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 Verksamhetsberättelse för STR-T i Umeå, Tornedalingar 

i Umeå för verksamhetsåret 2012-09-01—2013-08-31 

  
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av  
Ordförande Kerstin Andersson  

Kassör Berit Lovén  

Sekreterare Sven-Ola Hietala  

Styrelseledamot Vanja Nyberg  

Styrelseledamot Anders Kohkoinen  

Styrelsesuppleant Britta Häggberg  

Styrelsesuppleant Göran Lauri  

Programrådet Margaretha Bucht Bråting, Britta Löfgren och Gunborg Söderberg som suppleant  

Revisorer Berith Boström och Anita Erkki  

Valberedningen Lars Hedlin, Birgit Löfroth och Arent Hannu  

Webbansvarig Annica Kohkoinen  

 

 

Antal medlemmar  
I föreningens medlemsmatrikel finns 2013-09-09 132 betalande medlemmar, en ökning med 10 

medlemmar.  

 

 

Årsmötet 2012  
Årsmöte hölls den 1 december 2012 på Restaurang Invito. Till ordförande för årsmötet valdes 

Hans Allergren och till sekreterare Ulf Johansson. Avgående ledamoten i programrådet Gunnel 

Wirén avtackades.  

Arent Hannu informerade om 400-års jubiléet i Arent Grape föreningen och meddelade också att 

ortnamnsforskaren Erik Wahlberg i Soukolojärvi hade avlidit.  

Anna Lena Kanon medverkade med uppskattad sång och musik. Ett lotteri anordnades och gav 

eftertraktade vinster i form av böcker från serien Tornedalica införskaffade av Margaretha Bucht 

Bråting  

 

Vid konstituerande sammanträde i anslutning till årsmötet utsågs styrelsen Berit Lovén till kassör 

och Sven-Ola Hietala till sekreterare.  

 

 

Styrelsemöten  
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda möten och fem medlemsmöten. 

Protokollen finns tillgängliga på föreningens hemsida; www.tornedalingarumea.se  

 

Där framgår också att representanter från styrelsen har deltagit i skilda informationsmöten och 

samråd som Umeå kommun anordnat.  

http://www.tornedalingarumea.se/
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Medlemsmöten  
De gemensamma aktiviteterna har bestått av fem medlemsträffar som finns omnämnda/daterade 

på hemsidan; www.tornedlingarumea.se  

 

1. Den årligen återkommande surströmmingsfesten gick av stapeln i Skogsgläntans kvartersgård 

på Östra Ersboda den 22 september 2012 med programrådet och Anders Kohkoinen som 

arrangörer.  

2. En konsert med tornedalsk musik anordnades i Umeå stads kyrka den 6 oktober 2012. 

Organisten i Umeå Stads kyrka fyllde hela kyrkan med sin musik och imponerande stämma. Hon 

framförde finska och tornedalska sånger på ett ypperligt sätt och gav ett uruppförande av sången 

Torneälvens böljor i eget arrangemang. Sången är en tysk sjömansmelodi som anpassats till 

svenska av Östen Bucht. Under samkvämet efter musikstunden berättade Sven-Ola Hietala om 

Gunnar Kieri och hans författarskap.  

 

3. Musikcaféet den 13 november 2012 ägde rum i Frälsningsarmens lokaler. Kördirigenten i 

Umeå stadskyrka, Malin Hietala Björkman, dirigerade delar av kyrkans barnkör i flera välkända 

visor samt framförde musik på tvärflöjt och piano tillsammans med organisten Lisa Oscarsson.  

 

4. Medlemsmötet den tisdagen den 12 mars 2013 var på Tegs Församlingsgård. Gunvor Wirtala 

presenterade sin bok; ”Johanna, farmor och försoningen” som handlar om en flickas, Gunvors 

mors, uppväxt och liv i en laestadiansk familj i Jarhois i övre Tornedalen. I boken återger Gunvor 

egna minnen men framförallt moderns berättelser om vardagslivet i Tornedalen.  

 

5. Fil.dr. Marja Mustakallio, kantor i Övertorneå församling, presenterade sin bok (Musik på 

gränsen) om tornedalskt musikliv i Umeå stads kyrka tisdagen den 23:e april 2013. I boken 

studerar hon musiklivet i finska och svenska Tornedalen efter 1809. I boken publiceras flera 

sånger för första gången och beskrivs hur svenska sånger fann sin väg till finskspråkiga 

Tornedalen. Organisten Lisa Oscarsson medverkade med hänförande och vacker sång och musik. 

Efteråt bjöds till trevlig frågestund och samvaro i kyrkans Martasal där författarinnan signerade 

sin bok  

 

6. Verksamhetsårets grillfest ägde rum lördagen den 1 juni 2013 i Skogsgläntans Kvarterlokal, 

Hinkgränd 50 på Östra Ersboda. En trevlig och god fest anordnad av programrådet och Anders 

Kohkoinen  

 

 

Övriga aktiviteter  
 Margaretha Bucht Bråting  och Berit Lovén deltog i Umeå Universitets välkomstmässa för 

studenter i september 2012 där de informerade om föreningen Tornedalingar i Umeå.  

 

http://www.tornedlingarumea.se/
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 Umeå kommun har tillsatt en arbetsgrupp med representanter från minoriteterna för att kunna 

utarbeta en modell för språkrevitalisering och för att få underlag till ett politiskt beslut om vad 

som skall erbjudas de nationella minoriteterna i Umeå kommun. Henrik Barruk från 

sameföreningen är anställd för att leda gruppens arbete. Vid vårt styrelsemöte 2013-03-19 

redogjorde han om målet och sättet att genomföra ett revitaliseringsarbete. Hans avsikt var att få 

synpunkter av oss om behov och eventuellt framtida samarbete för genomförande av 

språkrevitalisering.  

 

 Christer Jilder är sedan många år ansvarig för Visfestivalen på Holmön som fyller 20 år 2014. 

Detta skall manifesteras med en Jubileumskonsert i Broparken i centrala Umeå onsdagen den 23 

juli 2014, två dagar före den ordinarie festivalen på Holmön. Temat för konserten är urfolk och 

minoritetsspråk. Vi är tillsammans med företrädare från andra minoriteter inbjudna att medverka. 

Sven-Ola Hietala och Margaretha Bucht Bråting deltar i diskussion och planering för eventuell 

medverkan från vår förening.  

 

Riksförbundets kongress  
Riksförbundets kongress var i Kalix den 21 april 2013. Ordförande Kerstin Andersson 

representerade föreningen.  

 

 

Föreningens hemsida  
Vår hemsida – www.tornedalingarumea.se – är uppskattad, aktuell och innehållsrik tack vare en 

plikttrogen och kompetent arbetsinsats av vår webbredaktör Annica Kohkoinen som skall hedras 

för detta.  

Den avgående styrelsen hoppas att verksamheten fortsätter i samma positiva anda som under det 

gångna året. Styrelsen vill tacka medlemmarna för visat förtroende och för deltagande i aktiviteter 

som styrelsen arrangerat.  

 

 

 

Umeå den 30 november 2013  

 

 

 

 

Kerstin Andersson, ordförande  Sven-Ola Hietala, sekreterare 


