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Tornionlaaksolaisten päivä-Tornedalingarnas dag 15 juli 2017 
Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset presenterar nedan axplock av arrangemang 
som sker den 15 juli.  Meänflaku kommer också att hissas på flertalet platser i Sverige av kommuner, 
myndigheter, organisationer och enskilda. I år hissar bl a Gävle kommun, Länsstyrelsen i Uppsala samt 
Stockholms läns landsting flaggan för första gången. Med reservation för ev ändringar.  
 

Jööttepori-Göteborg 
Plats: Göteborgs konstmuseum 
Arrangör: Göteborgs konstmuseum 
 
Välkommen till en eftermiddag där vi firar Tornedalingarnas dag med traditionsenlig fika och tal som 
lyfter frågor kring kultur, identitet och normer. Det bjuds på kaffe med den traditionella kaffeosten och 
kangoskakor. För dig som inte gillar kaffe finns också te och saft att välja på. Kom förbi, ta med en vän eller 
flera, fika och lyssna på tal! 
Det är fri entré, ingen föranmälan krävs och vi håller till i museets nedre etage. Fråga i receptionen om du 
är osäker på hur du hittar dit. Firandet startar kl 14.00 och sedan hålls tal enligt följande: 
Kl 14.10 Lars Edmar, ledamot kulturnämnden, håller ett inledningstal om att stå utanför normsamhället. 
Kl 14.20 Meri Alarcón, författare och litteraturvetare, talar om identitet och tillhörighet. 
Kl 14.45 Erik Kuoksu, genealog och författare, läser den skönlitterära texten ” Pastoraali /Pastoral” om 
känslor av skuld, stolthet och att vara en av de sista i ett hotat hus. Texten läses på både meänkieli och 
svenska. 
Mer information hittar du här http://goteborgskonstmuseum.se/2017/07/fira-tornedalingarnas-dag-
den-15-juli/ 
 

Kainus-Kalix 
Plats: Vassholmen 
Arrangör: Meän kulttuurikehto-Vår kulturvagga samt Kalix kommun 
Start kl 12.00. Kom och fira tornedalingarnas dag! 
Flagghissning, barnaktiviteter och dragspel med Vilho Lahtela. Vi bjuder på kaffeost! 
Tervetuloa! Välkommen! 
 

Matarinki – Övertorneå 
Plats: Kansanopisto/Folkhögskolan 
Arrangör: Meänmaa 
10.00 Tornedalssången.  

Flagghissning 
Sång: Väylä oon aina ollu 
Högtidstal: Biskop Hans Stiglund 
Evangelierna på meänkieli överlämnas till Tornedalens folk 
Sång: Näin uskossa taihvaitten alla 

11.00 Tinkerit-seminarium 
Dueller i samisk och meänkielitradition, Michal Kovár 
Samhörighetens symboler, Enikö Molnar Bodrogi 

12.00 Lunch 
13.00  Mina mervärden, Bengt Pohjanen 

Meänmaa författare, skrivare och Meänmaa-tidskriften: Planering-tankar-samtal. 
Tervetuloa kaikin! Kymmenvuotisjuhla! 
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Matarinki – Övertorneå 
Plats: Jägmästarparken 
Arrangör: Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset 
15.00-16.00 Försvarsminister Peter Hultqvist, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och 

Försvarsmakten medverkar. 
 Flagghissning. 

Utdelning av hederspris. 
Tervetuloa fiiramhaan! Välkommen att fira! 

 
 

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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