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TERVETULOA 
MYÖS NETTI- 

KAUPPAAN!
www.suomiputiikki.se

Meiltä löytyy: Makkaroita, 
piirakoita, leivonnaisia y.m.
Otamme myös tilauksia vastaan.

 
 

JOKA TORSTAI herkkuja Suomesta (oma kuljetus) 
– tilauksesta myös apteekin ym tuotteita.
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Suomalaisia elintarvikkeita

Päivän herkkuhetki 
– hyvän mielen retki!

 
 
 

  

 
 

 

 

 
 
 

  

 
 

 

 

 
 
 

  

 
 

 

Hötorgshallen ja Finska Butiken

– hyvän mielen r
Päivän herkkuhetki 

 
 
 

  

 
 

 

Hötorgshallen ja Finska Butiken
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– Täydellinen pitopalvelu –
Meiltä kotileipoiset liha- ja karjalan- 
piirakat & kotimaiset elintarvikkeet.

Torstaina tuoreet leivät ja possumunkit Suomesta. 
– ONNITTELUKORTIT - SURUADRESSIT –

www.suomitupa.se 
info@suomitupa.se 

Tervetuloa käymään!

SUOMITUPA
cafè & livs
Avoinna Ma-Ke, Pe 9-17, To 9-18 

Lauantaisin suljettu 
Lounas tarjoillaan klo 11-14

KESÄLOMA SULJETTU
JUHANNUKSESTA  V. 26-35
(KESÄ-, HEINÄ- JA ELOKUU)
TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME 

OIKEIN MUKAVAA KESÄÄ!

TORIMYYNTIÄ UPPLANDS-VÄSBYSSÄ
Hugo Sabels Torg, Skolvägen 7
Centrumin takana – Lauantaisin klo 10-15
PERJANTAINA 30.5 OLEMME TORILLA,

LAUANTAINA 31.5 SULJETTU
Suomalaisia elintarvikkeita ja herkkuja

Suomitupa Café & livs Puh. 070-755 36 75 Erja

UUTUUS!
TORIKAHVILA
& GRILLI

Uusi suomalainen
k-kauppa ja kahvila

n 500 suomalaista tuotetta
- Suurin tuotevalikoima Ruotsissa!

Templaregatan 3 Södertälje
Thai-marketin ja Hedebon vieressä

AUKI:
Ma ja Ti  klo 10-18, Keskiviikkona kiinni.

To ja Perj klo 10-18, La klo 10-15.
Sunnuntaina kiinni.

072 262 51 56 Eki

SUURI MENESTYS! 
Kiitoksia asiakkaat!

 
 

SINIVALKOISESTA VAUNUSTA
Elintarvikkeet viikoittain suoraan Suomesta 

Esimerkkejä laajasta perinteellisestä valikoimastamme:

TUOREITA MUIKKUJA!

TUKHOLMA. Vetoomus-
kampanja TV Finlandin
ilmaisen näkyvyyden
laajentamiseksi koko
Ruotsiin toimitettiin
tiistaina Kulttuuriministe-
riön kulttuuri- ja urheilu-
ministeri Lena Adelsohn
Liljerothille.

Ruotsinsuomalaisten Kes-
kusliiton TV Finlandin laa-
jentamista koskeva vetoo-
mus toimitettiin maanan-
taina kulttuuri- ja urheilu-
ministeri Lena Adelsohn
Liljerothille. Kampanjassa

toivotaan TV Finlandin nä-
kyvyyden laajentuvan koko
Ruotsiin. Suomen YLEn
ohjelmia lähettävä TV Fin-
land näkyy nyt tavallisella
antennilla ilmaiseksi osana
julkista palvelua ainoas-
taan Tukholman, Uppsa-
lan, Väst manlandin ja Sö-
dermanlandin lääneissä. 

Tapaamisessa Adelsohn
Liljeroth totesi olevansa tie-
toinen asiasta ja paneutu-
vansa vetoomuskampan-
jaan. Ministeri korosti,
kuinka tärkeää on taata
ruotsinsuomalaisten oike-

udet omaan äidinkieleen
myös televisiolähetysten
muodossa erityisesti nykyi-
sessä tiukassa poliittisessa
ilmapiirissä.

Viime vuonna YLE uhkasi
lopettaa säästösyistä TV
Finlandin suorien televisio-
lähetysten kuten aamu-tv -
ohjelmien, uutislähetysten
ja urheilutapahtumien
näyttämisen, mutta run-
saan vastustuksen vuoksi
päätös pyörrettiin illan pää-
uutislähetyksen osalta jou-
lukuussa. Kanava näyttää

nyt uutislähetyksiä kaksi
kertaa päivässä ruotsiksi ja
suomeksi. RSKL:n kam-
panja toivoo myös ajan -
kohtaisohjelmien palautta-
mista ohjelmistoon.

Ruotsin Suomalaisessa-
kin pyörinyt kampanja on
kerännyt jo reilut 6 000 alle-
kirjoitusta. Nimilista toimi-
tettiin ensimmäisen kerran
hallitukselle marraskuussa.

Aiemmin Suomessa kaksi-
kymmentä vuotta työsken-
nelleen ja asuneen kansan-
edustajan Staffan Angerin
(M) mukaan suomenkielis-
ten televisiolähetysten tar-
joaminen koko maassa on
erittäin tärkeää suomen
kielen säilyvyyden kannal-
ta.

– Monet Ruotsissa asu-
vat suomalaistaustaiset
ovat unohtaneet suomen
kielen, joten televisiolähe-
tysten laajentaminen palve-
lisi erittäin hyvin myös kie-
len elvytyksessä. 

Ruotsin valtiopäivien
ruotsalais-suomalaisen yh-
distyksen puheenjohtajan
Raimo Pärssisen (S) mieles-
tä asian eteenpäin vieminen
riippuu kansanedustajien
aktiivisuudesta.

– Emme ole antamassa
periksi, kaikki näkyvyys
asiassa on hyväksi. Muutos
vaatii kuitenkin, että myös
Ruotsin ja Suomen halli-
tukset pääsevät sopuun asi-
asta.

HEIDI HIMMELÄ

Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton puheenjohtaja Voitto Visuri (vas.) kansanedustaja Staffan Anger (M) ja Ruotsin valtiopäivien ruotsa-
lais-suomalaisen yhdistyksen puheenjohtaja Raimo Pärssinen (S) jättivät tiistaina TV Finlandin laajentamista koskevan vetoomuksen
kulttuuri- ja urheiluministeri Lena Adelsohn Liljerothille. KUVA:HEIDI HIMMELÄ

TV Finlandin
laajentamisvetoomus
kulttuuriministerille


