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Terve! 

Suureksi iloksi Ruotsisuomalaisten valtuuskunta valitsi Skövden vuoden ruotsinsuoma-
laiseksi kunnaksi vuonna 2021! Asiasta tiedotettiin ruotsinsuomalaisten päivänä 24. hel-
mikuuta 2022 ja kunnianosoitus jaettiin 9. kesäkuuta Haningessa, joka oli vuoden 2020 
ruotsinsuomalainen kunta. Kuvassa näkyy oikealta Seppo Puolle, Skövden ruotsinsuoma-
laisen referenssiryhmän sihteeri ja Skövden kunnan suomen kielen hallintoalueen johto-
ryhmän jäsen; Pirkko Karjalainen, Skövden ruotsinsuomalaisen referenssiryhmän pu-
heenjohtaja ja Skövden kunnan suomen kielen hallintoalueen johtoryhmän jäsen; Jonas 
Engelbrektsson, vanhustenhoidon osastonjohtaja, Skövden kunnan hoito- ja hoivasek-
tori, sekä Anoo (Anu) Niskanen, suomen kielen hallintoalueen koordinaattori Skövden 
kunnassa. Kuvan on ottanut Martin von Pfaler. Haningen kunnalta saatiin lahjaksi antolo-
gia ”Puoli vuosisataa sisua – Ruotsinsuomalainen Haninge 1971–2021” (Verbal förlag), 
jonka on toimittanut Kristian Borg. Ruotsisuomalaisten valtuuskunnalta saatiin diplomi. 
Suuret kiitokset heille ja kaikille teille, jotka ylläpidätte suomen kieltä ja kulttuuria Sköv-
dessä eri tavoin! 

 

Till vår stora glädje utsåg Sverigefinländarnas delegation Skövde till årets sverigefinska 
kommun år 2021! Detta offentliggjordes på sverigefinnarnas dag den 24 februari 2022 och 
utmärkelsen delades ut den 9 juni i Haninge, som var årets sverigefinska kommun år 2020. 
På bilden syns från höger Seppo Puolle, sekreterare i sverigefinska referensgruppen i 
Skövde och medlem i styrgruppen för finskt förvaltningsområde; Pirkko Karjalainen, ordfö-
rande i sverigefinska referensgruppen i Skövde och medlem i styrgruppen för finskt förvalt-
ningsområde; Jonas Engelbrektsson, avdelningschef för äldreomsorgen, sektor vård och 
omsorg, Skövde kommun, samt Anoo Niskanen, samordnare för finskt förvaltningsområde, 
Skövde kommun. Bilden är tagen av Martin von Pfaler. Haninge kommun gav antologin ”Ett 
halvt sekel av sisu – Vårt sverigefinska Haninge 1971–2021” (Verbal förlag), som redigerats 
av Kristian Borg, i gåva. Sverigefinländarnas delegation gav ett diplom. Ett stort tack till 
dem och ett stort tack till alla er, som upprätthåller det finska språket och den finska kul-
turen i Skövde på olika sätt!



 

 

Vaalit 2022 
Sunnuntaina 11. syyskuuta 2022 järjestetään valtiopäivä-, kunta- ja aluevaalit.  

Väestörekisterin tiedot ratkaisevat, onko sinulla äänioikeutta ja mihin äänestys-
alueeseen kuulut. Tiedot haetaan 30 päivää ennen vaalipäivää. Mikäli sinulla on 
äänioikeus, saat äänestyskortin. Se tulee postissa noin kolme viikkoa ennen 
vaaleja. Äänestyskortissa lukee, mihin vaaleihin sinulla on äänestysoikeus sekä 
vaalihuoneiston nimi, osoite ja aukioloajat. 

Jos aiot äänestää ennakkoon, 
sinulla on oltava äänestyskortti 
mukana. Mikäli et ole saanut ää-
nestyskorttia tai olet kadottanut 
sen, voit saada uuden kunnalta 
tai Vaaliviranomaiselta. Mikäli 
tiedot äänestyskortissa eivät 
mielestäsi ole oikeita, sinun tu-
lee kirjallisesti vaatia oikaisua. 
Sen teet lääninhallituksessa.  

Lisää tietoa vaaleista ja 
äänestämisestä suomen kielellä löytyy 
täältä: https://www.val.se/servicelan-
kar/other-languages/finska-
suomi.html 

Lisää tietoa Skövden äänestys- 
paikoista löytyy täältä: www.skovde.se/kommun-politik/val-2022/ 
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Suomenkielinen ystäväpalvelu Skövdessä 
 
Ystävätoiminta on tarkoitettu kotona tai vanhusten erityisasunnossa 
asuvalle henkilölle, joka tuntee itsensä yksinäiseksi ja haluaa tavata 
toisia ruotsinsuomalaisia tai saada suomenkielisen ystävän. Ystävätoi-
minnan tavoitteena on kohottaa ihmisen elämänlaatua. Ystävä voi olla 
juttukaverina ja seurana esimerkiksi kävelyllä, kahvilassa tai auttaa 
osallistumaan ruotsinsuomalaisten tapaamisiin. Ystävä ei korvaa koti-
apua eikä muuta ammattihenkilökuntaa. 
Jos haluat saada ystävän tai tunnet henkilön, joka tarvitsee ja haluaa 
ystävän, tai haluat itse ryhtyä ystäväksi ja osallistua ystäväpalveluun, 
ota yhteys puhelimella 0500-43 86 50 tai sähköpostilla 
skovdeystava@gmail.com  Lisää tietoa: anoo.niskanen@skovde.se 
tai 0500-49 86 64 (ma, ke, pe). 
 

Skövden kunnan omaistuki 
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Syksyn uudet suomalaiset filmit Odeonissa 
  

Skövden elokuvateatteri Odeonissa Skövden kulttuuritalolla näytetään uusia, suomalaisia filmejä 
joka syys- ja kevätkausi. Kaikki suomenkieliset filmit tekstitetään ruotsiksi. Suomalaiset filmit näy-
tetään Skövden filmifestivaaliyhdistyksen kanssa yhteistyössä.   
 

Lippujen hinta on 50 kr/filmi, jos on Skövden filmifestivaaliyhdistyksen jäsen. Muuten hinta on 70 
kr/filmi. Jäsenyys maksaa 80 kr syys- ja kevätkauden. Lasten filmit ovat ilmaisia kaikille. Lippuja 
voi ostaa 30 minuuttia ennen filmin näyttöä tai netin kautta: www.skovdefilmfestival.se/filmer 
   

Syksyn filmit 2022 – Höstens filmer 2022 

Ma - Mån 19/9 klo 19.00  Odotus (Längtan), Ohjaus/regi: Aku Louhimies 

Ma - Mån 24/10 klo 19.00  Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä (Kverulanten på jakt efter en 
Escort) Skövden Kulttuuriviikko – Kulturveckan i Skövde. Ohjaus/regi: Mika Kaurismäki 
Pe - Fre 4/11 klo 13.30  Vinski ja näkymättömyyspulveri (Vinski och osynlighetspulvret), lasten-
filmi/barnfilm. Ilmainen sisäänpääsy. Fri entré. Ohjaus/regi: Juha Wuolijoki. Ikäraja/ålder: 7 v./7 år 

Ma - Mån 21/11 klo 19.00  Kulkuset, kulkuset (En underbar finsk jävla jul). Ohjaus/regi: Taru Mäkelä 

Kieli, kulttuuri ja tapahtumat 
Lukupiiri ja tarinakahvila alkaa keskiviikkona 21. syyskuuta 
klo 15.00-16.30 Södra Rydin kirjasossa (Timmervägen 1). 
Runopaja alkaa maanantaina 12. syyskuuta 
klo 15.00-16.30 Skövden kaupunginkirjastossa Skövden 
Kulttuuritalolla (Trädgårdsgatan 9). 
 
Ulkoilupäivä su 4. syyskuuta Billingenvuorella klo 9.30-12.00 
 
Seniorimessut tiistaina 27. syyskuuta klo 9.30-15.30 Arena Skövdessä. Vipinän Villit esiintyvät 13.00! 

 
Skövden Kulttuuriviikkona 19.-26. lokakuuta on suomenkielistä ohjelmaa maanantaina 24/10 
Kati Mäki Lundqvistin ja Ingemar Bengtssonin monikielinen konsertti Skövden kaupunginkirjastossa klo 
18.00. Ilmainen sisäänpääsy ja kahvitarjoilua. Konsertin jälkeen näytetään uusi suomalainen komedia 
”Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä” klo 19.00 elokuvateatteri Odeonissa. Katso filmitieto yllä. 
 
Musikaali ”Huomenna minä lähden” (Imorgon åker jag) digitaalisesti Odeonissa klo 17.00 29/10. 
 
Lasten Pikkujoulu lauantaina 26. marraskuuta klo 11.00 
Finnhovilla (Skåningstorpsvägen 2, Skövde). Jouluaskartelua. Joulupukki antaa kaikille lapsille lahjan. 
 
Suomen Itsenäisyyspäivän viettoa lauantaina 3. joulukuuta klo 15.00 
Skövden Kulttuuritehtaalla (Rådmansgatan 28). Eläkeläisyhdistys Vipinä järjestää. 
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