
NAMNSTARTDATUM

När du har fullföljt din klassiker
kan du registrera den som genomförd
genom att posta den till oss!

Adressen är

DIN ADRESS
Om du vill ha ditt diplom hemskickat!

Alla sex utmaningar ska vara
genomförda senast 2023.07.01

Seuranasi koko päivän, 
aina suomeksi - ibland på svenska

Ohjelmat löytyyvät Sverige Radio Playsta

JA NEJ

VILL DU REGISTRERA
OCH LISTA DIG SOM
EN DELTAGARE?

Vi kan komma att publicera
en artikel där alla som gjort
klassikern listas, om du inte
vill ingå i den så kryssa i
rutan NEJ.

Sveriges Radio Finska
Södergatan 11
451 40 Uddevalla

Vi kanske skickar 

med en liten
överraskning!



Den sverigefinska klassikern
består av 6 utmaningar 
som ska utföras inom ett år. 

Det handlar om att baka, fynda,
basta, njuta, sjunga och fira!
Tanken är att du ska kunna
genomföra klassikern oavsett var
du bor. Varmt välkommen att göra
den med eller utan finska rötter!

Med den här kan du göra



Sverigefinnarnas dag
24 feb

Vändagen
14 feb

Kalevaladagen
28 feb

Din namnsdag
Valfri 

finsk poet

Julfriden i Åbo
24 dec

Fynda något finskt.

Fira något!

Sälen är 
 sverigefinnarnas
landskapsdjur.

 
 
 
 

Såg du en säl? Vilket datum åkte du?

Skriv ner alla dina fynd

JaNej

Åk med en båt på Östersjön.

Vappu
31-1 maj

Finländare älskar att fira sina nationella helgdagar, det gäller
även många sverigefinnar. Uppmärksamma en större finsk
högtid/firande på något stämningsfullt sätt (fri tolkning).

5 feb - Runeberg

9 mars - Minna Canth

9 april - Elias Lönnrot

6 juli - Eino Leino

10 oktober - Aleksis Kivi

Finlands självständighetsdag
6 dec

Evenemang med din
lokala finska förening

Pikkujoulu
fr.om. november

Kläder, textilier, heminredning,
möbler och muggar 
berättar ofta att man 
har rötter i Finland.

Gör minst ett fynd som känns
bra i både hjärta och plånbok.

Med helt galna vyer. Både soluppgångar och
solnedgångar. Vad du gör på båten är upp till dig,
passa på att prata lite finska när du ändå är där?



MorotslådaPotatislåda

KålrotslådaLeverlåda

Karelska piroger

MemmaTippaleipä

Blåbärsdröm

Mattraditioner

Karaoke

Joulutorttuja

Bastubad

Vittne 1, underskrift

Vittne 2, underskrift Vilken låt sjöng du?

Bada bastu 12 gånger under året,
kryssa respektive ruta när du är klar.

          Det kan vara en vedeldad, 
el- eller simhallsbastu men du måste
kunna kasta löyly på stenarna!

Maten berättar något om vårt ursprung, historia,
religion, levnadssätt och kultur. Baka en eller flera av
dina favoriter och stryk sedan över dem med en linje.

När man sjunger karaoke, 
så får mycket tillbaka av publiken
oberoende om man sjunger bra
eller dåligt.

Sjung din bästa karaokedänga för
minst två personer, gärna fler så klart!

Se till att de signerar här efteråt!

Kaffeost

Här kan du skriva
dina egna rätter!

Prova att använda en 
vihta / vasta någon av gångerna!

Runebergsbakelse

OBS.


