
Vandarosen video – Teks/tys 

0:02-0:04 
Ärade /8are, hyvät katsojat! 

0:05-0:09 
Mi8 namn är Patrik Karlsson och jag är ordförande för Vanda stads påverkarorgan svenska 
kommi8én. 

0:10-0:19 
Svenska kommi8énin puheenjohtajana aloitan tämän /laisuuden kertomalla meidän 
toiminnastamme ja Vandarosen palkinnon taustasta. 

0:20-0:29 
Svenska kommi8én är e8 påverkarorgan som i 29 år har arbetat med a8 övervaka och främja de 
svenskspråkiga invånarnas välmående. 

0:30-0:35 
Vantaan ruotsinkielisellä vaiku8amistoimielimellä on siis ollut toimintaa jo melkein 30 vuo8a:  

0:36-0:43 
esimerkiksi järjestänyt info/laisuuksia, luoneet ja koonneet kyselyjä sekä tehneet kannano8oja. 

0:44-0:47 
Vandarosen är e8 ny8 pris som utdelades för första gången iTol  

0:48-0:53 
och möjliggör a8 grupper och sådana som inte är från Vanda kan premieras 

0:54-0:59 
för sina insatser för de svenskspråkiga eller användningen av det svenska språket i Vanda. 

1:00-1:03 
Vandarosen-palkinto eroaa Vandalaxen-palkinnosta siten,  

1:04-1:11 
e8ä Vandarosen voidaan jakaa Vantaalaisille ryhmille ja myöskin henkilöille, jotka eivät asu Vantaalla. 

1:12-1:17 

Med denna introduk/on ger jag nu ordet över /ll stadsdirektör Ritva Viljanen, 

1:18-1:21 
som delar ut priset /ll den andra Vandarosen. 

1:22-1:27 
Ole hyvä kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, nyt saat kertoa, kuka on Vantaan Vandaros! 

Ritva: 

1:28-1:29 
Kiitos, tack Patrik! 

1:30-1:39 
Tämä yhdistys perusteYin vuonna 1974 ja se on siitä läh/en tuonut ruotsinkielisiä yhteen Vantaalla.  

1:40-1:45 
Föreningen når verkligen ut /ll alla sina 235 medlemmar. 



1:46-1:56 
Toimintaan kuuluu m.m. ohjelmantäyteisiä kuukausikokouksia, säännöllisiä kävelyjä, yhteisiä 
syntymäpäiväjuhlia ja muisto/laisuuksia. 

1:57-2:04 
De bidrar starkt /ll Vanda stads arbete med a8 förebygga ensamhet bland äldre personer, på 
svenska. 

2:05-2:08 
Eli yhdistys au8aa ja tukee ikäihmisiä monella tavalla 

2:09-2:13 
ja tuo korvaamatonta iloa moneen yksinäisen ikäihmisen elämään. 

2:14-2:23 
Som den enda svenskspråkiga pensionärsföreningen i Vanda förtjänar de verkligen a8 bli årets 
Vandaros. 

2:24-2:33 
Lämpimät onni8elut ja välkommen a8 ta emot ert pris: Vanda svenska pensionärer! 

2:35-2:39 
Ja lämmin onni8eluni, tusen tack! 

Vanda svenska pensionärer rf: 

2:48-2:56 
På Vanda svenska pensionärers vägnar tackar vi för denna fina utmärkelse Vandarosen. 

2:57-3:02 
Det är en ära för oss a8 få den som första förening i Vanda. 

3:03-3:06 
Vanda pensionärer är som du nämnde en svenskspråkig pensionärsförening i staden  

3:07-3:14 
och har verkat här i e8 halvt sekel för de svenska pensionärerna på svenska. 

3:15-3:20 
Våra pensionärer är i dagens läge 240 stycken och bor i Vanda med omnejd. 

3:21-3:28 
Föreningen är svenskspråkig och protokollspråket är svenska, men vi välkomnar även pensionärer 
med annat modersmål. 

3:29-3:38 
Det här är vik/gt med tanke på a8 de finns många äktenskap som är tvåspråkiga och också 
parförhållanden där man är tvåspråkiga. 

3:39-3:50 
För dessa erbjuder våra möten och ak/viteter en möjlighet a8 lära, öva och förkovra sig i svenska. 

3:51-4:01 

Enligt föreningens stadgar är föreningens ändamål a8 ak/vt verka för sina medlemmars trivsel samt 
/llvarata och befrämja deras allmänna och gemensamma intressen. 



4:02-4:08 
Dessa uppgi`er förverkligas så a8: föreningen har vanligen e8 möte per månad, utom under 
sommaren. 

4:09-4:15 
Vi har e8 stort utbud av olika ak/viteter så som boulespel, körsång och corona-spel varje vecka. 

4:16-4:20 
Sedan har vi blomsterbingo, allsång och temakaféer en gång per månad 

4:21-4:26 
och så promenerar vi två gånger per månad, ibland med och ibland utan guidning. 

4:27-4:34 
Promenaderna sker på olika platser i Vanda för a8 vi ska komma närmare våra medlemmar med vår 
ak/vitet, 

04:35-04:38 
när alla bor så utspri8 i hela Vanda. 

4:39-4:41 
Under året ordnar vi även några teaterresor. 

4:42-4:52 
För a8 lä8are hålla kontakt och få informa/on om vår verksamhet, har föreningen en egen e-
postadress, hemsida och Facebook-grupp. 

4:53-5:00 
Vi skickar vid behov ut infobrev /ll alla våra medlemmar och det går per e-post eller per snigelpost. 

5:01-5:06 
Vi hoppas a8 både blivande och redan varande pensionärer ansluter sig /ll vår förening, 

5:07-5:14 
där de har en möjlighet a8 få en massa nya vänner och delta i omväxlande och intressant 
verksamhet på svenska. 

5:15-5:22 
Vi tackar alla ak/va personer som medlemmar som jobbar för föreningens och dess medlemmars 
bästa. 

5:23-5:34 
Vi tackar även våra bidragsgivare Vanda stad, Helsinge s/`elsen, Vanda svenska församling, Svenska 
pensionärsförbundet och Svenska Kulturfonden, 

5:35-5:41 
vilkas ekonomiska bidrag ger oss möjlighet a8 upprä8hålla och utveckla vår verksamhet och vår 
ak/vitet 

5:42-5:47 
Och a8 fortsä8a arbeta för de svenskspråkiga pensionärernas bästa i Vanda. 

5:48-5:54 
Eli yhdistyksemme puolesta haluamme kii8ää kaupunkia tästä Vandarosen-kunnianosoituksesta. 

5:55-5:58 
Tämä antaa meille lisää potkua mennä eteenpäin 



5:59-6:05 
ja jatkaa työtä Vantaalla asuvien ruotsinkielisten eläkeläisten hyväksi. Kiitos! 


