
PIGGA UPP DIN SVENSKA
I BJÖRNEBORG!

Folktinget har sedan sommaren 2012 deltagit i politikerveckan SuomiAreena 
i Björneborg. På SuomiAreena vill Folktinget synliggöra och skapa positiva 
attityder till det svenska språket. I år samarbetar vi med Marthaförbundet, 
Ålands landskapsregering, Svenska litteratursällskapet och Folkhälsan på 
Medborgartorget i paviljongen Café Svenskfinland. Välkommen med! 

Marthaförbundet erbjuder 
hushållsrådgivning live, 
intressanta diskussioner
och smakprov på 
sommarens smaker. 
Vid vårt matbord för 
vi diskussioner om 
matsäkerhet, matkultur 
och delar med oss 
av recept och inspiration 
för en bättre värld, 
en vardag i taget.

Ålands landskapsregering 
bjuder på en bit 
ålandspannkaka, tillredd 
och serverad av kocken 
Michael Björklund.
Samtidigt kan du testa 
dina kunskaper om Åland.
Vicelantrådet Camilla 
Gunell, ministrarna 
Mika Nordberg och
Mats Perämaa finns 
i Paviljongen.

Folktinget välkomnar både 
stora och små att pyssla 
tillsammans med 
tv-snickaren Jim Björni,
känd från programmet 
Strömsö. Samtidigt kan 
du diskutera aktuella 
språkfrågor med oss.

Folkhälsan bjuder på 
smakskola på svenska. 
Du får också trampa din 
egen smoothie på vår 
smoothiecykel eller
testa på motionsformen 
World Jumping 
på studsmatta. De 500 
första får en tubscarf.
Kom och hälsa på oss!

Svenska litteratursällskapet 
inbjuder dig att placera 
bland andra Gudmundila, 
Nackeby och Klåsmark 
på kartan. Västra Finland
är fullt av roliga svenska
ortnamn som är obekanta 
för många. Placera dem 
rätt och gissa den finska 
motsvarigheten! Du kan 
vinna ett fint bokpris. 

Måndag 10.7

Diskussioner & torgkvarten

Recept för ett framgångsrikt Finland
Tisdag 11.7 kl. 15.15, plats: Stadshusets gård, Hallituskatu 12
Medverkande: Jenny Wolfram, Pekka Lundmark, 
Peter Vesterbacka och Thomas Blomqvist.
Moderator: Kirsi Heikel
Arrangör: Folktinget

World Jumping på torgkvarten
Fredag 14.7 kl. 12.00, plats: MTV:s scen på Medborgartorget
World Jumping förbättrar din kondition och balans och ökar
din styrka. Folkhälsan utbildar instruktörer i World Jumping. 
Arrangör: Folkhälsan

Paviljongen i Björneborg 10–14.7.2017 

Tisdag 11.7 Onsdag 12.7 Torsdag 13.7 Fredag 14.7

Kulturell mångfald i det självständiga Finland
Onsdag 12.7 kl. 15.15, plats: Stadshusets gård, Hallituskatu 12
Medverkande: Henrik Meinander, Maimouna Jagne-Soreau, 
Kyösti Hagert, Kristina Stenman och Tanja Ljungqvist.
Moderator: Stan Saanila
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland 
och Svenska Kulturfonden

Tillsammans med

folktinget.�
#cafésvensk�nland


