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Tornedalingarnas dag 15 juli  
Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset presenterar nedan arrangemang som sker den 
15 juli. Förvaltningsområdeskommunerna för meänkieli samt en del andra kommuner uppmärksammar 
dagen genom flagghissning och information på hemsidor samt sociala medier enligt förhandsinformation. 
En del myndigheter och företag uppmärksammar också dagen. Nedan har vi samlat ett axplock av de 
aktiviteter som genomförs. 
Med reservation för ev ändringar. Tervetuloa fiiraahmaan!  
 

Prel program 

Kainus/Kalix 
Plats Vassholmen Kalix 
10:00-12:00 Meänflaku hissas. Fikabröd, kaffe och kaffeost finns att köpa i caféet. Premiär för Meänpeli, 
ett utomhusspel. 
Tervetuloa hälsar Meän Kulttuurikehto/Vår Kulturvagga STR-T:s lokalavdelning i Kalix, 
i ett samarbete med Meän akateemi – Academia Tornedaliensis.  
 

Matarinki/Övertorneå 
Hela helgen 15-17 juli kommer vi att uppmärksamma vår tornedalska kultur under Matarengi marknad 
och bjuder in alla som vill fira tillsammans med oss.  
Den 15/7 har vi aktiviteter i Mukava paikka, Jägmästarparken, mellan kl. 9-16  
bl.a. tornedalsk ringdans med lekledaren/dansläraren Thomas Olofsson från Junosuando och 
dragspelaren Janne Johansson från Juhonpieti. Marknadsbesökare har möjlighet att delta två gånger i 
ringdansen tillsammans med Thomas och Janne kl. 10.00-11.00 och 14.00-15.00. 
Den 16/7 har vi även konsert i Jägmästarparken med Daniel Wikslund och Fredrik Hangasjärvi.  
Tervetuloa! Välkommen! 
Övertorneån kunta 

 

Pajala 
Välkomna till kielipesä/ språkbad på Vasikkavuoma fredag den 15 juli t.om söndag den 17 juli  
Tag möjligheten att prata meänkieli under enkla former.  
Under vistelsen pratar vi meänkieli utifrån varje enskilds kunskaper i språket.  
Alla aktiviteter görs tillsammans.  
Innefattar t ex matlagning,uppvärmning av bastu, städning, vandringar i området. Tipsrundor, 
information om slåtter och andra föreläsningar eller framträdanden.  
Lektioner i meänkieli på egen kunskapsnivå.  
Priset är 200 sek för vuxen  
barn under 18 år gratis. Barn under 12 år ska ha med sig en vuxen  
I priset ingår alla måltider, övernattning och alla aktiviteter  
Samling kl. 12.00 fredag med gemensam information  
Avslutning 15.00 söndag med gemensam städning av lokalerna  
Info och anmälan senast 11 juli till Tornedalingar i Pajala kommun:Marianne Liinanki 070-6082142  
Tervetuloa! Välkommen! 
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Tornionlaaksolaisten päivä – Tornedalingarnas dag 
Kl 10.00-11.30 på Udden i Kangos. 
Vi hissar Meänflaku. 
Kultur- och demokratiministern håller högtidstal. 
Kultur-och demokratiministern tillsammans med Met Nuoret och STR-T delar ut kulturstipendium till 
barn som läser meänkieli i skolan.  
Andra samverkansparter inbjudna med eventuella tal. 
Poesiläsning av författaren och dramatikern Mona Mörtlund. 
Musik av Jannes Frickeboda. 
Fikaservering. 
Tervetuloa! Välkommen! 
Met Nuoret och STR-T 
 

Stokkholm/Stockholm 
Meänflaku hissas vid Kulturhuset i Skarpnäck den 15 juli. 
5-folksfestival firas torsdag 14 juli och 21 juli i Kungsträdgården. Följ programmet på 
www.facebook.com/5folkfestival 
Tervetuloa! Välkommen! 
Tornedalingar i Stockholm 
 

Yppsaala/Uppsala 
Vi samlas den 15 juli kl.8.00 för att fira TORNEDALINGARNAS BEMÄRKELSEDAG Kom till trottoaren norra 
sidan av Vaksalagatan , mittemot Stadshuset. 
Efter flagghissningen går vi till Boströms kafé i Godsmagasinet för kaffe och gemenskap. 
Tervetuloa!Välkommen!  
Tornedalingar i Uppsala 
 
 

Fakta om 15 juli och Meänflaku  
Varför 15 juli? ”Vi har en bottenlös längtan hem, längtan till rötter, platsen och familjen. Vi firar den i juli, 
för då infaller den fagraste tiden.” Om Meänflaku: Flaggan är gul, vit och blå, dess namn oavsett språk är 
Meänflaku. Färgerna symboliserar en sommarblå himmel, den gula solen samt de vintervita vidderna. 
Meänflaku antogs som symbol för tornedalingarna 2013. Upphovsman är Herbert Wirlöf och flaggan 
hissades för första gången 2006. Meänflaku lanserades av föreningen Meänmaa första gången 15 juli 
2007. 
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