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1. Medborgartorget, Yrjönkatu
2. Jazzgatan, Eteläranta
3. Lokki-scenen, Skrivarholmen
4. Mikaelsgården, Mikonkatu 20-22
5. Stadshusets innergård, Hallituskatu 12
6. Purje-scenen, Raatihuoneenpuisto

Vi tackar våra
samarbetspartners
SuomiAreena
Pori Jazz Festival
Svenska kulturfonden
Svenska Folkskolans vänner
Svenska kulturfonden i Björneborg
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Konstsamfundet
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Folktinget är ett samarbetsorgan för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Vi arbetar för att stärka det
svenska språket och kulturen. Vi jobbar för en levande
tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat i Finland.
www.folktinget.fi
 Folktinget

Finlands Svenska Idrott r.f. (FSI) verkar i hela Svenskfinland
och intressebevakar, ger service och erbjuder utbildning
åt ca 104 000 idrottare och motionärer i 600 föreningar.
www.idrott.fi
 Finlands svenska idrott

Svenska Bildningsförbundet sammanför den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningen, främjar
en levande bildningsverksamhet och en konstruktiv
samhällsdiskussion. Förbundet främjar förståelsen för
det internationella samfundet och för den europeiska
integrationsutvecklingen.
www.bildningsforbundet.fi
 Bildningsförbundet

Svenska litteratursällskapet (SLS) är ett vetenskapligt samfund som samlar in och sprider kunskap om den svenska
kulturen i Finland. SLS bedriver verksamhet inom fyra områden: arkiv, forskning, förlag och förmögenhetsförvaltning. Vi ger ut vetenskaplig litteratur, upprätthåller arkiv
och tar emot arkivdonationer, finansierar forskning och
delar ut vetenskapliga och litterära pris samt stipendier.
www.sls.fi
 Svenska litteratursällskapet

Program
på svenska
11-15 juli
i
Björneborg

Folktinget i samarbete med Finlands
Svenska Idrott, Svenska Bildningsförbundet och Svenska litteratursällskapet önskar dig välkommen till
det svenska programmet i Björneborg 11- 15 juli 2016.
Tillsammans ordnar vi aktuella diskussioner med intressanta talare
och vi finns alla dagar i Paviljongen
på Medborgartorget under hela
SuomiAreena. I Paviljongen är du
välkommen att bl.a. skapa poesi eller
plantera sommarblommor. Dessutom bjuder Folktinget på två jazzkonserter på svenska under veckan.

Hoppas vi ses!

27/06/16 14:02

Måndag 11/7
09.00–17.00 PAVILJONGEN PÅ
MEDBORGARTORGET ÖPPNAR
- välkommen till Paviljongen för att träffa
Svenska Finlands folkting!
I Paviljongen kan du odla din svenska, läsa
dagens Hufvudstadsbladet och bekanta
dig med Folktingets verksamhet i en
grönskande miljö. Hjälp oss också att få
Finlands hjul att snurra genom att bygga
ihop bitarna i kugghjulet på Paviljongens
vägg!
20.00 Folktinget presenterar: ILMILIEKKI
QUARTET OCH EMMA SALOKOSKI
Plats: Jazzgatan, Eteläranta
(I samarbete med Pori Jazz Festival)

Tisdag 12/7
10.00–17.00 Paviljongen på Medborgartorget
öppet- Finlands Svenska Idrott inspirerar
i Paviljongen!
Lär dig de nyaste hopprepstrixen och
bekanta dig med konceptet Hoppa Rep.
Finlands Svenska Idrotts hopprepsinstruktörer finns på plats hela dagen.
10.20 Finlands Svenska Idrott: Hoppa repshow
Plats: MTV-lava, Medborgartorget

Onsdag 13/7
10.00–17.00 Paviljongen på Medborgartorget
öppen- Träffa Folktinget i Paviljongen!
12.00 Muminröster
Plats: Lokki-lava, Kirjurinluoto
( I samarbete med Pori Jazz Kids Festival)

Torsdag 14/7
10.00–17.00 Paviljongen på Medborgartorget
öppen – Bekanta dig med Svenska
litteratursällskapet!
Idag kan du dikta kylskåpspoesi i modernismens tecken och delta i en frågetävling.
Fina priser väntar. Under dagen har du också
möjligheten att träffa arkivarien Yrsa Lindqvist
och höra henne berätta om Svenska litteratursällskapets arkivs aktuella frågelistor ”Min
riksdag”, ”Milispråk i Drakan” och ”Minoritet i
minoriteten.
13.15–14.30 DEMOKRATIN I FINLAND I LJUSET AV
RIKSDAGSVALET 2015
Plats: Mikaelsgården, Mikonkatu 20-22
Valforskarna Kimmo Grönlund och Åsa von
Schoultz diskuterar riksdagsvalet 2015 med
journalisterna Susanna Ginman och Marianne
Lydén. Som utgångspunkt för sin analys har de
den valundersökning som gjordes strax efter
valet. Moderator är Markus Österlund.

Fredag 15/7
15.15–16.30 INTEGRATION GENOM ARBETE –
LÖSNINGEN PÅ DEN EKONOMISKA KRISEN
FINLAND?
Plats: Stadshusets innergård, Hallituskatu 12
Finlands ekonomi har gått på tomgång för
länge. Nya krafter och fräscha idéer behövs för
att vända den demografiska utvecklingen och
för att få fart på den ekonomiska tillväxten.
Hur får vi de 30 000 nyanlända finländarna
att känna sig välkomna och till att bli en del
av arbetsmarknaden? Är invandringen en
ekonomisk börda eller rentav en tillväxtmotor
för Finlands ekonomi? Vilka strukturella
hinder måste undanröjas, och vilka fördomar
måste motarbetas för att invandringen ska
bli en resurs? Vilka lyckade exempel finns på
integration i samhället genom arbete?
Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP), politiskt
sakkunnig Milischia Rezai från Regeringskansliet i Sverige, filosofie doktor Veronica
Kalhori och VD Christoph Vitzthum från Fazer
diskuterar under ledning av journalist Marko
Hietikko, Svenska YLE.
Arrangör: Folktinget

10.00–15.00 Paviljongen på Medborgartorget
öppen - Svenska Bildningsförbundet är
på plats hela dagen och berättar om sin
verksamhet
11.45–13.00 Varför jobbar grannen men inte
jag? – En diskussion om skillnaderna i
arbetsmarknaden i Sverige och Finland
Plats: Purje-scenen
I diskussionen tas fasta på skillnaderna på
arbetsmarknaden i Sverige och i Finland.
Vad kan vi lära oss av vår granne för att få
fart på sysselsättningen?
I panelen deltar:
Tuula Teeri, rektor, Aalto universitetet
Ida Schauman, ordförande, Svensk
Ungdom
Antti Palola, ordförande, STTK
Risto E.J. Penttilä, VD, Centralhandelskammaren
Mattias Fagerholm, verksamhetsledare,
Tankesmedjan Agenda (moderator)
Arrangör: Svenska Bildningsförbundet
Tankesmedjan Agenda

20–22 Folktinget presenterar: MIMI TERRIS
Plats: Jazzgatan, Eteläranta
(I samarbete med Pori Jazz Festival)

Arrangör: Folktinget och Svenska litteratursällskapet
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