoittanut.
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TUHANNET KIITOKSET TEILLE KAIKILLE IHANILLE IHMISILLE KUKISTA JA
ÄÄNISTÄ ARJEN SANKARI KILPAILUSSA 2018! Marja-Leena Paananen
Suomi-seuran kuulumisia
Mukavaa alkanutta kevätkautta 2019 teille kaikille Kramforsin Suomi-seuran
jäsenille!
Viime toimintavuosi 2018 oli Suomi-seurassa erittäin vilkas. Suomalaisen kulttuurin
vaaliminen on yksi seuramme päätavoitteista, muun muassa yhteistyö paikallisen ABF
opintoliiton kanssa on niin toiminnallisesti, kuin ekonoomisesti molempia osapuolia
rikastuttavaa toimintaa.
Osa jäsenistöstä on jo tietoisia siitä että Kramforsin kunta on liittynyt suomen kielen
hallintoalueeseen. Odotamme kunnan yhteydenottoa ensimmäiseen tapaamiseen.
Joukkotiedotusvälineet, kuten lehdistö, TV, Ruotsin Radio ja Sisuradio ovat halunneet kuulla
mielipiteemme hallintoaluetta koskeviin kysymyksiin. Olen vastannut tiedusteluihin parhaan
kykyni mukaan esimerkiksi ”mikä on se tärkein asia minkä te haluatte tuoda esille kunnan
isille?” Omasta mielestäni tärkeimmät kysymykset ovat suomalaisten vanhusten
hoitokysymys sekä kouluasiat, joista asioista tulemme keskustelemaan kunnan edustajien
kanssa.
Muutama vuosi sitten perustettiin laulukuoro Suomi-seuraan, mutta kuoro erkani parin
kokoontumiskerran jälkeen ABF-opintoliitosta sekä Suomi-seurasta ja liittyi kirkon
yhteyteen. Kuuleman mukaan kuoro on nyt lopetettu. Miksi kuoro ei pysynyt paikallisen
Suomi-seuran kuorona? Kuorolle olisi tarjoutunut monia esiintymiskertoja Suomi-seuran ja
kirkon tilaisuuksissa Monet jäsenet sekä jopa ruotsalaiset henkilöt, ovat ihmetelleet tällaista
toimintaa ja kyselleet; miksi suomalaiset ihmiset eivät halua toimia Suomi-seuran alaisina?
Tätä on vaikea ymmärtää!
Kauneimmat joululaulut-tilaisuus 19.12 viime vuonna pidettiin Mariakappelissa. Suomiseuralle ei tullut tilaisuudesta minkäänlaista ilmoitusta! Eräs henkilö oli kirjoitellut Suomiseuralla pieniä lappusia joululaulutilaisuudesta ja jakanut lappuja ainoastaan eräille,
”valituille” jäsenille! Mitä ajattelee seurakunta tällaisesta toiminnasta?
Haluan tässä yhteydessä kiittää monia jäseniä kutsusta tulla vierailulle koteihinne. Toivon
että ymmärrätte sen, että en jaksa vierailla kaikkien jäsenten kotona. Ystävänpalvelun
merkeissä vierailen seuran vanhimman jäsenen luona. Useat muut jäsenet tapaan joka viikko
Suomi-seuralla sekä erilaisissa tapahtumissa joita seura järjestää.
Kiitän kaikkia jäseniä viime vuodesta ja toivotan kaikille aktiivista kuluvaa vuotta seuran
toimintojen parissa!
Marja-Leena Paananen puheenjohtaja
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Onneks´ olkoon 2019 pyöreitä vuosia täyttävät jäsenemme!Aino Kangas
70 v 4.1, Pirkko Heino 70 v 29.1, Anne Yli-Huttula 50 v 21.2,Olli Vipusaari
70 v 25.7, Hilkka Puskala 60 v 14.10, Raakel Rahtu 80 v 25.11, Johannes
Joona 70 v 2.12, Sture Matti 80 v 21.12, Osmo Kallunki 80 v 24.12.
Kutsu Kramforsin Suomi-seuran kevätkokoukseen sunnuntaina 10.3 kello 14.00
Seuran huoneistossa Strandgatan 19 A Kramfors.
ASIALISTA

Kokouksen avaus
1.
2.
3.
4.

Kokouksen sääntöjenmukaisuus
Läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeudesta päättäminen
Kokouksen työjärjestys
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien (2) ja
ääntenlaskijoiden (3) valinta
5. Johtokunnan ja mahdollisten jaostojen toimintakertomusten hyväksyminen
6. Yhdistyksen ja mahdollisten jaostojen tilinpäätöksen ja tilintarkastajien siitä antaman
lausunnon esitteleminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen tilivelvollisille
7. Yhdistyksen edustajien valitseminen liiton kokouksiin
8. Yhdistyksen kokousten koollekutsumistapa
9. Liittohallituksen esittämät asiat
10. Johtokunnan muut kokoukselle esittämät asiat
11. Jäsenten kevätkokoukselle esittämät asiat
12. Kokouksen päättäminen
Lisäys § 11. Jäsenten asiat/aloitteet on oltava johtokunnalla kirjallisina 3 viikkoa ennen
kokousta!
TERVETULOA KOKOUKSEEN. Kahvitarjoilu!
Tietokonekurssi pidetään ABF:än tiloissa alkuvuodesta. Vetäjä Airi Mämmelä EN
piiri. Pikaiset ilmoittautumiset Marja-Leenalle puh 070-2964838

Salainen linja-automatka lauantaina 4 toukokuuta. Suomi-seura maksaa linjaauton! Lähtö seuran pihasta kello 15.00. Takaisintulo matkakohteesta noin kello
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19.00. Varaa matkalle 100 kr+ruokaraha! Ilmoittautumislista on seuran pöydällä
jo alkuvuodesta.
Huomio! Jos listalla on alle 30 ilmoittautunutta, niin matka tehdään
henkilöautoilla!
Teema: ”Suuri muuttovirtaus Suomesta Ruotsiin 50 vuotta sitten v. 1968-1971”
Kirjoita nimesi ja syntymävuosi:Milloin muutit Ruotsiin Mistä Mihin Miksi muutit Tulitko yksin vai
perheen kanssa Työpaikka johon tulit ensin Muita työpaikkoja Oletko asunut samalla paikkakunnalla koko
ajan vai muuttanut asuinpaikkakuntaa Ruotsissa Miten elät nyt? Kerro perhesuhteistasi esim. oletko
naimisissa suomalaisen kanssa, onko lapsia jne? Puhutko suomea perheesi kanssa, puhuvatko
lapsesi/lapsenlapsesi suomea? Missä yhteyksissä puhut suomea? Onko sinulla joku mukava muisto
alkuajastasi Ruotsissa? Kerro sekin tarinassasi.

Jos teillä on kysyttävää, niin ottakaa yhteyttä piirin puheenjohtajaan mejlillä tai
puhelimella 072-2221172. Lähettäkää kertomuksenne piirille mejlillä
enpiiri@gmail.com mielellään myös ruotsiksi käännettynä.
Keräämme saamamme tarinat kirjaseksi, joka jää muistoksi meistä tuleville sukupolville ja historiaksi kun
meistä aika jättää. Etelä Norrlannin Piiri antaa tämän tehtävän seuroilleen kerätä nämä tiedot
mahdollisimman monelta noina vuosina Ruotsiin tulleilta ihmisiltä. Otamme vastaan myös muina vuosina
tulleitten kertomukset. Teema sisällytetään toimintasuunnitelmiin ja huomioidaan Kulttuuripäivien
yhteydessä näinä neljänä vuotena. Kyselykaavakkeita on Suomi-seuralla.

Juhlavuositerveisin Hannele Kumpulainen Etelä Norrlannin piirin puheenjohtaja
***************************************************************************************
”Hei

sinä ihana Marja-Leena!

Sinä olit koko gaalan ehdoton kuningatar!!! Kaikkihan
rakastuivat sinuun, sinun tunteikkaaseen puheeseesi,
läsnäoloosi ja aitoon olemukseesi.
Sinä pelastit koko esityksen, gaala olisi ollut paljon tylsempi ilman sinun
riemastuttavaa ja vilpitöntä esiintymistäsi. Sinä toit valoa ja hyvää mieltä aivan
kaikille. Rakkaustoorysi oli ihana, puheesi valloittava ja naurusi täytti koko salin.
Me kaikki olemme tosi kiitollisia, että tulit gaalaamme. Oikea gaalapäivän
pelastaja! Sisuradiossa kaikki puhuvat yhä sinusta ihaillen ja kuten olet
huomannut täältähän soiteltiin sinulle ainakin pari kertaa viime viikon aikana ja
pyydettiin mukaan eri ohjelmiin.
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Nyt taputat itseäsi olalle ja sanot: Hyvä, Marja-Leena! Kaikkea hyvää Virpi
Inkeri Sisuradio.”
PS. Ylläoleva s-postikirje tuli minulle Virpiltä sen jälkeen kun olin moittinut
itseäni, omasta mielestäni, huonosta esiintymisestä gaalassa. Marja-Leena

Kuvia gaalasta 30.11.2018. Ylhäällä Sibelius-sali Suomen Instituutti Tukholma.
Ryhmäkuva vas. Solisti Krista Siegfrids, Pekka Heino. Oik. Virpi Inkeri, Mika Olavi,
Daniel Ståhl, Marja-Leena Paananen, Anne Ssverugi, Anna Järvinen ym
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…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
AVS:
Kramfors Finska Förening
Strandgatan 19 A
872 35 Kramfors

Arjen sankarille.
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Ei arvannut Kinnulan tyttö kun Ruotsiin lähti, että hänestä tulee koko Kansantähti. Mutta
ei ole titteli lahjaksi tullut, jos joku ehkä niinkin on luullut. Hän on tämän eteen raatanut
paljon työtä, aamusta iltaan ja pitkälle yötä. Hänen mottona on ei koksaan periksi saa
antaa, nytt palkaksi siitä saat kiitosta kantaa. Kotiväki tästä myös kiitokset saa, kun
jaksoitte häntä niin kannustaa. Paljon iloisia vuosia teille, ilon aihetta tuli myös meille.
Jorma Lahti.
Kiitos Jorma! Olen aivan järkyttävän yllättynyt tämän hienon runon johdosta,
jonka luit minulle joulujuhlassa 15.12!
Lämmin kiitos ja halaus sinulle, Marja-Leenalta.

Föreningsbladet trycks av ABF Kramfors.
Ansvarig utgivare Marja-Leena Paananen
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