
 

 Gislavedin 

Talven kauneutta! Tässä Gislavedin ruotsinsuo-
malaiset saamme lisää luettavaa. Kerromme 
lehdessämme ajankohtaisia asioista, sekä vilkai-
semme historiaamme. Vanhojen kuvien kautta 
saamme muistutuksen siitä, millaista toimintaa 
ennen oli. Mielenkiintoista varmaan on nähdä 
monia tuttuja ja tutun näköisiä ihmisiä. Osa on 
muuttanut paikkakunnalalta jo aikoja sitten .   
 
Päätarkoitus lehdessämme on tiedottaa tulevasta 
toiminnasta kaikille meille Gislavedin ruotsin-
suomalaisille. Seuraavaa suurta tapahtumaa 
suunnitellaan kuumeisesti. 23/4 –22 on tarkoi-
tus järjestää 27.kulttuurijuhla Smålandsstenarin 
toritalolla. Nähdäänpä siellä! 

Gislavedin kunnan suomenkielisen hallintoalueen tiedotuslehti 1/2022 
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 Informationsblad för finsk förvaltningsområde i Gislaved 

 
Vacker vinternatur mot ljusare tider. Här kommer 
nästa infoblad för sverigefinnar i Gislaved kom-
mun. Det här bladet vill belysa de aktuella finsk-
språkiga aktiviteter på orten. Vi ämnar också be-
rätta bitar av vår historia i trakten. Bilder från 70-
80 talet väcker säkert många minnen och även om 
många har flyttat ifrån orten för länge sedan, så 
känner vi förmodligen igen dem. Kanske inte med 
namn, men utseendet kan vara bekant.  
Kommande kulturfestival i Smålandsstenar plane-
ras till den 23/4 –22. Fem olika föreningar och  
finska pensionärer i trakten gör återigen en kraft-
samling kring det traditionella evenemanget. Nu 
27:e gången. Vi ses där! 
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Hei hyvä lukija! 
 

 

Hyvää ja parempaa alkanutta vuotta 
teille kaikille. Välillä jo alkoi tuntua 
että kyllä se tästä valkenee ja että 
elämä normalisoituu ainakin melkein 
ennalleen, mutta ikävä kyllä         
viimeaikoina on taas tullut harmaita 
pilviä toiveikkuuden taivaalle. On-
neksi olemme sellaisia että jaksam-
me uskoa tulevaisuuteen ja toivo on 
se joka meidät viimeiseksi jättää. 
Rajoituksien vuoksi toimintamme on 
ollut melko hiljaista, mutta jospa me 
tänä vuonna voisimme tavata useam-
min erilaisten mukavien asioiden 
merkeissä. 
 
Liitto on päättänyt että jatkossa pide-
tään vain yksi jäsenkokous vuodessa. 
Se on pidettävä maaliskuun loppuun 
mennessä. Aika ja paikka löytyy ta-
pahtumakalenterista, mutta siitä kyl-
lä muistutetaan monella tavoin, ai-
van kuten muistakin suunnitelluista 
tapahtumista. 
Me tarvitsemme virikkeitä elä-
määmme ettei tylsistyminen saisi 
yliotetta. Pandemiasta huolimatta 
voimme vaikka olla ulkona, sauva-
kävellä ja tavata tuttujamme sillä 
tavalla. Älä jää sinne kotisohvalle, 
vaan tule mukaan tapahtumiimme, 
tietenkin voimiesi mukaan. Yritäm-
me  pitää sellaista toimintaa yllä, jos-
sa turhat kontaktit ovat vähäisiä. 
Muutamalla hengellä voimme tavata 

myös seuralla ja vaikka ei muuta niin 
jutustellaan ja vaihdetaan kuulumi-
set. 
Sananlasku sanoo: ”Jos elämä antaa 
sinulle sitruunoita, tee sitruuname-
hua!”  

Kun pätkissä tätä kirjoitan, niin nyt 
tiedämme, että rajoitukset on poistet-
tu ja pääsemme aloittamaan toimin-
nan miltei entiseen tapaan. Sanotta-
koon kuitenkin , että uuteen normaa-
liin ollaan palaamassa. Varovaisuutta 
ja välimatkoja on hyvä pitää jatkos-
sakin. Nyt onkin tärkeää, että jak-
samme polkaista toiminta käyntiin ja 
toivottavasti kaikki, jotka olette ol-
leet aktiivisia, jaksatte jatkaa vähin-
täänkin entiseen malliin. Ja uudet 
ovat aina tervetulleita! 

Suunnitteilla on perinteinen yhteinen 
kulttuuripäivä huhtikuulle. Sinne toi-
vomme paljon porukkaa. Onhan se 
aina ollut viiden seuran voimannäyt-
tö paikkakunnillamme. 

Muutakin toimintaa käynnistellään 
täydellä vauhdilla. Luepas takasivun  
”tapahtumakalenterista” mitä kaikkea 
on jo päätetty touhuta. 

Päivät pitenee ja valo lisääntyy, kyllä 
se tästä! 
Hyvää talven jatkoa ja kevään odo-
tusta  

toivoo 
Elina, Suomi Seuran puheenjohtaja 

Hej alla läsare! 

God fortsättning för er alla. Vi 
har haft en känsla av att pande-
min börjar vara under kontroll. 
Vi som är fullvaccinerade har 
nästan trott att allt börjar bli nor-
malt igen. Men dessvärre verkar 
det som att det går åt fel håll 
igen. 
 
Lyckligtvis har vi som alltid en 
positiv inställning till det här 
också. Hoppet är det sista som 
lämnar oss. 
Restriktionerna gör att vi har 
fortfarande svårt att träffas och 
samlas runt våra aktiviteter. 
 
Sverigefinska förbundet har be-
slutat att  de årliga medlemsmö-
tena höst-, och vår i fortsättning-
en slås samman till en årlig med-
lemsmöte, som skall genomföras 
före Marsmånads utgång. Vi på 
Gislaveds Finska Förening kom-
mer att annonsera om detta i den 
här tidningen och andra kanaler 
(Facebook) 
 
Vi behöver aktiviteter och sam-
lingar, så att vi inte blir totalt 
deprimerade. Bli inte sittande på 
soffan där hemma. Gå ut, prome-
nera kanske tillsammans med 
bekanta. Vi på föreningen försö-
ker komma igång så fort det nå-
gonsin är möjligt. Vi kan samlas 
kring sådant som minimerar onö-
diga kontakter. Bara samlas i 
mindre grupper, samtala och 
byta tankar. Du är jättevälkom-
men du också. 
 
När jag skriver de här sista ra-
derna, har restriktionerna tagits 
bort och vi kan samlas i större 
grupper igen. Vi har tillsammans 
med fem föreningar börjat pla-
nera den årliga kulturfesten i 
April månad. Nu går vi mot mer 
ljus och våren kommer snart.  Vi 
hoppas  och tror att vi snart kan 
fortsätta som förut. 
 
Elina 
Ordförande Gislaved Finska-
Förening  

 

1.Tuure Laihinen 1966 

2.Anna Laihinen 

3.Erkki Hast 

4.Kaj Lindström 

5.Jouni Rautio 

6.Ritva Simola 

7.Ulla Mörsky 

8.Tapio Saari 

9.Tuula Lehtonen 

10.Pirkko Idström Hakala 

11.Elina Oksman 

(nykyinen) 

GSS:n Puheenjohtajat 
(korjatut nimnet) 



 

 

Seurakuntakuoro Siirtolaispäivillä 1982  

Arto och Anna-Liisa Kantola 
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Gislavedin suomenkielinen seurakun-

tapiiri ei ole oma yhdistys, vaan      

Ruotsin kirkon toimintaa. Ensimmäi-

nen suomenkielinen jumalanpalvelus 

Gislavedin kirkossa pidettiin 25/4 

1965. Gislavedin silloinen kirkko-

herra, S-G Sundberg teki kovasti työtä 

suomalaisten ja muittenkin siirtolais-

ten hyväksi. Hän ymmärsi, miten tär-

keää on että kaikki voisivat kuulla Ju-

malan sanaa, laulaa ja rukoilla yh-

dessä omalla kielellään. 

 

1960-luvun loppupuoliskolla kävi Ju-

hani Rantanen Boråsista pitämässä 

täällä pari jumalanpalvelusta vuo-

dessa. Suomesta tänne muuttaneiden 

määrä oli suurimmillaan vuosina 1969 

ja 1970 (yli 200 henkeä vuodessa). 

Niinpä katsottiin säännöllisempi toi-

minta tarpeelliseksi. Tammikuussa 

1971 kävi jumalanpalveluksen pitä-

mässä Päivö Tarjamo Lundista. Kir-

kossa lauloi vastaperustettu kirkko-

kuoro kanttori Elin Björkin johdolla. 

Silloin valittiin myös viisihenkinen 

ryhmä suomenkielistä toimintaa suun-

nittelemaan. Aika pian puheenjohta-

jaksi ja muutenkin monella tavalla 

keskeiseksi vaikuttajaksi tuli Onni 

Junttila. Kirkkoherra Sundberg on 

kirjoittanut eräässä raportissa: ”Us-

kollinen ja energisesti työskentelevä 

maallikkoryhmä on täällä kantanut suu-

rimman vastuun koko 70-luvun.” 

Toiminta vahvistui vähitellen. Syksyllä 

-77 saatiin Gislavediin oma pappi,     

Heikki Suominen, jonka alueeseen 

kuului puolet Växjön hiippakunnasta. 

Jumalanpalvelusten ja kuoron lisäksi 

pidettiin pyhäkoulua, kinkereitä, seura-

kuntailtoja ja muuta. Ja kun täällä asui 

paljon nuoria suomalaisia perheitä, niin 

papilla oli paljon myös kasteita ja 

vihkimisiä.  

Anna-Liisa: ”Minä olen ollut täällä  

suomalaisena rovastikunta-/ hiippakun-

tapappina vuosina 1986 - 2016. Näihin 

vuosiin on sisältynyt paljon elämän ja 

työn rikkautta, ilojen ja surujen jaka-

mista, istumista autossa ja tietokoneen 

ääressä. Gislavedissa on jatkuneet juma-

lanpalvelukset, keskustelupiirit, laulu-

ryhmä ym. Retkiä on tehty hiippa-

kunnallisiin tapahtumiin ja muualle. 

Kirkonkello-lehteä sain toimittaa 26 

vuotta.”  

Arto: ”Aikanaan vedin lasten kerhoa 

Henjassa. Mielelläni kokoan miehiä ta-

rinoimaan. Lauluryhmä on minulle tär-

keä. Olen myös jäsenenä kirkko-

valtuustossa ja seurakuntaneuvostossa.” 

Toivomme, että toiminta voi jatkua ja 

lauluryhmä taas alkaa harjoitella ja että 

ainakin pääsiäisen tienoilla on suo-

malainen jumalanpalvelus. 

 

Kevään iloa Sinulle toivovat Anna-Liisa 
ja Arto Kantola, puhelin kotiin 0371-
13729, sähköpostit: annkanto(at)
tutanota.com, arto.kantola(at)hotmail.fi 

Suomenkielisen seurakuntatyön vaiheita Finskspråkigt för-

samlingsarbete i 

Gislaved 

Den första finska gudstjänsten 

ägde rum i Gislaved den 25 

april 1965. Dåvarande kyrko-

herden Sundberg jobbade 

mycket för att invandrarna från 

olika länder skulle få möjlighet 

att höra Guds ord på sitt eget 

språk. 

I början lånade man finskta-

lande präster från andra stift. 

Sedan fick Växjö stift en egen 

präst, Timo Komulainen, till 

Jönköping. En grupp aktiva 

lekmän fick fortfarande bära 

största ansvaret för arbetet i 

Gislaved. En förgrundsgestalt 

under flera år var Onni Junt-

tila. 

I slutet av 1977 fick stiftet en 

präst till, Heikki Suominen, 

som blev stationerad i Gisla-

ved, och stannade till 1984. 

Verksamheten blev gradvis 

mer omfattande. Utöver guds-

tjänster hade man en kör, sön-

dagsskola, husförhör, samtals-

grupp och större samlingar 

som Smålandsfinnarnas dag. 

Anna-Liisa Kantola har jobbat 

som finsk präst i Växjö stift 

under åren 1986 – 2016. Arto 

har tidigare lett en finsk barn-

grupp i Henja. Senare har han 

samlat finsktalande män till 

egna träffar några gånger om 

året. Arto är även med i kyrko-

fullmäktige och församlingsrå-

det. 

Vi hoppas att sånggruppen 

kommer igång igen och att vi 

åtminstone vid påsk kan ha en 

finsk gudstjänst. 

Glad vår tillönskas av Arto och 
Anna-Liisa Kantola 



 

 

Vi planerar för fest ! 

 
Kulturfest 
 
Kulturfest har en lång tradit-
ion i trakten. Festen har an-
ordnats 26 gånger hittills. Till-
sammans med Gislaved finska 
förening, Värnamo finska för-
ening, Ulricehamn finska för-
ening, finsk pensionärsför-
ening i Tranemo och Finnved 
Katrilli har man med gemen-
samma krafter fått fram fina 
evenemang under årens lopp. 
Vi hoppas verkligen att tradit-
ionen fortsätter. Nu håller vi 
på att planerar 27.e Fest. 23/4 
–22 på Torghuset i Smålands-
stenar.  Festen består av olika  
dans, sång och kulturinslag så 
som sketcher och roliga histo-
rien. 
När planeringsmötet hölls  
under slutet av januari visste 
man inte hur pandemin kom-
mer att se ut under april må-
nad. Men man ville ändå tro 
att det värsta skulle vara över 
då. 
Numera vet vi att restriktion-
erna är borttagna och festen 
kommer att genomföras. 23/4 
–22 på Torghuset i Smålands-
stenar. Vi kanske ses där. 
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Katrillin vetäjät Sari 

Kallijärvi ja Jorma Marin  

Täällä valmistaudutaan kulttuurijuhlaan 

Kulttuuritempaus tulossa 
 
Kulttuurijuhlaa suunnitellaan järjes-
tettäväksi huhtikuussa 23/4 –22 yh-
teistyössä lähiseurojen kanssa. Ku-
vassa osa viiden seuran kulttuurijuh-
lan suunnittelukomiteasta johon kuu-
luu Gislavedin Suomiseura, Tra-
nemon suomalaiset eläkeläiset, Ulri-
cehaminan Suomiseura, Finnvedin 
Katrilli ja Värnamon Suomiseura. 

 
 
 
 
 

        Viiden seuran Kulttuuritempaus Smålandsstenarin toritalolla 

 

                                                                      23/4 –2022  klo. 16.00  
       Ohjelmassa: Tanssia, laulua, musiikkia monessa eri muodossa ym 

 Vierailevana solistina; Arja Jantunen Soittaen ja laulaen 

 Kahvitarjoilu ja arvontaa 

 Tanssit klo. 20.00—00.00  Soittaa Jormax, sekä paikalliset artistit 

 Taukomusiikki Pirkko ja Antero 

         Liput 120kr päivä, 120kr tanssi ja koko päivä 200 kr 

      Tervetuloa ! 

JÄRJ: V.ss, G.ss, T.se, U.ss ja Katrilli, yhteistyössä ABF:n SuomiSeura RY:n ja RS-lehden kanssa    obs. Ei anniskelua 

Tempaus järjestettäisiin 27. kerran ja 
toivoa sopii, että pandemiatilanne an-
taa periksi niin paljon, että tilaisuus 
pystytään järjestämään. Tempauksen 
ohjelma koostuu perinteisesti musiikki 
ja tanssiesityksistä. Smålandsstenarin 
toritalo sopii hyvin tilaisuuden järjestä-
mispaikaksi. Perinteinen tarjoilu keit-
tiöstä tälläkin kertaa. 

Kulttuuritempauksen suunnittelukomitea työnsä ääressä 
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Gislavedin suomi seuran käsityö-
kerho kokoontuu säännöllisesti 
pandemiasta huolimatta. Pyritään 
pitämään välimatkat ja porukan 
koko on sopivan harvalukuisena. 

Fartfylld Sticka och 
virka på föreningen 

Gislaved finska föreningens 
hantverksgillet samlas regel-
bundet trots pandemin. Av-
stånd och deltagarantalet gör 
att man har kunnat samlas 
kring hantverksaktiviteter. 
Att vara tillsammans är viktigt 
för deltagarna . 
.  

Gislavedin ruotsinsuomalaista historiaa? Sverigefinsk historia i 
Gislaved 

Här är några bilder från 
Gislaved Finska Förening. På 
70 och 80 talet var förening-
en aktiv framförallt när det 
gäller sport och fritidsaktivi-
teter. Man anordnade tävling-
ar bl.a. i terränglöpning och 
skidåkning. 
Många från dessa bilder har 
säkert flyttat från orten, men 
någon kanske känner igen 
någon.  
 
Om du har sådana här gamla 
bilder, där större sverige-
finska grupper är samlade, 
lämna gärna dem till Finska-
Föreningen med förklarings-
text. 
Vi kan visa bilderna i det här 
infobladet, eller på Finska 
Föreningens Face book sidor. 

Yhdessäolo on kuitenkin tärkeää 
ja kun ollaan varovaisia, niin sel-
vitään kyllä. 
Sukkia, lapasia, myssyjä ja muita 
käsitöitä syntyy kuin liukuhihnal-
ta, juttu lentää ja naurua riittää.  
 
Kuvassa langanvetoa. Vanhemmat 
ihmiset ovat kertoneet että heidän 
käsityökerhoissaan pidettiin piris-
tyksenä langanveto. Pienen palkin-
non sai henkilö joka veti langan 
jossa oli nappi päässä.  

Vilstadin kevätkisatunnelmaa 80 luvulta.  

Pilkkikisat Hävenillä 80 luvun 
alkupuolella 

Vanhat kuvat herättävät kiinnostusta. 

Varsinkin kun aikaa on kulunut muu-

tama vuosikymmen. Tongimme Suo-

mi-seuralta vanhoja valokuvia ja 

löysimme muutamia yhteiskuvia. Siel-

lä on silmiinpistävän nuorta porukkaa. 

Tulee väkisinkin mieleen, että niin se 

aika rientää. Suuri osa on varmaan 

muuttaneet paikkakunnalta ja nimet 

eivät muuten muistu enää mieleen.  

 

Jos sinulla lukija on tällaisia yhteis- 

kuvia, niin voit jakaa niitä tuomalla niitä 

Suomi-seuralle Gislavediin. Seura lait-

taisi niitä mielellään tähän lehteen. 

Myös seuran Face-book sivuille niitä 

saattaisi ilmestyä..  

Käden töitä ja yhdessäolon riemua 
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Gislavedin Suomi-seuralla harjoitellaan keikkalaulantaa 

Gislavedin Suomi-seuralla harjoi-
tellaan laulun jaloa taitoa. Tällä 
kertaa tarkoituksena on harjoitella 
suomalaista tanssimusiikkia ”key-
bordin” tahtiin. Se on hieman elä-
vämpää kuin karaoke, ja touhussa 
keskitytään harjoittelemaan samoja 
kappaleita niin monta kertaa, että 
lähestytään orkesterilaulantaa. 
Mikrofonin käsittely, tahti, sekä 
fraseeraus, eli miten sanat jaotel-
laan, treenataan.  
Televisioruutu puuttuu kokonaan ja 
teksti on paperilla, joten homma on 
pitkälti kiinni laulajasta. 
Pandemiatilanteen vuoksi jouduim-
me hidastamaan harjoittelutahtia. 
On kuulemma tutkittu, että laulaes-
sa pöpöt kulkeutuu jopa seitsemän 
metriä. Mutta kevään aikana tiivis-
tämme toimintaa nyt kun pandemia 
antaa myöten. Ajatuksessa on, että 
tulevissa tanssitapahtumissa voi-
simme esitellä taitojamme ihan 
”Livenä”. Seuralla käy tällä hetkel-
lä 6-8 laulajaa ja tarkoituksena on, 
että jokainen harjoittelee 4-5 kap-
paletta, jotka sitten esitettäisiin 
tansseissa. Sehän tekee jo nelisen-
kymmentä tanssikappaletta. Yleen-

sä tansseissa kertyy orkesterille 50-60 
kappaletta, jotenka näillä talkoilla 
homma hoituisi ihan helposti.  
Yhtenä etuna näin tehtynä on se, että 
kaikki esitettävät kappaleet ovat niin 
sanotusti ”tanssittavia” ja eri tahtilajit 
ovat mukana. Myös sävellajit katso-
taan sopivaksi laulajalle. Toiminta on 
Seuran toimintaa ja kaikki jäsenet ovat 
tervetulleita kuuntelemaan ja vaikkapa 
kokeilemaan.. 
Seuraava tapaaminen on suunniteltu 
11/3 –22 klo. 12.00 Suomi Seuralla. 

Helenalta käy tanssimusiikin esittäminen kuin vanhalta tekijältä. Key-

boardissa Jorma Väliranta Jormaxista. 

Här övar vi dansband 

Finsk dansbandsmusik på Gisla-
ved Finska Förening har samlat 
några intresserade att testa sång 
och dansmusiktakt. ”Keyboard” 
använts mer och mer när det gäl-
ler den typen av musik. Vi i Sve-
rige har inte längre möjligheter 
att få ihop ”riktiga” storband med 
trummor och andra instrument. 
Marknaden är för liten idag. Då 
är keyboarden ett alternativ till 
Karaoke, som annars är väldigt 
populärt hos oss sverigefinnar. 
 
Nu testar vi nästa steg. Vi tränar 
ett antal gamla klassiker så 
många gånger så att vi börjar 
närma oss riktig  dansbandssång. 
Här sjunger vi efter text på pap-
per och om möjligt utan text över 
huvuttaget.  
På grund av pandemin har vi varit 
tvungna att vara försiktiga och 
därför har vi inte samlats under 
restriktionerna. 
Nu när vi kommer igång igen är 
målet att vi kan få ihop 20-30 
dansbandslåtar med olika sång-
are. Under en danskväll brukar 
man hinna med ca. 50-60 danslå-
tar.  
Kommande kulturfestival i april 
är den första möjligheten för ar-
tisterna att uppträda. Spännande! 

Perhepäivä Smålandsstenarin lavalla 20-21/5 –2022  

Laulua, tanssia, kilpailuja, salaatti, grillimakkaraa ja  
muuta mukavaa. 
 
Perjantaina 20/5 Karaoke, Antero ja Pirkko 
 
Lauantaina 21/5 ohjelmaa koko perheelle 12.00-18.00 
 
Illalla Tanssit soittaa Jormax + 
 
Seuran Artistit esiintyvät laulamalla tanssikappaleita 
 
Tule tapaamaan tuttuja ja viihtymään! 
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Finnvedin Katrillin toiminnantäyteistä historiaa 

Katrillin pelipäivä  

Katrilli on tehnyt pitkän taipaleen, 
syksyllä tulee 45 vuotta täyteen. Tänä 
vuonna suunnittelimme Kalevalan 
juhlan pidettäväksi 26/2 , mutta pan-
demia muutti suunnitelmat. 
Emme ole pystyneet harjoittelemaan 
ollenkaan Kalevalanjuhlaa varten. 
Pääpainoitteisena Katrilla on vaalia 
suomalaista kulttuuria kansantanssin 
ja kansanmusiikin myötä. 
Juhlassa on tarjolla ollut myös karja-
lanpiirakat munavoin kera sekä 
munkkirinkilät. 
Tuohon pitkään taipaleeseen mahtuu 
monia esityksiä. 
Juhannusjuhlia joissa Katrilli on 
esiintynyt sairaalassa, Vaggerydin 
juhannusjuhlissa, Toftaholmin juhan-
nusjuhlissa, Herrestadissa ja monissa 
muissa paikoissa. 
Olemme käyneet ilahduttamassa van-
huksia vanhainkodeilla, kyllä heillä 
on jalka vipattanut musiikin myötä. 
Katrilli teki matkan myös Helsingin 
Olympiastadionille vuonna 2000 jos-
sa tanssimme suomalaisten ja Eesti-
läisten kanssa yhteisesityksessä joka 
myös näytettiin suomen televisiossa. 
Katsomassa olivat Suomen presidentti 
Tarja Halonen ja Eestin presidentti 
Lennart Meri. 
Kalevalan juhlassa on vieraillut mo-
nia esiintyjiä piristämässä juhlaamme. 

Finnveds Katrilli har en 
aktiv historia 

Finnveds Katrilli har en lång 
tradition kring finsk kultur, 
folkmusik och folkdans. I år 
hade Katrilli planerat deras 
traditionella ”Kalevala” fest. 
Nu har man inte haft möjlighet 
till övning av program. Pande-
min har satt stopp för allt så-
dant. 
Annars har Kalevalafesten varit 
et återkommande inslag varje 
år. Där har man utöver uppträ-
danden också haft traditionella 
finska rätter, så som karelska 
piroger och ”sockermunkar”. 
 
Några exempel på olika ställen 
där Katrilli har medverkat är 
bl.a. Vaggeryds midsommar-
fest, Toftaholm midsommar och 
många andra ställen. 
Katrilli har även besökt äldre-
boenden, där de har uppträtt. År 
2000 var nog en riktig höjdare 
för gruppen, då man deltog med 
dans på Olympiastadion i 
Helsingfors. På läktaren satt 
bl.a. Finlands president Tarja 
Halonen och Estlands Presi-
dent Lennart Meri. 

-Suomesta tanssiryhmä Kakkarat 
-Tukholmasta kanteleen soittajia 
-Borårista kulttuuri 75 kuoro 
-Soittaja ja laulajapojat Pekka ja      
Juha Gävlestä 
-Arja Jantunen kuuluu melkein ka-
lustoon hän tulee oikein mielellään 
soittamaan ja laulamaan juhlaamme 
-samoin Arja ja Timo Nevala Land-
skronasta esittäen sketsejä 
 

Seuraavalla kerralla lisää terv Erja 
Yhdistyksen puolesta 

Maastojuoksun pokaali Gislavedin Suomi Seuralle  80 luvun alku-

puolelta 

Gislavedissa hiihdettiin ja urheiltiin 70 luvulla. Oltiin niin nuoria 

”Mietaan” tyyliä haetaan. Hiihtokilpailuja järjestettiin 70

-80 luvun taitteessa. 



 

 

Tapahtumakalenteri Talvi/kevät 2022 
Gislavedin Suomi-Seura 

 

•    Seuran vuosikokous 6/3 –22 klo. 14.00 

•    Maanantaisin; käsityö klo.11.00 -14.00  

• Karaokeharjoitukset torstaisin parillisilla viikoilla alkaen 24/3 klo.14.00-17.00  

• Joka toinen torstai avoimet ovet ja kirpputori klo. 11.00-14.00 

• Elokuva Hytti nr. 6  Toritalolla Smålandsstenar 10/3 –22 klo. 18.30 

• Karaoketanssit 19/3 Klo. 18 -22  Tervetuloa! 

• Ruokailu Seuralla 7/4 –22 klo.13.00 

• Avoin neuvonpitokokous Seuralla 19/4 –22 klo. 17.00 

• Kulttuurijuhla Smålandsstenarin toritalolla 23/4 –22 klo. 16.00 

• Lasten askartelu- ja leikkipäivä seuralla 7/5 –22 klo.11.00 

• Suomalainen äitienpäivä Seuralla  8/5 –22 klo.14.00 

•    Perhepäivät Smålandsstenarin lavalla 20 - 21/5 –22  Perjantaina Karaoke, lauantaina tanssit 

  

Gislavedin suomenkieliset eläkeläiset 

 

- Eläkeläisten bingo ja kahvituokio keskiviikkoisin klo.14.00        

  Anderstorpin Folkets husilla 

 

 

Katrilli 

 
-Kulttuurijuhla Smålandsstenarin toritalolla 23/4 –22 klo. 14.00 

 

 

Gislavedin seurakunnan suomenkielistä toi-

mintaa 

Lauluryhmä harjoittelee kirkossa Lars Palmersin johdolla.   
Muutakin toimintaa on suunnitteilla. Lisätietoja saat meiltä: 
Anna-Liisa ja Arto Kantola, kotipuhelin 0371-137 29,  
AL 076-250 31 23, Arto 076-916 94 65 
 
 
Meihin saat mielellään ottaa yhteyttä myös, kun haluat kes-

kustella henkilökohtaisista asioista tai haluat suomenkielisen 

Raamatun, virsikirjan tai katekismuksen.  

 
8 

Gislavedin ruotsinsuomalaiset lehti 
Infoblad för Sverigefinnar i Gislaved 

 
Yhteystiedot/Kontakter 
 

Robin Kaas  

robin.kaas@gislaved.se  
 
Elina Oksman  
Ansvarig utgivare 
elina.oksman@gmail.com 
 
 
 
Gislavedin kunta / Gislaved kommun 
https://www.gislaved.se/toppmeny/suomeksi 
 
 

Gislavedin ruotsinsuomalaiset 

mailto:robin.kaas@gislaved.se

