
 

 

Gislavedin 

Käden töitä Gislavedin Suomi-seuralla. Vii-
koittainen toiminta jatkui ja tilaisuuksiin 
kokoontui joukko innokkaita käsityön teki-
jöitä. 
Kevään aikana järjestettiin kulttuuritempaus 
taas pandemiatauon jälkeen. Paikalle saapui  
toista sataa juhlavierasta. Monet totesivat, 
että oli mahtavaa taas kokoontua juhlimaan 
ja nauttimaan kulttuurista eri muodoissa. 
Ilahduttavaa oli, että myös nuorta esiin-
tyjäkaartia nähtiin.  
Nyt on aika katsoa syksyn ja alkutalven toi-
mintaan. Tulossa on  Katrillin 45-vuotis-
juhlaa, ruokailupäiviä, karaokea, tansseja, 
itsenäisyyspäiväjuhlaa, puuroiltaa sekä seu-
rakunnan lauluryhmän harjoituksia.  
Tulkaahan mukaan toimintaan! 

Gislavedin kunnan suomenkielisen hallintoalueen tiedotuslehti 2/2022 
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 Informationsblad för finsk förvaltningsområde i Gislaved 

 
Hantverkskonst på Gislaved Finska-förening. 
Medlemmarna samlas veckovis för gemensamhet 
och hemsslöjdsaktiviteter. 
 
Under våren anordnades 27. kulturfesten på torg-
huset i Smålandsstenar. Festen samlade över 
hundra kultursugna sverigefinnar. Glädjande var 
att se även yngre förmågor uppträda. 
Nu är tiden inne på att planera höstens och för-
vinterns aktiviteter. På kommande finns bl.a. 
Katrillis 45-årsfest, matdagar, karaoke, dans, 
självständighetsdagsfirande, grötafton tillsam-
mans med Gislaveds finska seniorer och försam-
lingens sånggruppens träningar. 
Vi önskar alla välkomna till våra aktiviteter. 
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Hei hyvä lukija! 
 
Toivon että kesä on ollut teille hyvä ja 
virkistävä. Luette jo kolmatta tiedotus-
lehteä, tätä on tosi mukava tehdä. 
Olemme miltei pakotettuja paranta-
maan suunnitelmiamme tulevasta toi-
minnasta, mikä on tietysti hyvä asia. 
Ajoissa suunnitellut toiminnat ehdi-
tään valmistella ja esimerkiksi pääl-
lekkäisyydet toisten seurojen tapahtu-
mien kanssa vältetään.   Sopivia vii-
konloppuja syyskaudelle ei oikeastaan 
olekaan niin monta. Tarkoituksemme 
on, että tässä lehtisen takasivulla ole-
vat tapahtumat ja päivämäärät on lyöty 
lukkoon. Tietysti voi tulla viime het-
ken muutoksia ja pyrimme siinä ta-
pauksessa tiedottamaan niistä muuta 
kautta. 
 
Tällä kertaa ajattelin kertoa hallinto-
alueasioista, mitä siellä tapahtuu ja 
miten asiat tehdään. Hallinnossa on 
kaksi ryhmää: viiteryhmä ja johto-
ryhmä. Viiteryhmän työtä johtaa koor-
dinaattorimme Robin Kaas. Hänen 
lisäkseen ryhmässä on edustajat Suo-
mi-Seurasta ja Eläkeläisyhdistyksestä. 
Pyrimme kokontumaan neljä kertaa 
vuodessa. Viiteryhmä suunnittelee ja 
valmistelee yhteiset tapahtumat kuten 
ruotsinsuomalaisten päivänä, äitien-
päivänä ja itsenäisyyspäivänä pidettä-
vät juhlat. Iloksemme olemme myös 
saaneet alulle lapsille tarkoitetut leikki
- ja askarteluhetket.  
Viiteryhmässä valmistellaan myös tu-
levan vuoden budjetti, joka sitten esi-
tellään hyväksyttäväksi johtoryhmälle. 
Johtoryhmä koostuu kolmesta eri  
puolueita edustavasta poliitikosta se-
kä viiteryhmän jäsenistä. Johto-
ryhmän kokouksia pidetään kaksi ker-
taa vuodessa.  
Kulttuurin, kielen säilyttämisen ja 
vanhenevan väestön hyvinvoinnin tur-
vaaminen ovat olleet ryhmien työssä 
etusijalla. Mielestäni olemme onnistu-

neet työssämme hyvin. Vitsippanilla 
on toimiva suomalainen osasto joka 
on täyttymässä asukkaista reipasta 
tahtia. Eri tapahtumien ja toiminnan 
jatkuvuuden turvaamiseen tarvitaan 
ehdottomasti myös aktiivista ja kiin-
nostunutta ruotsinsuomalaista ylei-
söä. Täytyy sanoa, että kiitettävästi 
olette osallistuneet järjestettyihin ta-
paamisiin. Suurkiitos siitä. 
Jos on jotain kysyttävää tai haluatte 
tietää lisää, kirjautukaa tähän osoit-
teeseen: Hyvää syksyä ja pysytään 
virkeinä. 
 
Elina Oksman Ordförande Gislaved 
Finska-Förening  

elina.oksman@gmail.com 

 
 

Hej alla läsare! 

Jag hoppas att sommaren har varit 
givande och uppfriskande. Här 
läser ni den tredje utgåvan av in-
formationsbladet för sverigefinnar 
inom Gislaveds kommun. Det har 
varit ett givande arbete, och sam-
tidigt har vi insett, ett planering 
och framförhållning är viktigt. 
Mycket p.g.a. det här infobladet, 
men också för att undvika att pla-
nera aktiviteter som ”krockar” 
med andra motsvarande hos andra 
närliggande föreningar. 
Några ord om förvaltningsområ-
det och hur det är tänkt fungera. 
Det finns två grupper som arbetar 
med de praktiska detaljerna. Re-
ferensgrupp och ledningsgrupp. 
Referensgruppen leds av Robin 
Kaas. I gruppen ingår också re-
presentanter från Gislaved Finska 
förening och Pen-sionärsförenin-
gen. Referensgruppen förbereder 
och planerar de olika aktiviteter-
na, såsom sverigefinska dagen, 
morsdag och Finlands självstän-
dighetsdagen. Nu har vi också fått 
igång barnaktiviteter på listan. 
Referensgruppen förbereder 
också budgeten som sedan pre-
senteras till ledningsgruppen. 
Ledningsgruppen består av kom-
munens politiker ihop med delar 
av referensgruppen. Lednings-
gruppen tar de slutgiltiga besluten 
kring bl.a. budgeten. 
 
Kultur, bevarande av det finska 
språket och välfärd för den åld-
rande finsktalande befolkningen 
är i främsta rummet. Jag personli-
gen tycker att vi har lyckats rätt 
bra med dessa frågor. Vi har nu-
mera en finskspråkig avdelning i 
äldreboendet ”Vitsippan” och den 
avdelningen håller på att fyllas på 
med boenden. 
Sammanfattningsvis har vi kom-
mit igång fantastiskt bra efter 
pandemin och många aktiviteter 
och evenemang har redan ägt 
rum. Jag tackar alla som har del-
tagit och framförallt tack till er 
aktiva som har sett till att vi får 
allt att hända. 
 
/ Elina 
 

elina.oksman@gmail.com 
 
 

Robin lopettaa         
koordinaattorinamme 

Lapsitoimintaa käynnistellään 
Hallintoalueen toimesta

Robin Kaas lopettaa tehtävässään 

meidän koordinaattorinamme. Va-

litettavasti! 

Nyt on tärkeää, että saamme uuden 

koordinaattorin mahdollisimman 

pian. Tärkeää totta kai on, että 

saamme virkaan henkilön joka on 

kiinnostunut suomenkielisestä ja  

suomenmielisestä toiminnasta. 

Toivotamme Robinille kaikkea 

hyvää jatkossa ja kiitämme hyvästä 

yhteistyöstä. Tapaamme vielä 

avoimessa viiteryhmän kokouksessa 

19/9 –22  

Tack Robin för god samarbete! Vi 

önskar dig all lycka i framtiden. 

Robin hälsar: 

”Ta chansen att ta del av allt som 
händer! Nu när pandemins restrik-
tioner äntligen är över, är saker och 
ting äntligen på gång. Ta därför 
gärna del av föreningarnas aktivite-
ter, och kom på vårt öppna samråd 
19 september” 
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Toukokuun 7. päivänä kokoonnuttiin 
Gislavedin Suomi-seuralle lapsitoi-
minnan merkeissä. Hallintoalueen jär-
jestämä tilaisuus oli ns. Pilotti. Halut-

Tarkkaavaiset tenavat tekevät omaa 
musiikkia lyömäsoittimien avulla 

Lapsitoimintaa käynnistellään  
Hallintoalueen toimesta 

Gislaveds finsksprå-
kiga förvaltningsom-
råde anordnar Barn-
träffar  

Förvaltningsområde har star-
tat  ett projekt kring barnakti-
viteter för barn som har finsk 
bakgrund på ett eller annat 
sätt, enligt förvaltningsområ-
dets mål. Mål som syftar till 
det finska språkets ställning 
och framför allt bör resurser-
na riktas mot barn och äldre. 
Den 7 Maj hade  man en 
första sondering, och närva-
rande var åtta barn och lika 
många anhöriga närvarande. 
Som aktiviteter fanns sång,- 
och lek  som leddes av Irja 
Idström Väliranta och 
Jorma Väliranta. Sångerna 
var bekanta barnvisor som 
kunde sjungas både på 
svenska och finska. Även   
rytminstrument användes för 
att få barnen med i framfö-
randet. Utöver sång kunde 
barnen hålla på med teckning 
och klippa/klistra aktiviteter.   
Projektet behöver titta när-
mare på hur informationen 
kring aktiviteten når fler för-
äldrar och mor-/farföräldrar. 

kaus ja tilava suihku/vessa. Omia 
huonekaluja ja tavaroita sieltä myös 
löytyi. Camillan kertoman mukaan 
asukkaat viihtyvät todella hyvin. 
Tarjolla on suomalaista musiikkia, 
TV-ohjelmia ja filmejä. Lukemista 
myös löytyy suomen kielellä. 
Tapasimme toisenkin suomenkieli-
sen hoitajan, Birgitan. Hän oli teke-
mässä manikyyriä eräälle asukkaista. 
Kaikista pidetään tosi hyvää huolta. 
Ruoka on hyvää ja sitä saa riittävästi. 
Nyt marja-aikana maistuu mustikat, 
myöhemmin sitten vispipuuro puolu-
koista. Ainoa asia mikä paikasta 
puuttuu on sauna. Se on asukkaiden 
toivomuslistalla ensimmäisenä. 
Saimme kaikesta todella positiivisen 
kuvan, vierailumme ei jää viimeisek-
si.  

/ Pirkko ja Elina 

Päätimme viimeinkin tehdä vierailun 
Vitsippanin suomalaiselle osastolle. 
Meidät toivotti tervetulleiksi Camilla, 
yksi kuudesta suomenkielisestä hoita-
jasta. Hän kertoi, että tällä hetkellä 

asukkaita on viisi, kolme miestä ja 
kaksi naista. Asukkailla on suuret, va-
loisat huoneet. Niissä on keittonurk-

tiin katsoa, jos kiinnostusta tällaiseen 
toimintaan löytyy. Kysymyksiä oli 
monia projektin tienoilta. Miten tie-
dotus järjestetään, kuinka saadaan 
vanhemmat. sekä isovanhemmat mu-
kaan? Kokeilun tuloksena huomat-
tiin, että parantamisen varaa on.  

Toukokuun tilaisuudessa pääpainona 
oli laulut , askartelu ja leikit. Lähtö-
kohtaisesti ruotsin kielellä, mutta 
suomalaisia perinteisiä lauluja ope-
teltiin. Ilahduttavaa oli, että monet 
lapset osasivat Jaakko kultaa ja hä-
mähäkkiä, molemmilla kielillä. Lau-
lujen vetäjinä toimivat Irja Idström 

Väliranta ja Jorma Väliranta. 

Vierailimme Vitsippanilla suomen-
kielisellä osastolla 

Birgitta ja Camilla häärivät Vitsippa-
nilla suomenkielisellä osastolla. 

Vi besökte Vitsippan 
och den finska avdel-
ningen där 

Vi hade möjligheten att till 
slut få besöka äldreboendet 
”Vitsippan”. Där träffade vi 
Birgitta och Camilla som 
guidade oss runt den finsk-
språkiga avdelningen där. 
För närvarande har den 
finska avdelningen fem (5) 
boende. De boende har ljusa 
och fräscha lägenheter. Det 
finns kokmöjligheter och to-
alett och dusch i varje rum.  
Vidare har man tillgång till 
finsk musik, TV program 
och böcker. Maten är god 
och specialiteter som blåbär 
och lingongröt ingår i matse-
deln. Det enda som man sak-
nar är en finsk Bastu.  



 

 

Finskspråkiga pen-
sionärer i Gislaved 

Gislaved finskspråkiga pen-
sionärer har valt en ”ny” 
ordförande. Den nya ordfö-
rande heter Kauko Toiva. 
Han ersatte Pentti Kuhna 
som så villigt (se bilden) 
sträcker klubban till en ny 
förmåga. 
Föreningen bildades 1993. 
Första året hade man 25 
medlemmar. Antalet med-
lemmar har ökat hela tiden 
ända fram till pandemin. 
Första ordförande hette 
Jouni Rautio. Olavi 
Lehtonan var också ordfö-
rande under många år. 
Föreningen deltar Västra 
Götalands distrikts aktivite-
ter och till exempel har   
distriktens kulturdagar an-
ordnats i Gislaved. 
Hösten 2022 kommer vi att 
ha träffar på onsdagar i    
Anderstorps folkets hus kl. 
14.00 
Välkomna alla att vara med 
oss där. 
/ Kauko Toiva 
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Tässä lauletaan äideille. Saatoimme 

jälleen laulaa kuorossa pitkän 

pandemiapiinan jälkeen. 

Saivat ”uuden” puheen-
johtajan 
 
Hyvät Eläkeläiset ja kaikki muutkin 
vähäsenkin kiinnostuneet olette ter-
vetulleita Anderstorpin Folkets-
husille keskiviikkoisin klo 14:00 
tapahtumiin jotka saattavat kiinnos-
taa sinua ja virkistää 
elämämenoasi monella eri tavalla; 
käytän tässä tukenani vanhaa  histo-
riaa 
Gislavedin Suomalainen Eläkeläis-
yhdistys perustettiin 25.3.1993 Jäse-
niä oli ensimmäisenä vuonna 25 hen-
kilöä sen jälkeen jäsenmäärä lisään-
tyi vuosi vuodelta koronavuoteen 
saakka. 
Puheenjohtajana aloitti Jouni Rau-
tio. Olavi Lehtonen jatkoi seuraava-
na pitkäaikaisena puheenjohtajana. 
Sitten jatkoi Kauko Toiva hänen 
jälkeen Pentti Kuhna. Nykyinen 
puheenjohtaja on jälleen Kauko Toi-
va.  
Yhdistys on osallistunut L-G piirin 
tapahtumiin aktiivisesti ja on osallis-
tunut eläkeläisten kulttuuri ja edusta-

Gislavedin suomalaiset eläkeläiset saivat 
uuden puheenjohtajan. Pentti Kuhna  
luovutti puheenjohtajan nuijan Kauko 
Toivalle vuosikokouksessa 16/2 –22 

jakokous risteilyille L-G piirin kult-
tuuripäivä on järjestetty Gislavedissä 
kolme kertaa. Syyskaudella 2022 
 
 
Tapaamme. Kiitos jo etukäteen 
puh joht. Kauko Toiva 
 

Gislavedin suomenkieliset eläkeläiset 

Äitienpäivää vietettiin Suomi-seuralla Mors dag firades på 
finska föreningen 

 
Traditionell Mors dag fira-
des på Finska-föreningen. 
Äntligen efter åren med 
pandemin. Andra söndagen 
i Maj, enligt finsk kalender 
brukar man fira alla fantas-
tiska mödrar. 
I år anordnades tillställning-
en av Finska föreningen till-
sammans med finskspråkiga 
seniorer och kyrkans finsk-
språkiga verksamhet . 
Även Gislaveds finska för-
valtningsområde deltog i år. 
Kaffe med tårta fixades av 
killarna och på programmet 
ingick bl.a. körsång och 
dragspelsmusik. 
  

Perinteinen äitienpäiväjuhla voitiin 

järjestää parin vuoden tauon jäl-

keen.  

Tällä kertaa toukokuun toinen sun-

nuntai ajoittui 8/5 päivälle. Äitien-

päivää on juhlittu jo monet vuodet 

yhdessä Suomi-seuran, eläkeläis-

seuran ja suomenkielisen seurakun-

tapiirin kanssa kanssa. Tänä vuon-

na myös kunta suomenkielisenä 

hallinto-alueena tuki tapahtumaa.  

 

Miehet töihin 

 

Kakkukahvitarjoilun hoitivat mie-

het  ja ruusut jaettiin äideille. Oh-

jelmassa kuorolaulua, lauluesityk-

siä, puheita ja hanurinsoittoa yh-

teislaulujen myötä  
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Kulttuurijuhlassa viihdyttiin jälleen  Alla trivdes på kultur-
festen  

27. kultusfest anordnades på 
torghuset i Smålandsstenar den 
23/4 –22. Festen började med att 
minnas den långvarige numera 
bortgångna festival legenden 
Kyösti Rahunen. Nu fick Elina 
Oksman bära ansvaret som fest-
värd.  
Över hundra kultursugna sve-
rigefinnar hade kommit till fes-
ten. Unge Ville Ahlqvist väckte 
bubliken med sin saxsofon. Ro-
ligt att se ungdomar som han. 
Trevlig och glad prick. 
Arja Jantunen framförde sin 
egen musik och gamla kända 
finska skillingtryck. Arja sysslar 
med musik som sitt yrke och det 
hördes och syntes tydligt.  
Finnveds Katrilli framförde ett 
antal folkdansnummer. Innehål-
let var fartfylld och humoristiskt. 
Gruppen skulle behöva fler man-
liga dansare, men de verkar 
hellre sitta bland publiken.  
Ingen behövde lämna festen 
hungrig. Det fanns gott om 
smårätter och kaffe med dopp 
ovanpå alltsammans. 
Till sist dansade man till Kara-
oke och Jormax. För sången an-
svarade; Elina Oksman, Pirkko 
Idström Hakala, Martti        
Väisänen, Seppo Torvinen,  
Helena Komu och Taisto Nie-
melä. 

Viiden seuran järjestämä Kulttuu-

rijuhla järjestettiin 27. kertaa 

Elina Oksman toimi tilaisuuden 
juontajana 

Nuori saksofonisti  Ville Ahlqvist  

Smålandssenarin toritalolla 23/4 –22. 

Aluksi muistettiin juhlan pitkäaikaista 

puuhamiestä poismennyttä Kyösti Ra-

husta. Saappaita täyttämään juontoteh-

tävään pääsi Elina Oksman ja hän sel-

viytyi hommasta kunnialla. 

Paikalla yleisöä toista sataa ja moni-

puolisen ohjelman kohokohtana voita-

neen pitää nuoren saksofonistin Ville 

Ahlqvistin esitystä. Nuorella kaverilla 

oli varmat otteet ja muutenkin reipas 

esiintyminen. Arja Jantunen esitti va-

kuuttavasti musikaalisen ohjelmansa 

harmonikan ja pianon säestyksellä. Hä-

nen otteissaan näkyi ja kuului am-

mattitaito huumorilla höystettynä. Oh-

jelmassa hänen omaa tuotantoa, sekä 

tuttuja ikivihreitä.   

Finnvedin Katrilli esitti kansantansseja 

vauhdikkaalla ja humoristisella tavalla. 

Ilahduttavaa nähdä, että perinne jatkuu 

ja lavalle saadaan useampi pariskunta. 

Toivoa sopisi, että miehenköriläitä   

nähtäisiin enemmänkin ryhmässä, eikä 

vain istumassa yleisössä niskat suora-

na. 

Juhlaväkeä ei pidetty nälässä, sillä tar-

jolla oli pientä purtavaa, sekä toppa-

kahvit. 

Päivän päätteeksi tanssittiin Karaoken 

ja Jormaxin tahdissa. Laulajina Seuran 

kultakurkut Elina Oksman, Pirkko 

Idström Hakala, Martti Väisänen, 

Seppo Torvinen, Helena Komu ja 

Taisto Niemelä. 

Finnvedin Katrillin vauhdikasta ja humoristista tanssiesitystä kelpasi katsella 

Juhlaväkeä Smålandsstenarin toritalolla. 
Arja Jantusen esitystä kuunnellaan korvat 
tarkkana. 
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Kirjoituskurssi käyntiin Suomi-seuralla Finnvedin Katrilli monessa mukana

Kirjailija Paula Vartiainen Tukholmasta 
vieraili Suomi-Seuralla toukokuussa kir-
joituskurssin merkeissä. Kurssille osallis-

Kirjailija Paula Vartiainen rohkaisee 

kirjoittamaan 

Skrivarkurs i Gislaved 
finska förening 

Författaren Paula Vartiainen 
från Stockholm besökte Gislaved 
Finska– förening i Maj månad. 
Skrivarkurs var ämnet och syftet 
med kursen var att bli mer be-
kväm att skriva och berätta om 
saker man varit med om. Många 
har säkert haft en dröm att kunna 
skriva och många har säkert gjort 
det också, men inte vågat komma 
ut med det.  
Startskottet till kursen var när  
Paula Vartiainen kontaktade 
föreningen och erbjöd föreläsning 
kring skrivandet. Erbjudandet 
skickades vidare till Robin Kaas 
som är koordinator för finsk för-
valtningsområde.  
Kursen handlade om viktiga 
aspekter kring skrivandet. Hur 
inleder man berättelsen, hur forts-
ätter handlingen och hur avslutar 
man alltsammans. 
Vi vill undersöka om det finns 
intresse för skrivande. Vi skulle 
kunna träffas kring ämnet på nå-
gon form. Alltså någon form av 
fortsättning. Vi hörs! 
 

Kyllähän me täällä Gislavedissa harrastettiin liikuntaa 

tui yhdeksän innokasta pöytälaatik-
kokirjailijaa. Mukana oli myös 
miehiä, se oli Paulan mielestä mu-
kavaa. Saimme vihjeitä siitä miten 
tarina aloitetaan, jatketaan ja lope-
tetaan. Kirjoitelmia syntyi kaikilta 
sujuvasti. Syksylle suunnitellaan 
uutta tapaamista. 
Kiitokset Paulalle, olit mieliinpai-
nuva uusi tuttavuus.Idea tuohon 
kirjoituskurssiin tuli kun Paula lä-
hetti informaatiota seuran sähkö-
postiin. Lähetin tämän edelleen 
Robinille ja hän innostui heti aja-
tuksesta. Hän otti yhteyden Pau-
laan ja alettiin suunnittelemaan 
päivämääriä jotka sopivat Paulal-
le.Rahoitushan on hallintoalue va-
roista joista meillä on budjetoitu 
mm. Kielen elvytykseen ja kehi-
tykseen. Toivomushan myös meillä 
on että voitaisiin jatkaa vaikka kir-
joituspiirinä omin avuinkin. Siis 
jatkuvuutta. 

Elina 

Reilun viidenkymmenen vuoden aikana 

on urheiltu monella lailla. Tuure Laihi-

nen keräsi joukon lentopallosta kiinnos-

tunutta ja alkoivat pelaamaan kumiteh-

taan rannassa lentopalloa. Oli tarpeeksi 

monta innostunutta ja päättivät pistää 

seuran pystyyn. Gislavedin lentopallo-

seura GVK perustettiin vuonna 1968 

yhdessä Suomi-seuran kanssa. Alussa oli 

miehillä ja naisilla omat joukkueet, jotka 

pelasivat sarjapelejä. Miehissä kunnos-

tautuivat mm. Markku Fors, Timo ja 

Kari Fors, Kauko ”Lepe” Korpela ja 

Topi Ollakka. 80 luvun alusta seura on 

keskittynyt vain naisjoukkueeseen ja tyt-

töihin. Seura on kasvattanut monia hyviä 

pelaajia, jopa ulkomaille asti. Tänä päi-

vänä naisjoukkue pelaa Ruotsin kor-

keimmassa sarjassa. Kaikki tämä menes-

tys alkoi kumitehtaan rannasta. 

Yhdessä Hallarydin talon kellarissa oli 

suomalaisilla pieni huone (sama paikka, 

jossa Gislavedin Suomi-seurakin näki 

päivänvalon). Siellä pelattiin pöytäten-

nistä ja ammuttiin ilmakiväärillä. Sitten 

ryhdyttiin tanssimaan. Anna Lai-

hinen alkoi järjestämään tansseja 

ja joskus oli orkesteri Suomesta-

kin asti. Omat järjestysmiehetkin 

koulutettiin, olivathan he halvem-

pia. E. Hast, N. Laihinen, J. Le-

pistö, M. Tiihonen, K. Heino, 

O. Männistö ja E. Niemi pitivät 

järjestystä yllä tansseissa. 

Pesäpallovälineet hankittiin Suo-

mesta ja otteluitakin pelattiin 

Skeenessä. Oltiin siellä kannusta-

massa perhekunnin. Miehet 

”Lätsät” pelasivat lentopalloa ja 

jalkapalloa, ja naiset ”Finska tje-

jer” jalkapalloa sen aikaisessa 

Korpen sarjassa. Neljän Suomi-

seuran välinen yleisurheilutapah-

tuma Vilstadin kentällä Små-

landsstenarissa oli suuri tapahtu-

ma kesäisin. Talvella hiihdettiin 

kilpaa Gislavedin pururadalla. 

Kaukalopalloa pelattiin jäähallis-

sa. Jääkiekossa kehittyi kaksi 

suomalaisnuorta, jotka edustivat 

Suomen maajoukkuetta. Vuonna 

1978 perustettiin suomalainen 

keilaseura Finich. Seura oli run-

saslukuinen ja kilpaili hyvällä me-

nestyksellä sarjapeleissä. Tänä 

päivänä on vain siitä seurasta kak-

si aktiivia pelaajaa jäljellä. Pentti 

Petranen ja Erkki Niemi. He pe-

laavat Gislavedin eläkeläis- seu-

rassa. 

Onni Junttila oli hyvä kynämies. 

Hänellä oli oma lehtipalsta Vär-

namo Nyheter lehdessä, jossa hän 

kirjoitteli suomalaisten puuhaste-

lusta kerran viikossa. On ollut tosi 

kivaa seurata näitä tapahtumia. 

Tänä päivänä urheilen vain rol-

laattorin vauhdissa. 

/Marjatta N 

 

P.S käännös ja kuvia seuraavissa 

lehdissä. 
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Finnvedin Katrilli monessa mukana 

Nyt kun kevät on ohi ja kesä on lo-
puillaan  ja syksy vaanii jo nurkan 
takana. On aika muistella mitä tänä 
vuonna on tapahtunut. 
Vihdoinkin Katrilli pääsi keväällä 
harjoittelemaan pitkän odotuksen jäl-
keen, oli todella ilo päästä ottamaan 
tanssiaskelilta ystävien seurassa. 
Toukokuussa teki  tanhuajat kevät-
kauden lopettajaisiksi matkan Kal-
mariin. 
Olemme harjoitelleet koko kevään 
yhteisesiintymis- ohjelmaa Axavallan 
kesä festivaalille johon osallistuimme 
12-14 elokuuta. 
Tapasimme monia vanhoja ystäviä 
pitkästä aikaa ja saimme roppakau-
palla uusia. 
Oli taas niin mahtavat juhlat järjestet-
ty. Sai nauttia teatteri esityksestä, ka-
raoke lauluista sekä Pekan ja Juhan 
lauluista ja tietenkin upeista tanhuesi-
tyksistä 
 
Ja nyt kun kesälomat on ohi on aika 
katsoa mitä syksy tuo tullessaan. 
Katrilla on tänä syksynä aihetta vä-
hän juhlia kun olemme tanhunneet 45 
vuotta. Niin eikös olisi aihetta pitää 
pienet juhlat lokakuun 15 päivä 
Smålandsstenarin toritalolla. 
 
Toivotamme teille kaikille oikein iha-
naa syksyä. /Jorma Marin 

Finnved Katrillis händel-
serik vår och sommar 

Nu stundar hösten och det är dags 

med en liten tillbakablick. 

Under våren kunde Katrilli 

komma i gång med träning inför 

Axvall 2022. 

Det var glädjande att kunna dansa 

och träffas igen efter långt pande-

miuppehåll. 

Vårterminen avslutades med en 

resa till Kalmar. Utöver besöket 

till Kalmar slott samt olika kvälls-

aktiviteter han vi med en liten av-

stickare till Öland. Där fick vi 

smaka öländska kroppkakor hos 

Ninnis. 

Axvall 2022 anordnades 12-14 

augusti. Där kunde vi träffa gamla 

vänner och komma i kontakt med 

nya. 

Viken fest! Vi fick njuta av teater, 

karaoke, medryckande musik av 

Pekka och Juha samt fantastiska 

folkdanser. Vår Katrilli var också 

med sina dansnummer. 

Nu när semestertiderna är bakom 

oss, är det hög tid att blicka 

framåt och börja planera höstens 

aktiviteter. Katrilli har hållit på 

med folkdans under 45 år. Det 

måste vi fira! 

Förberedelserna inför en festkväll 

i Smålandsstenar (torghuset) den 

15 oktober är i gång. 

Vi önskar, till er alla, en härlig 
höst! 

 
Jorma Marin / Erja A 

Kansantanssia Axevallan kesässä. Suomesta tulleet vieraat esittivät upeita tansseja. 

Katrilli oli perinteisesti mukana yhteisissä tanssiesityksissä.  

ps. Tuosta Kalmarin matkasta palasia. 
Tutustuttiin Kalmarin linnaan opaste-
tulla kierrolla. Iltasella kävimme raitis-
ta ilmaa  haukkaamassa ja ihailemassa 
upeita veneitä, josta löytyi tanhuajille 
sopiva vene, mutta ootellaan ensin sitä 
eurojakpottia. 
Käytiin kumminkin laittamassa hevos-
veikkaus sisään jos se onnistus. Tutus-
tuttiin Kalmarin vanhaan kaupunkiin 
sekä kauniiseen puistoon.  
Löysimme myös         Ruotsin toiseksi 
pisimmän puupenkin. 
Iltaa istuttiin pelaamassa korttia, eräil-
lä nousi pulssi korkeuksiin. Pistäy-
dyimme myös Öölannin puolella syö-
mässä Ninnis Kroppkakaa.  
Hauska lopettajais- matka. 
/Erja A 

           Finnvedin Katrillin 45-vuotis juhla 

ohjelman ja ruokailun kera 
 

esiintymässä mm. Arja Jantunen 
 

2022-10-15 klo 15.00 
 

                           Smålandsstenarin toritalolla 
                                           Torggatan 1 

                                  lisätietoja ja ilmoittautuminen 
viimeistään 30/9 –22 

 

Erja  0739818760 
Jorma 0737420728 

 
Yhteistyössä: 

Ruotsin Suomalainen  ja ABF 
 

   TERVETULOA ! 

Katrilli 45v. 

Arja Jantunen 



 

 

Tapahtumakalenteri syksy/talvi 2022 
 

Gislavedin Suomi-Seura 

 

• Käsityökerho maanantaisin klo. 11.00 

• Karaoketanssit 9/9, 1/10, 11/11 Klo. 18 -22  Tervetuloa! 

• Ruokailupäivä Seuralla 15/9, 20/10, 24/11 klo.13.00 

• Tanssit Suomi seuralla 15/10  klo. 20-23, Soittaa Jormax, solisteina seuran laulajat 

• Itsenäisyyspäivän kahvitilaisuus 4/12 –22 klo.14.00 

• Puurojuhla yhdessä eläkeläisten kanssa suunnitteilla. Seuraa facebookia 

 

 

Gislavedin suomenkieliset eläkeläiset 

 

• Eläkeläisten bingo ja kahvituokio keskiviikkoisin klo.14.00        

      Anderstorpin Folkets husilla 

 

 

 

Katrilli 

 
• Katrilli 45 vuotta Smålandsstenarin toritalolla  

      15/10 –22 klo. 15.00    

 

 

Gislavedin seurakunnan suomenkielistä       

toimintaa 

Jumalanpalvelus alustavasti sunnuntaina 23/10 klo 14 Gisla-

vedin seurakuntakodissa ja ensimmäisenä adventtisunnuntaina 

iltapäivällä.  

Lauluryhmä harjoittelee kirkossa joka toinen tiistai klo 12. 

Lisätietoja saat meiltä: Anna-Liisa ja Arto Kantola, kotipuhe-

lin 0371-137 29, Arton kännykkä: 076-916 94 65, AL: 076-

250 31 23. Sähköpostit: arto.kantola(at)hotmail.fi, annkanto(at)

tutanota.com 

Meihin saat mielellään ottaa yhteyttä myös, kun haluat kes-
kustella henkilökohtaisista asioista, toivot esirukousta tai 
haluat suomenkielisen Raamatun, virsikirjan tai kate-
kismuksen. Jos et pääse kirkkoon, voit pyytää kotiehtoollista. 
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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

