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Onsdagen 8 mars kl 18. 
Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla stan.
Vi bjuder på förtäring.

Motionerna ska vara inne senast 14 februari.  
Hjärtligt välkomna!

Årsmötet gästas vid 19-tiden av kulturentreprenör Gunhild 
Stensmyr från Risudden som berättar om projekt Konsthall 
Tornedalen. 
Gunhild är född i Hedenäset. Startade kulturföretagandet med 
utbildnings- och konsultföretaget N I C E - NETWORK IN 
CULTURE 1996. Har över 20 års erfarenhet som intendent och 
konsthallschef. Intendent Bildmuséet 1981-1986, chef Norrtälje 
konsthall 1986-1997, fick Svenska museiföreningens utmärkelse 
Årets museum 1997. Har under åren genomfört en rad konsult- 
och utredningsuppdrag för kommuner, stat och landsting. Fick 
Norrtälje stads hedersnyckel och Norrtälje arbetarkommun, LO 
och ABF´s kulturpris 1997. Startade Skärets konsthall 2002.
 Just nu är hon aktuell med att förverkliga Konsthall Tornedalen 
och Arthotel Tornedalen (tidigare Guest House Tornedalen): ett 
boendekoncept som bygger på natur och konst.

Årsmöte
med föreläsning om Konsthall Tornedalen

Skiss av Konsthall Tornedalen

Medlemsblad för tornedalingar i Stockholm och Mälardalen

Gunhild Stensmyr



Tornedalingar i Stockholm finns på facebook och instagram. Sök 
på Tornedalingar i Stockholm och följ oss där för senaste nytt.

Våren är full av kultur, fest och cirklar!

Rut Niska Säfström
Ordförande

Glöm inte medlemsavgiften!

Gott nytt 2017 som förhoppningsvis blir lika bra för vår 
del som 2016! 
Vi ökar medlemsantalet hela tiden och nu är vi 323 
stycken, 20 fler än i fjol. Vi är den största och äldsta lo-
kalavdelningen inom centralorganisationen STR-T och så 
skall det vara, tycker jag i alla fall. 
Runt om i landet är de intresserade av våra framgångar 
och vill veta hur vi gör. Jag tror att det är vår webbredak-
törs vana att vara ute på nätet och flitigt sprida informa-
tion som gör det. 
Men som alltid i föreningar bygger verksamheten på 
att vi har trogna medlemmar och att vi värvar nya hela 
tiden. Ditt fortsatta medlemskap utgör därför ett vär-
defullt stöd i arbetet och har du ännu inte betalat in för 
2017 hittar du information nedan om hur du gör. 

Glöm inte att boka in den viktigaste träffen: Årsmötet! 
I fjol var vi 43 medlemmar, 13 fler än året innan. Det 
är inte många föreningar där jag är med som samlar så 
många på ett årsmöte. Välkomna!
Många möten av olika slag inträffar före sommaren, några 
återkommande kanske du känner igen. I februari ska vi 
till exempel skåda fågel kring Stockholms ström. 

Att samarbeta med en restaurang är inte helt fel. I vår 
fortsätter vi med after work på Agaton i Gamla stan, men 
vi måste börja leta efter en med bättre lokalutrymme till 
hösten.  
Samarbetet med Finlandsinstitutet fortsätter och i vår 
handlar det om meänkieli. En onsdagsträff till på Själa-
gårdsgatan blir det i april. Många medlemmar längtar 
också efter att vi återupptar vårfest med dans och det 
kommer vi att göra den 6 maj.  
En sightseeing någonstans kring Stockholm brukar av-
sluta vårterminen. Men innan dess fortsätter våra studie-
grupper och det kommer också ytterligare inbjudningar 
under våren. 
Sist en påminnelse. Passa på under året att gå in på www.
str-t.com/shop och få 10 procent på meänflaku (torne-
dalsflaggan) och 50 procent på böcker och CD-skivor.

Hälsar ...

Tornedalingar i Stockholm
c/o Rut Niska Säfström
Karlskronavägen 6D, 121 52 Johanneshov
www.tornedalingar.se
Redaktör och webbredaktör: Susanne Redebo
susanne.redebo@gmail.com
Facebook: Tornedalingar i Stockholm
Medlemsavgift
150 kronor per medlem och år 200 kr för hel familj vars med-
lemmar är skrivna på samma adress.
Bangirokonto: 669-2230
Föreningen får kulturstöd från Stockholms stad och Stockholms 
läns landsting.

Styrelsen Tornedalingar i Stockholm 
Ordförande: Rut Niska Säfström, tel 08-659 84 39
ordforande@tornedalingar.se
Sekreterare: Eva Wuolikainen, 070-696 51 44
sekreterare@tornedalingar.se
Kassör: Kjell Hietala, 08-640 61 70
Ledamot: Lars-Gunnar Winsa, 076-121 50 11
Ledamot: Kjell Havring, 08-645 16 72
Suppleanter:  Anna Jonsson-Storm, 073-653 28 77      
Irma Ohlén, 08-550 125 81
Stefan Lindahl, 072-200 20 68
Revisorer: Tage Rowa och Mariann Lundström
Tryck: Åsö Föreningsråd 08-644 72 10
Medlemsbladet kommer ut fyra gånger per år, riktmärken är 
februari, april, september och november.

Här når du oss ...

Vi vill påminna om medlemsavgiften för alla som vill hänga 
med oss in i 2017 och ta del av våra träffar och all information.
Från januari 2016 justerade vår centralorganisation STR-T 
medlemsavgiften. Årsavgiften är fortsatt 150 kronor för enskild 
medlem. Men för hel familj betalar du bara 200 kronor per 
år, oavsett hur många personer som ingår i hushållet. Enda 
kravet är att medlemmarna är folkbokförda på samma adress.
Avgiften sätts in som tidigare på STR-T:s bankgirokonto 669-
2230. Ange namn på medlemmarna, adress, mejladress och att 
du/ni vill tillhöra Tornedalingar i Stockholm!



Tornedalsprofiler till bokcafé i Stockholm

Erling Wande

Adress: Finlandsinstitutet, Snickarbacken i Stockholm.
Tid: 2 april klockan 15-17

”Meänkieli som litterärt verktyg i skapande och översätt-
ning”
Med författaren Bengt Pohjanen. Pohjanen fick nyligen ta 
emot utmärkelsen Skumpriset.

”Saarnata, praatia, puhua ja porista - synpunkter på ett 
ordboksarbete i meänkieli”
Med professor emeritus Erling Wande, Uppsala.

Ingen anmälan. Inträde 50 kr. Tag med kontanter både till 
inträdet och till kaféet som inte tar kort. Välkomna!

Arr: Tornedalingar i Stockholm i samarbete med Fin-
landsinstitutet och Kulturnämnden

Hasse Stenudd, Pajala:
- Främst är det den mäktiga Kukkolaforsen 
som måste besökas och varför inte Restaurang 
Utblick på Luppioberget där man bara måste 
kliva högst upp på berget och skåda utsikten?
- Det finns några fina badplatser som jag gär-
na besöker, Karsikkojärvi och Leipijärvi i Hap-
aranda kommun och Koutojärvi i Övertorneå 
kommun har också en härlig playa. Alla de här 
platserna slår an en ton i mig som gör att jag 
känner samhörighet med mitt Tornedalen.
- Allt det här upplever jag på sommaren. På 
vintern går jag i ide.

Bengt Pohjanen

Söndag 2 april hålls Bokcafé på Finlands-
institutet med två kända tornedalingar: 
författaren Bengt Pohjanen och professor 
emeritus Erling Wande. 

Dina smultronställen i Tornedalen?



Folket här i norra Norden
brukade aldrig de stora orden
i smyg de viska till varandra
fast i eget land de vandra
Det egna vackra modersmålet
hos svensken väckte ilskna vrålet
och ett förbud till skolan skrevs
där barn till evig tystnad drevs
Man kunde också bruka våld
och kunskapstörsten var då såld
folket tämjd och underkuvat
aldrig uppå hämnd har ruvat
trodde att det sanning var
att himlaspråket svenskan var
Lärde att sig själv förakta
språklöst och sin tunga vakta
genier också kvästes ned
och självkänslan där följde med
ej skriva eller läsa kunde
mer än blinda i samfundet

Men så äntligen till slut
dalens folk tog ett beslut
folket börja att sig samla
i förening unga gamla
egen tidning att utgiva
skådespelare att bliva
böcker skrevs av mången hand
sånger sjöngs minst tusen band
Om kärlek börja mången dikta
i kyrkan böner uppåt rikta
en Akademi de snart avtäckte
svenska väldets planer spräckte
Språket har fått nya värden
fast det talas ej i hela världen
hörs den snart i bergen eka
ingen skall sig själv förneka
sin rot och stam och släktets anor
nej folket vaknar med nya vanor
och nya stjärnor oss belyser
var tornedaling av detta myser.

Meänkielis nya födelse

Våren 2015 startade vi en bokcirkel där vi läser 
böcker av författare från Tornedalen. Med jämna 
mellanrum träffas vi under trevliga former för att 
prata om innehållet.
Plats: Huddingegymnasiet, kvällstid. 
Fika till självkostnadspris.
Är du intresserad av att delta? 
Mejla catharina.isaksson2@gmail.com
Ingen avgift. 

… på måndagar fortsätter som drop in. 
Plats: Pumpan, Färgargårdstorget 1, Norra Ham-
marbyhamnen. 
Gamla och nya deltagare är välkomna. 
Anmäl dig till Sören Svartz på mobil 070-788 60 65.

Vad är det bästa med Tornedalen?

Andreas Ali Jonasson, f d Hapar-
anda, numera Stockholm:
- Det bästa med Tornedalen är 
kaffeost, flerspråkigheten, män-
niskorna, naturen ... Vad finns det 
att inte älska med Tornedalen? 
Kanske myggen då.

Bokcirkel med 
tornedalsförfattare

Konversationskursen i meänkieli

Av Henrik Lantto, Masugnsbyn



Vårfest!

Jan-Erik Lundström, ornitolog 
och fågelfotograf.

Skåda fågel i centrala stan!
Ornitolog Jan-Erik Lundström guidar

After work i Gamla stan

6 maj bjuder vi upp 
till Vårfest till toner-
ma av Tansiiaiset.
Putsa dansskorna 
och kom till vår lokal 
Pumpan vid Norra 
Hammarbyhamnen!
Tag gärna med en vän. 
Dryck och lättare för-
täring blir det också.
Mer information 
kommer i nästa med-
lemsblad och på nätet.

Kom och skåda fåglar tillsammans med Jan-Erik 
Lundström!
Vi träffas onsdag den 15 februari kl 10 vid änden av 
Kungsträdgården vid Strömsbron.
Ta gärna med kamera och kikare, varma kläder, kan-
ske en termos med kaffe.

Gratis och ingen anmälan. 
För nybörjare.
Välkomna!

Välkommen till våra Torsdagsträffar i Gamla 
stan! Vi fortsätter med after work sista torsda-
gen i varje månad. Vi har bokat in datumen 23 
februari och 30 mars.
Kom som du är till restaurang Agaton i Gamla 
stan, Västerlånggatan 72. Insläpp mellan 17.30 
och 18. Mat och dryck från en speciell Torne-
dalsmeny. Anmäl dig genom att mejla Rut Niska 
Säfström på rut.niska.safstrom@comhem.se eller 
ring/sms:a henne på 070-545 06 49.

Har du bytt adress?
Har du ändrat post- eller mejladress under senare 
tid? Glöm inte mejla vår sekreterare Eva Wuolikai-
nen den nya så du även fortsättninsgvis får med-
lemsbladet. Eva nås via sekreterare@tornedalingar.
se och har telefon 070-696 51 44. 



Det här hände i föreningen 2016
Verksamhetsberättelse för Tornedalingar i Stockholm 1 jan-31 dec 2016

MEDLEMMAR
Antalet medlemmar 31/12 2016 var 323, en ökning med 20 medlemmar bosatta i Stockholms- och Mälarre-
gionen. Vi fortsätter att öka medlemstalet varje år och det är verkligen glädjande.
ÅRSMÖTET som var på Själagårdsgatan samlade rekordantal, 45 medlemmar. Efter förtäring berättade Eli-
sabeth Berggård om sin far och laestadianismen.

STYRELSEN
ordförande  Rut Niska Säfström
sekreterare  Eva Wuolikainen
kassör   Kjell Hietala
ledamot  Kjell Havring, vice ordförande
ledamot  Lars-Gunnar Winsa
suppleant  Anna Jonsson Storm
suppleant   Irma Ohlén
suppleant  Stefan Lindahl
revisorer  Tage Rowa och Mariann Lundström
valberedning  Sören Svartz, Kristina Hedström och Bertil Rovainen

STYRELSEARBETE
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden. Kontakter har också skett via e-post och telefon.
Medlemsbladet Tornedalingar i Stockholm har utkommit med fyra nummer. Susanne Redebo har varit 
redaktör och webbansvarig för hemsidan och facebooksidan och fortsatt att utvecklat dem. Vi använder vår 
hemsida www.tornedalingar.se och www.minoritet.se samt Facebookgruppen Tornedalingar i Stockholm 
för att nå ut till allmänheten . Till det kommer vårt Instagramkonto tornedalingaristockholm. Vi har idag 
drygt 930 följare på Facebook och över 300 på Instagram och antalet ökar hela tiden. Facebooksidan upp-
dateras så gott som varje dag. Vår webbredaktör sköter informationsarbetet för att nå ut till så många som 
möjligt under devisen ”Syns man inte så finns man inte”.
Ny grafisk profil för STR-T (riksförbundet) och lokalavdelningar har skapats.
Styrelsen har under året svarat på e-post från högstadieelever och träffat några av dessa grupper som fått i 
uppdrag att forska om Sveriges fem nationella minoriteter.
Vi är medlemmar i Kultur Direkt och får via deras hemsida lägga in våra aktiviteter samt lägga ut informa-
tionsbroschyren och medlemsblad i disken på Kulturhuset. I övrigt använder vi vår hemsida www.torne-
dalingar.se och www.minoriteter.se samt Facebook och Instagram för att nå ut till allmänheten. Under året 
har vi samarbetat med de övriga nationella minoriteterna, Finlandsinstitutet, Norrbottens gille och Hapar-
andapojkarna. 

SEMINARIER, KONFERENSER OCH SAMMANKOMSTER
Samrådsmöte med Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län har skett i mindre omfattning än 
tidigare år. Vi har återigen träffat staden för utredning av Stockholm som förvaltningsområde för meänkieli 
men ännu inte fått något beslut.
Vi har representerat föreningen på centralorganisationen STR-T:s årsmöte och på ordförande-konferensen i 
december i Luleå. Ordförande Bengt Niska, verksamhetsledare Maja Mella samt ledamot Daniel Särkijärvi 
har träffat styrelsen under året. 
Meänkielicirkeln ledd av Sören Svartz har pågått under året. Litteraturcirkel med läsning av tornedalsförfat-
tare har också fortsatt i Huddinge under ledning av Catharina Isaksson. Båda grupperna ökar antalet delta-
gare, vilket är glädjande. Bidrag har beviljats till meänkielicirkeln från Institutet för språk och fornminnen för 
2016-2017.



Styrelsen 2016-17. Kjell Hietala, Stefan Lindahl, ordf Rut Niska Säfström, fd ordf Kristina Hedström, Irma Ohlén, Kjell 
Havring och Lars-Gunnar Winsa. Infälld Anna Jonsson Storm. Foto: Susanne Redebo

Det är viktigt med mötesplatser och vi har fortsatt med våra onsdagsträffar i Gamla stan, och inbjudit till va-
rierande program. T ex forskare Helena Routsalainen från Åbo Universitet, riksdagsledamot Ida Karkiainen 
från Haparanda och Johan Lampinen, nytillträdd verksamhetsledare för Friskis- och Svettis i Stockholm. 
Träffarna i Gamla stan samlar mellan tjugo och trettio besökare varje gång. Därutöver inbjöds tillsammans 
med Uppsala lokalavdelning till en orgelkonsert i Tyska kyrkan med organist Göran Blomberg.
Under våren anordnade vi i samarbete med Finlandsinstitutet föreställningen ”Tjära människa” med gruppen 
WAO som framförde Wilho Akseli Ollikainens texter. Etthundrafemtio personer kom till Finlandsinstitutet 
och njöt. Ytterligare en föreställning med Tornedalsteatern anordnades under hösten på Pumpan ”Ett djefvla 
solsken” för ett åttiotal personer. 
Vi har även denna sommar med de övriga nationella minoriteterna ordnat ” 5- Folk Festival” i Parkteaterns 
regi. Anna Jonsson-Storm och Kristina Hedström har varit kontaktpersoner. Under tre sommardagar 
kunde vi visa upp vår kultur med musik, dans och teater med artister som turades om att uppträda på olika 
scener i Kungsträdgården och Skarpnäcks kulturhus. Musikgrupperna från Tornedalen var Tulikivi, Julma 
och Surunmaa. I ett gemensamt tält hade vi möjlighet att sälja böcker, informera och dela ut broschyrer till 
festivalbesökarna.
I juni fick vi en guidad tur med Inez Mäkitalo till Drottningholms slott. Ett besök i maj med ölprovning på 
Nya Carnegiebryggeriet i Hammarby Sjöstad lockade ett tiotal medlemmar. Vi har också deltagit på Bokmäs-
sa på Finlandsinstitutet tillsammans med författare Rita Simu.
Nytt grepp under året för att locka nya medlemmar och göra oss kända, är att inbjuda till After work på 
restaurang Agaton i Gamla stan en torsdag i månaden.  Året avslutades tillsammans med ett åttiotal medlem-
mar med julfest på Pumpan. Stort julbord och trevlig underhållning av Kristina Hedström, sång och Sven 
Idar, piano.

SLUTORD
Ett stort tack till alla för engagemang och medverkan i våra aktiviteter, och alla fina möten med tornedalingar 
och stockholmare. Tack också till Kulturförvaltningen i Stockholm och Riksförbundet STR-T för ekonomiskt 
stöd!

STOCKHOLM i januari 2017

Rut Niska Säfström       Kjell Havring      Kjell Hietala  Eva Wuolikainen      Lars-Gunnar Winsa



SVT öppnar redaktion 
i Övertorneå

Kultur

Tornedalsdräkt i fint 
skick. Storlek 38. Kom-
plett med två blusar, 
smycken men utan röda 
strumpor. I verkligheten 
är den klarare i färgerna 
än på bilden.
Priside´: 3 900 kr.
Finns i Luleå men kan 
fraktas till Stockholm.
Intresserad? Mejla Håkan 
Wikström på hakanwik-
stroem@gmail.com

Till salu!

SVT öppnar inom kort en redaktion i Övertorneå i hjärtat av 
meänkieli-området Tornedalen. 
”Denna gång, precis som i bland annat Kiruna, Norrköping och 
Halmstad, delas kontoret med public service-systern Sveriges 
Radio” skriver SVT på sin hemsida.
Två medarbetare, en från SVT (Ahti Aasa) och en från Sveriges 
Radio (Ida Brännström) , kommer från start finnas i Övertor-
neå.
”Övertorneå är en strategisk placering. Tätorten finns centralt 
i meänkieli-området och här finns närheten till Finland. Vi vet 
hur intresserad vår publik är av våra grannländer. Vi får en ökad 
geografisk närvaro i denna vidsträckta del av landet, och en 
ökad beredskap om något stort händer. Närmaste SVT-program 
sänds från Luleå som ligger nära två och en halv timmars resa 
bort med bil.” påpekar SVT.
Det här är den andra SVT-nyheten om förstärkning i norr 2017. 
Från och med januari i år jobbar Luleåbaserade Kirsi Vanttaja 
som SVT:s nya Barents-korrespondent.

Halva priset på böcker och musik
STR-T vill ge alla sina medlemmar en bestående julklapp 
genom att ge 50 procents rabatt på alla böcker och cd-skivor 
som finns i lager.
Kaamos Nordkalottförlag har under sin 20-åriga historia byggt 
upp ett ansenligt bibliotek av litteratur på meänkieli, från 
ordböcker och facklitteratur till poesi, prosa, barnböcker och 
cd-skivor.
I STR-T:s bokshop finner du ett 30-tal titlar utgivna av Kaa-
mos, men också Tornedalsförfattare utgivna av andra förlag.
Gå in på www.str-t.com och beställ.
PS. Du får också 10 % rabatt på meänflaku oavsett om det är 
bordsflagga eller fasad/flaggstångsflagga.

Sprider skräckhistorier via radion
Noveller från Tornedalen 
sprider skräck via Sveriges 
radios hemsida. Socionomen 
Erik Kuoksu från Jukkasjärvi 
står bakom berättelserna om 
övernaturliga händelser i Torne 
lappmark.
 -Historierna är ett resultat av 
min återupptäckt av platser jag 
var på som barn, säger 38-åring-
en.
Det handlar Creepypodden som 
kände Metro-journalisten Jack 
Werner står bakom. En podd är 
en samling nedladdade ljudfiler 
som lyssnaren kan ta del av när 
som helst på dygnet via internet. 
Just den här podden består av 
ett 50-tal spökhistorier av olika 
författare.
Erik Kuoksu från Jukkasjärvi 
har släktforskat sedan mitten av 
90-talet. Han gav ut sin första 
bok 1998 och har sedan dess 
publicerat omkring 25 böcker 
och tidskriftsartiklar. Böckerna 
är huvudsakligen utredningar av 
Övre Tornedalens större släkter.
Sedan 15 år bor han i Göteborg.

– Jag har alltid varit intres-
serad av äldre skräcklittera-
tur, berättar han.
För 15 år sedan började 
han skriva lätt parodiska 
skräcknoveller. De flesta pu-
blicerades i olika tidskrifter, 
framför allt i Kirunatidning-
en. Så småningom samlade 
han ihop dem till en bok: 
Autio och andra berättelser 
från Torne lappmark.

Saxat från STR-T:s nättid-
ning Metavisi. Läs fler unika 
nyheter om Tornedalen på 
www.str-t.com

Foto: Susanne Redebo


