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SVERIGEFINSK VERKSAMHET  
 Hösten 2022
Alla aktiviteter är kostnadsfria förutom: 
Finska för invandrare 6/10 och direktsänd teater 29/10 

To 6 oktober 
Teaterkomedi från Riksteatern:  
Finska för invandrare
Kl 19.00. Blackbox, Bas Barkarby, Bällstaågatan 18  
(Veddestabron 10). För vuxna. Spelas på svenska och  
finska, textas på båda språken. Biljettpris 150 kr.  
Arrangör: Järfälla kultur. Mer information och biljetter:  
Jarfalla.se/evenemang    
 

Fre 14 oktober 
Fredagsmys med spel och pizza 
Kl 18.00. Huset på Höjden, Engelbrektsvägen 47,  
Jakobsberg. Vi myser med olika brädspel, kortspel och 
pizza! Om du har ett favoritspel ta gärna med det. Alla 
åldrar välkomna! Anmälan senast 12.10 till  
070 37 211 88 (sms).

To 20 oktober 
Må bra träff för seniorer  
med tema trygghetsfrågor 
Kl 14.00. Allrummet, Kallhälls Seniorträff,  
Kärnmakargränd 3, Kallhäll.  Jaana Suorsa  
informerar på finska om trygghetsfrågor och ger tips 
på hur skydda sig mot bedrägerier.  
 

Lö 29 oktober  
Tvåspråkig barnteater: Solen sover/
Aurinko nukkuu med Uusi Teatteri   
Kl. 13.30 på Kallhälls bibliotek. För barn 2-6 år.  
Boka din kostnadsfria biljett från 8.10 på  
Jarfalla.se/bibliotek 

Lö 29 oktober
Pantomimteater för barn: Sju bröder 
Kl 15.00. Huset på höjden, Engelbrektsvägen 47,  
Jakobsberg. För barn 5-9 år med mimaren Hannu 
Böök. Kort workshop i pantomim efter föreställningen. 
Boka din kostnadsfria biljett från 22.10 på  
Jarfalla.se/evenemang. 

Lö 29 oktober 
Direktsänd teater från Finland:  
Imorgon reser jag  
Kl 17.00. Folkets Hus Kallhäll, Gjutarplan 15.  
I samarbete med Riksteatern. Spelas på finska och 
textas på svenska och finska. För mer information och 
köp av biljetter www.folketshuskallhall.se  

Ti 8 november
Öppet samråd för alla nationella  
minoriteter
Kl 18.00. Hyllan, Jakobsbergs bibliotek och digitalt.
Välkommen att påverka kommunen i frågor som berör 
dig. Vi bjuder på fika. För mer info: nationellminori-
tet@jarfalla.se eller ring 08-580 245 43. 

Sö 13 november 
Farsdagsfirande 
Kl 14.00. Kafé Valvet, Ynglingavägen 5, Jakobsberg 
Vi gästas av Omar Ud-Din, pappa och präst i Järfälla, 
som kommer att berätta om sig själv, sitt arbete och 
livets glädjeämnen. Möjlighet till samtal vid gofikat, 
samt att pyssla sitt eget farsdagskort. Alla åldrar är 
välkomna! Alla fäder får en ros. Anmälan  
senast 9.11 till 070 37 211 88 (sms) 

Ti 22 november 
Föredrag ”Vykort från fronten” med 
Carita Wallman Larsson  
Kl. 14.00 på Kallhälls bibliotek. Ingen föranmälan. 

Lö 3 december
Rim och ramsor: tvåspråkig  
babypoesi samt boktips  
Kl. 11.15 på bibliotek Bas Barkarby, Bällstaågatan 18. 
För barn 0-2 år. Finlandsinstitutets barnbibliotekarie 
Linda Åkerlund gästar och ger boktips. Ingen 
föranmälan.

Sö 4 december
Film för barn: Skruva  
på Blixten och Sixten
Kl 13.00. Folkets Hus Kallhäll Bio. Finskt tal och svensk 
text. Boka din kostnadsfria biljett via  
folketshuskallhall.se. 

Ti 6 december 
Firande av  Finlands  
självständighetsdag 
Kl 18.00. Maria kyrka, Jakobsberg,  
Självständighetsfest med jazzmusikern 
 Sanna Ruohoniemi. Mer information kommer. 
 
To 15 december 
Må bra träff för seniorer med julmys, 
julpyssel och allsång 
Kl 14.00. Mötesplatsen Jakobsberg, Riddargatan 4. Vi 
bjuder på julmacka med must, kaffe och pepparkaka. 
Anmälan senast 8.12 till  
madeleine.leverine@jarfalla.se

Återkommande under hösten
Läsecirkel på finska på Jakobsbergs 
bibliotek
Kontakta Jakobsbergs bibliotek på  
jakobsberg.bibliotek@jarfalla.se om du vill vara med.

För mer information, se jarfalla.se/evenemang eller  
Facebooksidan: Finskt förvaltningsområde i Järfälla  
kommun.



RUOTSINSUOMALAINEN  
TOIMINTA Syksy 2022

  
Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia, paitsi: 
Finska för invandrare 6/10 ja suora lähetys 29/10 

To 6. lokakuuta 
Teatterikomedia/Riksteatern:  
Finska för invandrare
Klo 19.00. Blackbox, Bas Barkarby, Bällstaågatan 18.  
Aikuisille. Esitys ja tekstaus suomeksi ja ruotsiksi. 
Liput 150 kr. Järjestää: Järfälla kultur. Lisää informaa-
tiota ja liput voi ostaa Jarfalla.se/evenemang    
 

Pe 14. lokakuuta  
Hölläilyperjantai peliillan ja  
pizzan kanssa 
Klo 18.00. Huset på Höjden, Engelbrektsvägen 47, Jakobs-
berg. Luvassa mukavaa yhdessäoloa, lautapelejä,  
korttipelejä ja pizzaa! Jos sinulla on suosikkipeli ota 
se mukaan. Kaikenikäiset tervetulleita. Ilmoittautumi-
set viimeistään 12.10 numeroon 070 37 211 88 (sms) 

To 20. lokakuuta  
Voi hyvin trefit seniorille: 
turvallisuuskysymyksiä 
Klo 14.00. Allrummet, Kallhälls Seniorträff,  
Kärnmakargränd 3.  Jaana Suorsa tiedottaa suomeksi  
turvallisuusasioista ja antaa vinkkejä petoksilta  
suojautumiseen 
 

La 29. lokakuuta  
Uusi Teatteri esittää kaksikielisen 
lastenteatteriesityksen: Aurinko  
nukkuu 
Klo 13.30. Kallhällin kirjasto. Lapsille 2-6 v.  
Maksutomia lippuja löytyy sivulta Jarfalla.se/bibliotek 
alkaen 8.10.

La 29. lokakuuta 
Pantomiimiteatteriesitys lapsille: 
Seitsemän veljestä 
Klo 15.00. Huset på höjden, Engelbrektsvägen 47, Ja-
kobsberg. Miimari Hannu Böök esiintyy 5-9 vuotiaille 
lapsille. Lyhyt miimityöpaja esityksen jälkeen. Varaa 
maksuton lippusi 22.10 lähtien Jarfalla.se/evenemang 

La 29. lokakuuta  
Teatteria Suomesta, suoralähetys: 
Huomenna minä lähden 
Klo 17.00. Folkets Hus Kallhäll, Riksteatern. Musi-
kaali. Kuopion kaupunginteatterista. Esitys suomeksi, 
tekstaus suomeksi ja ruotsiksi. Lisää informaatiota ja 
lippuja voi ostaa www.folketshuskallhall.se  

Ti 8. marraskuu
Avoin neuvonpito 
Klo 18.00 Hyllan, Jakobsbergin kirjasto ja digitaalises-
ti. Tule ja vaikuta kuntaa sinuun liittyviin kysymyksi-
in. Saadakseen lisää tietoja: nationellminoritet@
jarfalla.se tai 070 00 238 12.

Su 13. marraskuu 
Isänpäivänviettoa 
Klo 14.00. Kafé Valvet, Ynglingavägen 5, Jakobsberg 
Omar Ud-Din, isä ja pappi Järfällassa kertoo itsestään, 
työstään ja elämän ilonaiheista. Mahdollisuus kes-
kusteluun kakkukahvien kera, sekä oman isänpäivä-
kortin askarteluun. Kaikenikäiset tervetuloa. Kaikki 
isät saavat ruusun. Ilmoittautumiset viimeistään 9.11 
numeroon 070 37 211 88 (sms)

Ti 22. marraskuu 
Carita Wallman Larssonin luento 
”Postikortteja rintamalta” 
Klo 14. Kallhällin kirjasto. Ei ennakkoilmoittautumista. 

La 3. joulukuu
Kaksikielisiä riimejä ja loruja  
vauvoille ja kirjavinkkejä  
Klo 11.15. Bas Barkarbyn kirjasto, Bällstaågatan 18. 
Suomiinstituutin lastenkirjastonhoitajalta Linda Åker-
lund antaa kirjavinkkejä. Ei ennakkoilmoittautumista.  

Su 4. joulukuu
Elokuva lapsille:  
Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu 
Klo 13.00. Folkets Hus Kallhäll Bio. Puhe suomeksi, 
tekstaus ruotsiksi. Tilaa maksuton lippusi sivulta:  
folketshuskallhall.se

Ti 6. joulukuu
Vietä Suomen itsenäisyyspäivää 
Klo 18.00. Marian kirkko, Jakobsberg.  
Itsenäisyysjuhla, jazzimuusikko 
 Sanna Ruohoniemi esintyy.  
Lisää tietoa seuraa.

 
To 15. joulukuu 
Voi hyvin trefit seniorille:  
jouluaskartelua, mukavaa yhdes-
säoloa ja yleislaulua 
Klo 14.00. Mötesplatsen Jakobsberg, Riddargatan 4. 
Tarjoamme joulusämpylät, joulumustia, kahvia ja  
piparkakkua. Ilmoittautumiset viimeistään 8.12  
madeleine.leverine@jarfalla.se

Syksyn aikana
Suomenkielisen lukupiiri,  
Jakobsbergin kirjasto
Ota yhteyttä Jakobsbergin kirjastoon  
jakobsberg.bibliotek@jarfalla.se jos haluat osallistua.

Lisää tietoa: jarfalla.se/evenemang tai  
Facebook sivu: Finskt förvaltningsområde i Järfälla  
kommun.
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