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Puheenjohtaja tiedottaa
Vuosi 2022 on nyt loppusuoralla ja olen iloinen, että olemme saaneet
koronan aisoihin ja voimme taas katsoa eteenpäin ilman suurempia
rajoituksia. Meidän toiminta on pyörinyt mukavasti, kiitos siitä uusille ja
myös entisille tomerille jäsenille, jotka ovat tehneet hyvää työtä joka viikko.
Meillä on hyvä toimintakalenteri senioreissa, josta löytyy jokaiselle jotain.
Teemme tätä yhteistyössä ABF:n kanssa. Nyt on aika alkaa suunnitella
kevätkauden ohjelmaa ja jos sinulla on toivomuksia ja ideoita, ota yhteyttä
vetäjiin. Karaoke ja Itämainen tanssi ovat myös mukavasti jatkuneet ja
toivon, että jatkuvat vielä monta vuotta eteenpäin.
”Kielikylpy-projekti” on 4-12-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen.
Projektin tarkoitus on ollut elvyttää suomen kieltä, lisätä kiinnostusta suomen kieleen ja myös vahvistaa
suomenkielisten lasten ja vanhempien identiteettiä. Projektia on avustanut ISOF (Institutet för språk och
folkminne). Jos teillä on ideoita, niin ottakaa yhteys meihin tai Maria Mäkeen.
Olemme jatkaneet lavakaulusviljelyä. Tänä vuonna sato on ollut parempi kuin viime vuonna. Lapsillakin oli
oma laatikko, jossa kasvoi perunaa ja se oli kovasti suosittu. Olemme pitäneet vuoden aikana kaksi
kirppistä. Se on mukava yhteinen tilaisuus jäsenille ja ulkopuolisille. Jatkamme sitä ensi vuonna.
Talon vuokraaminen on lisääntynyt. Olemme hankkineet pimennysverhot projektoria varten. Voisimme
päivävuokrata tiloja, esimerkiksi erilaisille firmoille infotilaisuuksiin tai asuntoyhtiöiden vuosikokouksiin.
Jakakaa tietoa eteenpäin, siis mainostakaa!
Tulevat tapahtumat ovat Itsenäisyyspäivä 6/12 ja pikkujoulu 14/12, katso lähemmin lehden sisältöä.

Toivotan teille kaikille hyvää loppuvuotta sekä Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta.
Året 2022 går nu mot sitt slut och jag är glad att vi har fått corona under kontroll och vi kan blicka framåt
igen utan större restriktioner. Vår verksamhet har flutit bra, tack vare de nya och även tidigare duktiga
medlemmar, som har gjort ett bra jobb varje vecka. Vi har en bra aktivitetskalender för seniorer där det
finns något för alla. Det gör vi i samarbete med ABF. Nu är det dags att börja planera nytt program för
vårsäsongen 2023, har du önskemål och idéer, kontakta gruppledarna Karaoke och Österländsk dans har
också fortsatt fint och jag hoppas att det kommer att fortsätta i många år till.
"Språkbadsprojekt" är för barn 4-12 år och deras föräldrar. Syftet med projektet har varit att återuppliva
det finska språket, öka intresset för det finska språket och även stärka identiteten hos finskspråkiga barn
och föräldrar. Projektet har finansierats av ISOF (Institutet för språk och folkminne). Har du idéer, kontakta
oss eller Maria Mäki.
Vi har fortsatt att odla i pallkragen. I år har skörden varit bättre än förra året. Barnen hade också en egen
låda där det odlades potatis. Det var väldigt populärt. Under året har vi hållit två loppisar. Det är ett trevligt
gemensamt tillfälle för medlemmar och utomstående. Vi fortsätter med det nästa år.
Uthyrning av lokaler har ökat. Vi har köpt mörkläggningsgardiner för att göra det lättare att se
storbildsskärmen. Vi skulle kunna öka endagshyra av lokaler, t.ex. för olika företag som vill ha
information/utbildning eller bostadsrättsföreningar som har årsmöten. Dela information vidare till dina
kontakter!
De kommande evenemangen är Självständighetsdags firande 6/12 och Lilla julafton 14/12, ta en närmare
titt inne i tidningen.

Jag önskar er alla ett gott slut på året och en God Jul och ett Gott Nytt År.
Heli Linnala, puheenjohtaja/ordförande

2

Sundsvallin Suomi-Seuran jäsenlehti / Finska Föreningens medlemstidning
Lehti perustettu 1979.
Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa

Tidningen grundad 1979
Tidningen utkommer 4 gånger per år

Kaskisavun voi myös lukea RSKLn Ruotsinsuomalaisten keskusliiton kotisivulta.
Osoite: www.rskl.se. yläpalkista jäsenyhdistykset ja samalla sivulla seuralehdet.
ILMOITA E-POSTI OSOITTEESI NIIN LÄHETÄMME KASKISAVUN SINULLE SÄHKÖISESTI.
**************************************************************************
Vastaava toimittaja / Ansvarig utgivare Heli Linnala
Toimitus, työryhmä / Redaktion
Heli Linnala, Pirkko Pernu, Maria Mäki
Mainokset / Annonser
Johtokunta / styrelse
***************************************************************************
ILMOITUSHINNAT / ANNONSPRISER 2022
Kokosivu / helsida
880:- 2 750:- vuosi/år
Puolisivu / halvsida
550:- 1 760:- vuosi/år
1/3 sivu / 1/3 sida
330:- 1 100:- vuosi/år
Pikkuilmoitukset / små annonser
50:- 200:- vuosi/år

Osoite / adress:

Sundsvallin Suomi-Seura / Finska Föreningen i Sundsvall
Kyrkbergsvägen 28 A
854 63 Sundsvall

Puhelin / telefon:

070-2615330

E-posti / E-mail:

info@finskaforeningen.se

Facebook:

https://www.facebook.com/Sundsvallinsuomiseura

Pankkisiirtotili / Bankgiro:

492-5830

Yhtiö-tunnus / Organisationsnummer:

889201-1530
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Johtokunta / Styrelse
Puheenjohtaja / ordförande
Heli Linnala

070-5177733

Varapuheenjohtaja / Vice ordförande
Martti Knuuttila

070-6624198

Sihteeri / Sekreterare
Pirkko Pernu

070-7889824

Kassan hoitaja / Kassör
Maija Sjödin

070-3418548

Johtokunnan varsinaiset jäsenet
Heli Linnala
Martti Knuuttila
Pirkko Pernu
Maija Sjödin
Marjaliisa Vesterlund

070-5177733
070-6624198
070-7889824
070-3418548
070-7441373

Varajäsenet / Suppleanter
Marja-Leena Peuhkuri
Maria Mäki

070-8809483
070-6622128

Luottamustilintarkastajat / Förtroenderevisorer
Erja Puonti Sjöström
070-6183821
Soili Sollén
070-2789781
Varalla / Suppleanter:
Paavo Koivuranta
Eila Koivuranta

070-6502430
070-6502430
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Jäsenmaksu
Medlemsavgift 2023
Perhe/Familj
Aikuinen/Vuxen
Lapsi/Barn

300 kr
150 kr
50 kr (alle 20 vuotta/under 20 år)

Maksa jäsenmaksu seuran pankkisiirtotille: 492-5830
Betala medlemsavgift till föreningens bankgiro:
Kirjoita jäsenen nimi/nimet ja syntymäpäivä maksaessasi.
Skriv in medlems namn/namnen och födelse dag vid
betalning.
Voit myös maksaa jäsenmaksun seuran konttoriin.
Du kan även betala på föreningens kontor.

Hei seuralaiset!
Vuosi 2022 lähenee loppuaan ja toivomme, että jatkat jäsenenä
tulevana vuonnakin. Tarvittaessa seuralta löytyy pankkisiirtolomakkeita
jäsenmaksun maksamiseen.
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Lapsi- ja nuorisotoiminta / Barn och ungdomar
Keskiviikkoisin / Onsdagar 17.30 - 19.00
Maria Mäki 070-6622128
Sundvallin suomiseuran lapsiryhmä

Kohtauspiste / Träffpunkten / Seniorer
Keskiviikkoisin / Onsdagar 13.00 - 15.00
Yhteislaulua / Sång 15.00 - 16.00
Kuukauden viimeisenä keskiviikkona hartaushetki ja
ruokailu kello 12.00
Marja-Leena Peuhkuri 070-8809483
Leena Ahola 070-2786846

Perinteinen suomalainen musiikki /
Traditionell finsk musik
Keskiviikkoisin / Onsdagar 15.00 - 18.00
Seppo Lampi 070-6903997
Seppo Lipponen 070-6318794

Itämainen tanssi / Orientalisk dans
Torstaisin / Torsdagar 16.00 - 19.00
Eila Nilsson 073-0741363

Keskusteluryhmä / Diskussionsgrupp
Katso Ruotsin kirkon ilmoitusta Kaskisavussa
Pirkko Hänninen 073-0730324
Minna Lehto 070-6486819
Suomi-Seuran jaostot toimivat yhteistyössä ABF:n kanssa.
Finska-Föreningen samarbetar med ABF.

Tarkempia tietoja, ota yhteyttä jaostojen vetäjiin.
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13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
12.00 – 15.00
12.00 – 15.00

Seniorer Finska Föreningen onsdagar
Suomiseuran Seniorit keskiviikkoisin
*) Sista onsdag på månaden
*) Kuukauden viimeinen keskiviikko
Ledare/Vetäjä: Marja-Leena Peuhkuri, Leena Ahola

16 november
16 marraskuu

Finsk matkultur/Suomalainen ruokakulttuuri
Seniorer bakar Karelska piroger
Leena A & Marja-Leena P
Seniorit leipoo Karjalanpiirakoita
Leena A & Marja-Leena P

23 november
23 marraskuu

Hälsa/Terveys:
Lymfterapi
Lymfa-terapia

Marjaliisa Vesterlund
Marjaliisa Vesterlund

*) 30 november
*) 30 marraskuu

Andakt – Lunch
Hartaushetki – Lounas

Minna Lehto
Minna Lehto

7 december
7 joulukuu

Finsk matkultur/Suomalainen ruokakulttuuri
Seniorer lagar Traditionella julmaträtter
Leena A & Marja-Leena P
Valmistamme Perinteisiä jouluruokia Leena A & Marja-Leena P

14 december
14 joulukuu

Lilla julafton
Pikkujoulut

Historia om finsk musik onsdagar
Suomalaisen musiikin historiaa keskiviikkoisin

15.00 – 18.00
15.00 – 18.00

Ledare/Vetäjä: Seppo Lampi & Seppo Lipponen
Historia om finsk musik/ Suomalaisen musiikin historiaa
16 november
70-talet
16 marraskuu
70-luku
Historia om finsk musik/ Suomalaisen musiikin historiaa
23 november
80-talet
23 marraskuu
80-luku
30 november
30 marraskuu

Karaoke
Karaoke

S. Lampi & S. Lipponen
S. Lampi & S. Lipponen

7 december
7 joulukuu

Karaoke
Karaoke

S. Lampi & S. Lipponen
S. Lampi & S. Lipponen

14 december
14 joulukuu

Lilla julafton
Pikkujoulut

S. Lampi & S. Lipponen
S. Lampi & S. Lipponen
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KOKOUSKUTSU
Sundsvallin Suomiseuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään Suomitalolla
Kyrkbergsvägen 28 A.
Kokouksessa käsitellään ainoastaan sääntöjen määräämät asiat.
SUNNUNTAINA 12 HELMIKUUTA 2023 KLO 13.00
Varsinaisen vuosikokouksen asiat
1. Kokouksen sääntöjenmukaisuus
2. Läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus
3. Kokouksen työjärjestys
4. Kokouksen puheenjohtajien, sihteerien, pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta
5. Yhdistyksen toimintakertomuksen hyväksyminen
6.Yhdistyksen tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon
esitteleminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen tilivelvollisille.
7. Jäsenmaksun suuruus ja tilitysaika.
8. Yhdistyksen johtokunnan, jaostojen ja työryhmien jäsenten palkkiot
ja matkakustannusten korvaaminen.
9. Tilintarkastajien palkkiot
10.Yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma
11. Yhdistyksen puheenjohtajan, johtokunnan varsinaisten jäsenten ja
varajäsenten valinta
12. Kahden tilintarkastajan ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten
valinta tarkastamaan seuraavan toimintavuoden hallintoa,
taloudenhoitoa ja tilejä
13.Vaalivaliokunnan valinta
14. Tarvittavien toimikuntien ja valiokuntien asettaminen ja niiden
johtajien (puheenjohtajien) nimeäminen
15. Edustajien valinta piirin kokouksiin
16. Liittohallituksen esitykset
17. Jäsenyhdistysten ja jäsenyhdistysten jäsenten aloitteet ja niistä
annetut lausunnot.
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Äänivallan käyttö kokouksessa
Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus ainoastaan yhdistyksen jäsenillä. Kunniajäsenillä on kokouksissa
läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus. Yhdistyksen kokouksessa tehdään päätökset yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä paitsi niissä kysymyksissä, joiden käsittelystä on määrätty toisin näissä säännöissä.
Äänestys suoritetaan avoimena, ellei joku kokouksen osanottaja vaadi suljettua äänestystä. Vaalit
toimitetaan suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Äänioikeutta ei yhdistyksen
kokouksissa voi käyttää valtakirjalla.

Aloitteet
Jäsenaloitteet ja -asiat on ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Piirin
vuosikokoukselle tarkoitetut jäsenaloitteet on toimitettava johtokunnalle ennen 15. tammikuuta.
Piirikokoukselle tarkoitettu aloite on toimitettava piirihallitukselle kahden (2) viikon sisällä. Jäsenen
liittokokousaloite on toimitettava yhdistykselle ennen liittokokousta edeltävää vuodenvaihdetta.
Jäsenyhdistyksen on toimitettava aloite liittohallitukselle (10) viikkoa ennen liittokokouksen alkua.

Hei vaan!
Täällä kirjoittelee Tiia, 5-vuotiaan pienen pojan äiti. Muutin poikani ja mieheni kanssa
Sundsvalliin hieman yli vuosi sitten. Haaveilimme talosta ja vähän rauhallisemmasta elämästä
kymmenen Tukholmassa vietetyn vuoden jälkeen ja päädyimme Sundsvalliin, koska mieheni on
täältä kotoisin.
Minulle on aina ollut tärkeää, että lapseni oppii puhumaan suomea. Sen vuoksi olikin iloinen
yllätys, että Sundsvallista löytyi sekä suomenkielinen päiväkotiryhmä, että viikoittain
tapahtuvaa kielikylpytoimintaa.
Kielikylvyn lapset ovat suurimmaksi osaksi 0-6vuotiaita ja ohjelma on aina suunniteltu niin, että
kaikki voivat siihen osallistua. Ollaan muun muassa
askarreltu, kokkailtu ja käyty keilaamassakin yhdessä.
Meidän perheelle tästä viikoittaisesta suomi-hetkestä
on tullut tärkeä osa arkea. Sekä lapsi (että äiti!) odottaa
aina innoissaan tätä viikon kohokohtaa. Lapsi saa
leikkiä suomenkielisten kavereiden kanssa ja myöskin
minä pääsen puhumaan suomea ja tapaamaan muita
ruotsinsuomalaisia vanhempia.
Kielikylvystä on tullut minun ja poikani yhteinen juttu.
Olen iloinen siitä, että hän oppii suomen kielen
merkityksen myös tätä kautta ja saa kokea suomalaisia
juttuja, kuten pikkujoulut!
Terkuin, Tiia
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Itsenäisyyspäivän juhla 6. joulukuuta
Firande av Finlands självständighetsdag 6 december
Anna Fält - Midvintersånger från Finland och Skandinavien
18:00 Musiikkijumalanpalvelus Skönsmonin kirkossa. Musikgudstjänst i
Skönsmons kyrka. Anna Fält, folkmusiker och sångerska. Kantor Kersti
Ålander, diakon Minna Lehto.
19:00 Perinteinen juhla Suomi-Seuralla. Traditionsenligt firande på Finska
föreningen.
Anna Fält är finsk folkmusiker, bosatt i Malmö som turnerar flitig runt Skandinavien med
egna a cappella solokonserter. Du har kanske hört henne på festivaler såsom Kista
Världsmusikfestivalen och Urkult, sett henne i föreställningar ¡RÅ! och Finnskogarnas
Magi eller i SVT serien Lagom mycket finsk? Hennes röst har beskrivits med ord som
"naturkraft" och “magisk”.
December 2022 reser hon till Norrland på en julturné med ett stop i Sundsvall. Repertoaren
består av urgamla sånger om jul och vinter, besvärjelser och berättelser, riktikt julmagi!
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Tiistaina 6. joulukuuta kello 19.00 vietämme Suomen itsenäisyyspäivää
perinteiseen tapaan Suomitalolla.

Ohjelma:





Seuran tervehdys: puheenjohtaja Heli Linnala.
Kansanmuusikko, säveltäjä ja artisti Anna Fältin musiikkiesitys.
Yhteislaulua Seppo Lammen johdolla.
Kahvitarjoilu.

Kaikki sydämellisesti tervetuloa!
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Kirjailija Milka Hakkarainen
Ruotsinsuomalainen dekkarikirjailija
Milka Hakkarainen kertoo kirjoistaan
”Ei verta rantaa rakkaampaa” ja ”Maa
kauhein isien”.
Erikoiset rikosaallot vavisuttelevat
Skutskärin ja Gävlen
ruotsinsuomalaista yhteisöä.
Tapahtumat ovat nykyajassa, mutta
kytkeytyvät aiempiin vuosikymmeniin.
Teemoina identiteetti, kieli,
sukupolvien yli kantava koti-ikävä ja
kulttuurinen perintö.
Romaaneissa on fantastista mustaa
huumoria mutta myös paljon tuttua
kaikille ruotsinsuomalaisille.

Suomalaisessa tapaamispaikassa Sumppi-saluunassa
24. marraskuuta klo 17.00-18.00 pikkujoulujen yhteydessä

Tervetuloa!!

Yhteistyössä

kanssa.
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minna.suhonen@sundsvall.se

*******************************************************
Pikkujoulut
Paikka: Tapaamispaikka Kristinelund, Axvägen 7
Aika: Torstaina 24 marraskuuta klo 16.00 – 21.00
Ohjelma:
Musiikkia Kalervo Arplundin johdolla
Kirjailija Milka Hakkarainen kertoo kirjastaan Ei verta rantaa rakkaampaa
klo 17.00 – 18.00
Jouluruokaa suomalaiseen tapaan. Hinta 70 kr.
Pentti Frölander ja kumppanit esiintyy ja saa toivottavasti tanssijalkoja
vipattamaan.
Jos haluat ruokailla, niin ilmottautumiset Minnalle puh. 076-6958817 tai e-mail: 17.
marraskuuta mennessä.
Tervetuloa!
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Ruotsinsuomalainen toiminta, syksy 2022
Sverigefinsk verksamhet, hösten -22
Hengellinen keskusteluryhmä Kirkon talolla 21/11 klo 13.30.
Voit tulla GA-kirkolle klo 12.10 ja osallistua lyhyeen kaksikieliseen rukoushetkeen. Sen
jälkeen on mahdollista syödä omakustanteinen lounas Kirkon talon kahvilassa ”Café Rut”.
Tvåspråkig bönestund i GA-kyrkan & Samtalsgrupp i Kyrkans hus.
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus 6/12 Skönsmonin kirkossa klo 18.
Självständighetsdagens gudstjänst i Skönsmons kyrka 6/12 kl. 18.
Kauneimmat joululaulut 18/12 Skönsmonin kirkossa klo 18.
De vackraste julsångerna i Skönsmons kyrka 18/12 kl. 18.
Yhteistyössä Suomi-Seuran kanssa: Keskusteluryhmä Suomitalolla
15/11 klo 10.30–12. Yhteyshenkilö Pirkko Hänninen 073–0730324.
Samtalsgrupp i samarbete med Finska föreningen.
Hartaushetki Suomitalolla 30/11 klo 12.00
Andakt på Finska föreningen.
Yhteistyössä Sundsvallin kunnan kanssa:
Yhteislaulua Sumppisaluunassa (Kristinelund, Nacksta) 8/12, klo 14.00.
Allsång på finska träffpunkten. I samarbete med Sundsvalls kommun.

Ruotsinsuomalainen toiminta, kevät 2023
Sverigefinsk verksamhet, våren -23
Hengellinen keskusteluryhmä Kirkon talolla 16/1, 13/2, 13/3, 24/4 ja 29/5, klo 13.30.
Voit tulla GA-kirkolle klo 12.10 ja osallistua lyhyeen kaksikieliseen rukoushetkeen. Sen
jälkeen on mahdollista syödä omakustanteinen lounas Kirkon talon kahvilassa ”Café Rut”.
Tvåspråkig bönestund i GA-kyrkan & Samtalsgrupp i Kyrkans hus.
Yhteistyössä Suomi-Seuran kanssa:
Keskusteluryhmä Suomitalolla 7/2, 7/3, 4/4 ja 2/5, klo 10.30-12
Yhteyshenkilö Pirkko Hänninen p. 073-0730324. Samtalsgrupp i samarbete med Finska
föreningen.
Hartaushetki Suomitalolla klo 12: 25/1, 22/2, 29/3, 26/4 ja 31/5.
Andakt på Finska föreningen.
Äitienpäivän vietto 14/5 alkaa jumalanpalveluksella klo 14 Skönsmonin kirkossa.
Firandet av Mors dag 14 maj inleds kl. 14 med en gudstjänst i Skönsmons kyrka.
14

Yhteistyössä Sundsvallin kunnan kanssa:
Yhteislaulua Sumppisaluunassa (Kristinelund, Nacksta):
2/2, 2/3, 27/4 ja 8/6, klo 14. Allsång på finska träffpunkten, i samarbete med Sundsvalls
kommun.
Yhteistyössä Selångerin seurakunnan kanssa: Suunnitteilla messu alkukeväällä, seuraa
ilmoittelua Suomi-seuran ilmoitustaululla. Mässa planeras i samarbete med Selångers
församling, mer info kommer att finnas på föreningens anslagstavla.
Seurakunnan kotisivu: www.svenskakyrkan.se/sundsvall
Facebook: ”Svenska kyrkan Sundsvalls församling”
Diakoni Minna Lehto
p.060-5310122 sms 070-6486819
minna.lehto@svenskakyrkan.se

PALVELEVA PUHELIN Ruotsin kirkon keskusteluapu ja kriisipuhelin.
Päivystää numerossa 020–262500 joka ilta klo 21–23.
Palveluun voi myös lähettää nettikirjeen:
https://www.svenskakyrkan.se/palvelevan-puhelimen-nettikirje
Voit myös chattailla päivystäjän kanssa torstaisin ja sunnuntaisin klo 18–20.
https://www.svenskakyrkan.se/chatt
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Suomi-Seuran tilojen vuokraushinnat 2022
Hinnat on vahvistettu syyskokouksen päätöksen mukaan 15/11 -2021

Sundsvallin Suomi-Seura vuokraa toimitaloa jäsenille
ja ulkopuolisille seuraavasti:
Perjantaista klo 16:00 sunnuntaihin klo 13:00 tai
sopimuksen mukaan.
* Seuran jäsen (yksityistilaisuus)
1000:-/ kerta
* Ei jäsen
2000:-/ kerta
* Päivävuokra
1000:-/ päivä
* Yöpyminen (koskee ryhmiä)
200:- hlö/yö
* Siivous pyydettäessä
1000:* Vaalitilojen vuokraus
2500:* Seuran jäsenen muistotilaisuus maksutta (ilmainen)
Vuokraan sisältyy alakerran tilat ja keittiö.
Vuokra maksetaan etukäteen pankkisiirtotilille 492-5830.
Uthyrningspriser av föreningens lokaler 2022
Sundsvalls Finska Förening hyr ut föreningens lokaler för
medlemmar och för allmänheten:
Från fredag kl. 16:00 till söndag kl. 13:00 eller enligt
överenskommelse.
* Medlem (privat tillställning)
1000:-/gång
* Ej medlem
2000:-/gång
* Dagshyra
1000:- /dag
* Övernattning (grupper)
200:- /person/natt
* Städning vid begäran
1000:* Uthyrning av vallokaler
2500:* Minnestund kostnadsfritt(medlem)
I hyran ingår lokaler på bottenvåning samt kök.

Hyran betalas i förväg till bankgiro 492-5830.

070-261 53 30

info@finskaforeningen.se
Sundsvallin suomiseura
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HYR AV FINSKA FÖRENINGEN

HOS OSS FINNS DET KONFERENS & FESTLOKALER

STORT MODERNT KÖK

BASTU, DUSCH OCH RELAX
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