Skövden Suomi-Seuran jäsentiedotuslehti

* 2 2021

Kuva Seppo Puolle

”Kun Suomi Ruotsiin muutti” sai vihdoinkin ensi-iltansa Skövden Kaupunginteatterissa 6/11. Pitkään kestänyt pandemia pakoitti meidät siirtämään ja siirtämänn ensi-iltaa, mutta nyt se vihdoin onnistui! Olemme erittäin ylpeitä näytelmästämme ja vielä kerran erityiset kiitokset aivan mahtavalle yleisölle! Otitte
meidät avosylin vastaan!

Variassatällä
tälläkertaa
kertaa: :
Variassa
”Kun Suomi Ruotsiin
muutti”

Naisjaoston
viini-ilta

Seuran
pikkujoulu

Kuten olette uutisista kuulleet, alkavat sairaaloiden koronapotilaiden
määrä lisääntymään sairaaloissa ja
suurin osa vakavasti sairastuneista
ovat henkilöt, joilla ei ole rokotteita. Meidän täytyy myös muistaa,
että he kaikki eivät ole rokotevastaisia, vaan taustalla voi olla
myös sairauksia miksi rokotteita ei
voi ottaa.
Seura on selvinnyt taloudellisesti
ihan OK pandemiasta. Täsätä kiitos
sille, että valtio antoi Boverketille
jakoon tukiaisia kaikille bygdegårdeille. Sitä kautta olemme saaneet
avustusta kaikkiin juokseviin kuluihin ja menetettyihin tuloihin esim
bingosta.

Heipä hei teille kaikille! Pitkästä
aikaa kirjoitan tätä palstaa. Kyllä
Terveisin huomaa mikä ero on sillä,
kaikesta
Pirkko
että
meillä
ei ole
toimistossa
työnte. Toisin
sanoen
aiemmin
pidetyt syysja
kijää.
Tämän on
vuoden
ensimmäinen
kevätkokoukset
yhdistetty
yhteen ja
samaan meni
kokoukseen.
puoli
ihan mukavasti, kun
kaikki toiminta oli lakkautettuna
On aika
kiitoksen,koronan
kiitos teille
kaikille
tuon
pahuksen
takia.
Nyt
kuluneesta vuodesta. Toivotan teille
sitten
syyskuusta
alkaen
olemme
kaikille oikein hyvää joulua ja onnea
toimineet
ja bingokin aloitettiin lo- Pandemia on saanut myös aikaan
tulevalle vuodelle!
sen, että seuran jäsenmäärä on pukakuussa.
donnut reilusti. Lähetämme tämän
Terveisin
Pirkko
Varian myös viime vuonna jäseneNythän
ei sovi unohtaa,
pande- nä olleille ja lähetämme maksulaIhania syyspäiviä
toivotellenettä
ja pitäkää
mia
edelleen
ja meidän on pun mukaan. Toivomme, että saamhuoltajyllää
itsestänne
ja toisistanne!
huolehdittava käsihygieniasta ja me ensi vuodelle kaikki 2020 vuonvälimatkoista, sekä pysyttävä koto- na jäsenenä olleet takaisin jäseniksi
na jos olemme vilustuneita/sairaita. ja että kaikki yhdessä yritämme
Nyt on hallitus rajoittanut tilaisuu- hankkia uusia jäseniä niin paljon
det, joissa on enempi kuin 100 hen- kuin mahdollista.
kilöä, asettamalla koronatodistus
vaatimuksen. Meidän tilaisuuksissa
on ainoastaan bingo, jossa on syk- Kuten etusivulta näette, toteutui
syn aikana ollut muutaman yli 100 näytelmämme ”Kun Suomi Ruothenkilöä. Joulukuun ensimmäisestä siin muutti” vihdoinkin! Projekti
sunnuntaista alkaen olemme tarkis- alkoi kuitenkin jo vuonna 2019,
taneet koronapassit ja tiedoksi vain, kun käsikirjoituks alkoi ja sitten
että olemme olleet alle 100 henki- ehdimme harjoitelle maaliskuuhun
2020, kunnes tuli stoppi.
löä näillä kerroilla.
Kovasti teimme töitä koko syksyn
ajan, harjoituksia kertyi aikamoinen
määrä. Kaupunginteatteri ei toki
Nythän on jälleen uusi virusmuun- ollut täynnä kuten edellisellä kerralnos, omikron nimeltään, alkanut la ”Yhdessä” näytelmää esitettäeslevitä huimaa vauhtia. Joten mitä sä, mutta olemme todella tyytyväitodennäköisemmin on tulossa lisää siä ja on toki juhlaa tehdä töitä alan
ammattilasten kanssa. Vielä kerran
rajoituksia.
Kolmas rokotteiden antaminen ko- suuret kiitokset kaikille mukana
vassa käynnissä ja täällä meidän olleille, olen ylpeä teistä!
alueella annetaan rokotuksia nyt yli
60-vuotiaille. Joten kipi kapi tilaamaan aikoja kolmannelle rokotuk- Ihanaa myös, että Naisjaosto pystyi
selle! Ilmeisestikään kahden roko- toteuttamaan perinteisen viinituksen saaneetkin ovat sairastuneet iltansa ja ovat voineet pyörittää toimintaansa.
tähän uuteen varianttiin.
Joulumyyjäiset 27/11 ja saman päivänä Lasten pikkujoulujuhla, jonne
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saimme vieraaksi ihanan Clowni
Raimondon ja tietenkin tutun vieraan. Joulupukin!
Samoin olemme onnistuneet olla
mukana järjestämässä Kulttuuritehtaalle Joulukonserttia ja Itsenäisyyspäivän vastaanottoa. Kaikki
nämä järjestelyt ovat olleet todella
iso haaste ja sydämelliset kiitokset
KAIKILLE ahkerille mukana olleille työpanoksestanne! Olette ihania,
kiitos!

Kertaan tässä vähän sääntömuutoksia, että tästä eteenpäin RSKL:n
liittokokouksen päätöksen 5/6 2021
mukaan tulemme pitämään vain
yhden jäsenkokouksen vuodessa eli
Vuosikokouksen, joka pidetään viimeistään 15 maaliskuuta mennessä.
Tämä tarkoittaa, että siinä kokouksessa käsitellään edellisen vuoden
toimintakertomukset ja tilit, kuin
myös tuleva toimintasunnitelma ja
talousarvio. Toisin sanoen aiemmin
pidetyt syys- ja kevätkokoukset on
yhdistetty yhteen ja samaan kokoukseen, kuitenkin niin, että kaikki asiat kummastakin kokouksesta
on mukana.
Skövden Suomi-Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 5 helmikkuta klo 14.00.

On aika kiitoksen, kiitos teille kaikille kuluneesta vuodesta. Toivotan
teille kaikille oikein hyvää joulua ja
onnea tulevalle vuodelle!
Terveisin
Pirkko

Seuran tulevat tapahtumat
Skövden Suomi-Seuran sääntömääräinen VUOSIKOKOUS pidetään 5/2 2022 klo 14.00
Kokouksessa käsitellään uusien sääntöjen mukaan edellisen vuoden toimtakertomukset, tilinpäätös, toimintasuunnitelmat tulevalle vuodelle sekä talousarvio. Toimihenkilöiden valinnat
tulevalle vuodelle. Jäsenaloitteet ja -asiat on ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle kolme (3)
viikkoa ennen kokousta.

METTÄLÄISET Aloittavat toimintansa 11/1 klo 16.30

Tervetuloa mukaan mukavan harrastuksen pariin, laulamaan ja näyttelemään!

Käsityökerho aloittaa jälleen 26/1 klo 17.30
Toistaiseksi on seuran toimista avoinna maanantaisin klo 15.00 -17.00 sekä
torstaisin klo 12.00 -15.00. Muina aikoina voit soittaa 0500-43 86 50
Päiväkeskusväki aloittaa toimintansa 13/1 2022 klo 13.00

13.1 Kevään ja mahdollisen matkan suunnittelua ,
20.1 Kari Nurkkanen: Kuvia Etelä-Afrikasta, 27.1 Holokaustin muisto

Skövden suomenkielen hallitoalueen kanssa yhteistä toimintaa :
Ruotsinsuomalainen viikko;
21/2 Teatteriesitys: Voi Luoja
Skövden Kaupunginteatteri
24/2 Filmi ”Kun Suomi Ruotsiin muutti”
Finnhovi klo 18.00
26/2 Askartelua ja lauluja lapsille
Finnhovi klo 11.00
26/2 Konsertti ”Lailan tähtihetket”
Kulttuuritehdas klo 15.00
Musikaali Laila Kinnusen elämästä. Mukana mm Milan Misic, Lailan tytär, tangokuningas
Teijo Lindström, Kalle Jussila
Kalevala-sarjakuvanäyttely

Kulturfabriken

Skövden Suomi-Seura kiittää jäsenistöään
kuluneesta
vuodesta ja toivottaa kaikille
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Johtokunta
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Seuran Pikkujoulu , niin kuin melkein kaikkina vuosina!
Tämän vuoden pikkujoulua vietettiin Finnhovilla 11.12.2021. Tilaisuuteen osallistui nelisenkymmentä Seuramme jäsentä. Valitettavasti kaikki ilmoittautuneetkaan eivät päässeet mukaan. Osa oli flunssassa ja eivät sen
takia halunneet ottaa riskejä.
Pikkujoulu tarjottiin tavan mukaan seuran aktiiveille, kuten johtokunnalle ja Bingon työntekijöille, sekä esiintyjille.
Puheenjohtaja toivotti juhlayleisön tervetulleeksi, jonka jälkeen jatkettiin yhteislaululla. Seuran lauluryhmä
Mettäläiset esittivät tuttuja ja ehkä vähän tuntemattomampiakin joulun aiheisia lauluja. Etenkin ”Lehmän joulu” herätti hilpeyttä yleisön joukossa. Saimme kuulla myös pienen tunnelmallisen Joulurunon.
Jo perinteiseksi tullut ”Mäkelän Joulu” jäi tällä kertaa näkemättä vallinneen Koronatilanteen vuoksi. Etenkin
Mäkelässä on oltu tavallistakin varovaisempia. Eivät malttaneet kuitenkaan olla näyttämättä Uuden vuoden
suunnitelmiaan. Joka vuosi toistuva perinne selvisi meille riemastuttavalla tavalla.
Joulupukki laulua laulaessamme huomattiin, että paikalle saapuikin pukin muori. Lahjat saatiin jaettua sutjakkaasti. (kaiken takana on nainen).
Suomi-seuran pikkujoulun ruokatarjoiluun kuului riisipuuro, niin kuin kaikkina vuosina, sekä kinkkuvoileipä.
Lopuksi tanssittiin Jormax tanssimusiikin tahtiin. Välillä mentiin niin lujaa, että kengän pohjat hajosivat.
Kaiken kaikkiaan lämminhenkinen perinteinen tilaisuus. Toivomme, että ensi vuonna voisimme kokoontua
pikkujoulun viettoon toisissa pandemiatunnelmissa. Uudessa normaalissa.
”Ei voi Toivo pettää”
Jorma

Mettäläisillä näyttäisi olevan niin suut supussa, että taitaa olla menossa ”Lehmän joulu”.

Yhteislaululla päästään aina mukavasti joulutunnelmaan. Mukana pikkujoulussa myös ruotsinkielisiä, joille
tarjotaan intensiivikurssia suomenkielessä. Ilosella mielellä he aina ottavat sen vastaan.
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Kuvia näytelmästä ”Kun Suomi Ruotsiin muutti” 6/11 2021

FINNHOVILLA

Käsityökerho alkaa jälleen Finnhovilla!
Kokoonnumme keskiviikkoisin seuraavina päivinä:
26/1, 9/2, 3/3
Pari tuntia vierähtää ja tarjolla on juustovoileipää, kahvia tai teetä seuran
hinnalla.
Jutellaan toistemme kanssa, mutta emme toisistamme,
ehkä kerromme jatkossa myös käsityömuistoja

Tulkaa mukaan niin ukot kuin akatkin!
Terveisin Naisjaosto
7

Toimittajat: Pirkko Karjalainen
Seuran toimisto. Skåningstorpv. 2 541 65 Skövde
Puh. / tel. 0500-43 86 50
skovdess@gmail.com
Ilmestyy:
5-6 nr vuodessa normaaleina aikoina
Kirjoitukset: Varian postilaatikkoon ( ulko-oven pielessä )

Skövden Suomi-Seura on Facebookissa

Seura 15/12 2021 - 15/2 2022
Tervetuloa Finnhoville, Skövdeen

TIISTAI:

Mettäläiset harjoitukset klo 16.30.

KESKIVIIKKO:

Käsityökerho

TORSTAI:

Päiväkeskustoiminta klo 13.00.

PERJANTAI:

Vuokrauksia ym.

LAUANTAI:

Tansseja ja juhlatilaisuuksia.
Talon vuokrauksia.

SUNNUNTAI:

Kokouksia.

Ruotsinsuomalainen ruokakirja ”Oma maa mustikka”
Seuralla on myynnissä RSKL:n julkaisema kaksikielinen ruokakirja
hintaan 200 kr. Puh 0500-438650

FINNHOVIBINGO alkaa jälleen sunnuntaina 9/1 2022

Kassa ja kahvila avataan klo 14.00. Seuratkaa uutisia, muutokset mahdollisia
koronarajoitusten vuoksi.
TERVETULOA!
8

Naisjaoston viini-iltaa , niin kuin aina ennenkin!
Lokakuun 9 päivä tarjosi Naisjaosto jälleen perinteisen viinin maisteluillan. Paikkoja oli tarjolla 50 henkilölle ja se määrä olikin paikalla. Saimme tutustua kahteen puna– ja valkoviiniin. Maallikosta, kuten
minä, kuulostaa kaikki varsin mielenkiintoiselta ja tieteelliseltä. Viiniasiantuntijana toimi jälleen Guje
Schneider ja hän osaa kyllä asiansa ja tietää mistä puhuu.
Viinmaistelun jälkeen tarjottiin erittäin maukas lihapata lisukkeineen ja lopuksi vielä pääsi tanssimaan ja
laulamaan karokemusiikin tahtiin.
Tuhannet kiitokset Naisjaostolle hyvin järjestetystä juhlasta!

Tarkkaavaista kuuntelua viinien ihmeellisestä maailmasta. Viiniä piti haistaa, maistaa ja antaa
levätä suussa. Lajien vaihtuessa vähän valkoista leipää, että saa maukuhermot neutraaleiksi eri
lajien välillä.
Kaikki valokuvat tässä lehdessä on ottanut
Seppo Puolle

Naisjaoston vetäjä Tuula Hyttinen
yhdessä viiniasinatuntija
Guje Schneiderin kanssa.
Alhaalla oikeassa kulmassa ovat viini
pullot, jotka olivat arpajaisvoittoja.
Ne olivat myös samoja viinejä kuin
maisteluviinit.
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VAR IA
Vastaava toimittaja:
Pirkko Karjalainen
070-7384297

Jäsenmäärän kehitys vuosi 2021
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

192

134
113
86

Skövden Suomi-Seura
Skåningstorpsvägen 2
541 65 Skövde
Kanna kortesi yhteiseen kekoon
ja kirjoita lehteemme!

Seuran TOIMISTO
Avoinna
Maanantaisin klo 15.00-17.00 ja
Torstaisin
klo 12.00-15.00

144

144

116

95

40

Materiaali seuraavaan Variaan
on jätettävä viimeistään

15/2 2022

90

95

138

JÄSENMAKSUT 2022
Aikuisjäsen = 150 kr
7 - 13v = 40 kr

14 - 19v = 60 kr
0 - 6v = 20 kr

Kun maksat jäsenmaksusi niin merkitse kaikkien maksaneiden
jäsenten nimet, syntymäajat (Vuosi, kuukausi ja päivä) sekä
osoitteet lomakkeeseen.
Jäsenmaksut vain Bankgiro 362-7486 tilille ja seuran
toimistossa voit maksaa Swish:illä tai pankkikortilla

Skövden Suomi-Seuran jäsenetuja:
- Lähetämme kotiisi seuran jäsenlehden Varian, josta saat
tuoreimmat tiedot tapahtumista ym ym..

Puh. 0500-43 86 50

Varia suoraan tietokoneelle!

E-postiposti:
skovdess@gmail.com

Jos sinun on vaikea nähdä kirjaimia paperilehdessä, voit
suurentaa kirjasinkokoa kuinka paljon vain.
Mikäli olet kiinnostunut kokeilemaan, ilmoita seuran
toimistoon sähköpostiosoitteesi osoitteeseen:
skovdess@gmail.com

Seuran toimistossa
myytävänä:
SUOMALAISIA
* Onnittelukortteja
* Suruadresseja
Näitä myydään toimistosta
toimiston aukiolo-aikoina tai
soittamalla 0500-438650,
niin sovitaan aika.

- Voit osallistua seuran eri harrastustoimintoihin

- Voit osallistua tansseihin, laulamaan karaokea, sekä eri
tilaisuuksiin vuoden aikana.
- Vuokrata seuran taloa erityiseen jäsenhintaan kerran
vuodessa.
- Saat 10% alennuksen liikkeestä FÖRR, joka myy
mm Marimekkon ja Nanson tuotteita.
- Saat alennusta Kalevalakoruista Er Guldsmed kaupasta,
Storgatan 13
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