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På SVENSKASVENSKA i LAHTISLAHTIS

Ruotsinkielistä toimintaa Lahdessa

Activities in Swedish in Lahti
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Folkhälsans svenska daghem i Lahtis
Svenska gården, Leantie 2, Lahtis 

Vill du att ditt barn ska vistas i en svensk och hälsofrämjande miljö? 
Vill du tillsammans med oss stödja ditt barn i dess utveckling?
Då har du hittat rätt!

I vårt daghem i Lahtis får barnen delta i hälsofrämjande verksamhet på 
svenska, där vi stöder barnets fysiska, psykiska, sociala och språkliga utveck-
ling. Hos oss får barnet via leken öva olika färdigheter som bl.a. kompista-
langer, att vara delaktig i verksamheten, att återhämta sig och koppla av, 
samt leva hälsofrämjande.
Vårt mål är blomstrande och nyfikna barn, där varje barn har samma värde 
och möjligheter. Vi lägger extra fokus på språkinlärning och den finlands-
svenska kulturidentiteten, eftersom vi finlandssvenskar är en minoritet i 
Lahtis.
Välkommen att titta in hos oss och följa vår verksamhet på Instagram: 
@lahtisdgh
Daghemmet har såväl köpavtalsplatser som privata platser. Barn som har 
svenska som modersmål och bosatta i Lahtis ska ansöka om dagvårdsplats via 
Lahtis stads webbplats.  Svenska barn bosatta i annan kommun eller finska 
barn som vill börja i språkbadet ansöker om dagvårdsplats genom att skicka 
e-post till lahtisdagis@folkhalsan.fi.

DAGHEM OCH EFTIS

Folkhälsanin ruotsinkielinen päiväkoti toimii Anttilanmäellä.
The Swedish daycare is situated in Anttilanmäki.
Puh./tel. 050 528 9624
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Folkhälsans svenska eftis
Svenska gården, Leantie 2, Lahtis 

Behöver ditt barn ledd eftermiddagsverksamhet på svenska efter skolda-
gen?
Är ditt barn i 1-2 klass i Lahtis svenska skola eller har beslut för särskilt 
stöd?
Då gäller detta dig!
Hos oss får ditt barn delta i hälsofrämjande aktiviteter inne och ute. Vår 
verksamhet är ett komplement till skoldagen och vi erbjuder barnen 
möjlighet till återhämtning, aktivitet och rörelse, samt ett stöd för svenska 
språkutvecklingen.
Under eftermiddagen stöder vi barnet i dess helhetsmässiga utveckling. 
Barnen ges möjlighet till att uttrycka sina idéer, önskemål och tankar och 
tillsammans förverkligar vi dessa i vår verksamhet. Även vårdnadshavares 
delaktighet uppmuntras. Hos oss är samarbete, trygghet, uppmuntran, 
respekt och delaktighet i fokus i allt vi gör och vi uppmuntrar barnen till 
en hälsosam livsstil.
Barn som går i 1-2 klass eller har beslut för särskilt stöd, kan ansöka om 
eftisplats via Lahtis stads webbplats, www.lahti.fi (iltapäivätoiminta).

Folkhälsan tarjoaa iltapäiväkerhotoimintaa ruotsiksi.
After school activities in Swedish by Folkhälsan.
Puh./tel. 044 065 6543

Folkhälsanin ruotsinkielinen päiväkoti toimii Anttilanmäellä.
The Swedish daycare is situated in Anttilanmäki.
Puh./tel. 050 528 9624
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Svenska gården (Leantie 2A, 15100 Lahtis) är ett litet allaktivitetshus 0,5 
km från Matkakeskus dit alla tåg och bussar kommer. Svenska gården 
ligger idylliskt i det anrika trähusområdet Anttilanmäki. Huset sjuder av liv 
från morgon till kväll. Här samlas människor i många olika åldrar. Dagtid 
ordnas här regelbunden småbarnsfostran och grundskoleundervisning. På 
eftermiddagar och kvällar ordnas det  föreningsmöten, klubbverksamhet 
samt diverse kulturaktiviteter.  
I Svenska gården har också Luckan Lahtis sin hemvist.

Svenska gården on ruotsinkielisen toiminnan monitoimitalo. Täältä löyty-
vät ruotsinkielinen päiväkoti, esikoulu sekä alakoululuokat. Lisäksi talossa 
järjestetään monenlaista yhdistys-, kerho sekä kulttuuritoimintaa. Talossa 
toimii myös Luckan Lahtis, joka on suomenruotsalaisen kulttuurin ja neu-
vonnan kohtauspaikka.

Svenska gården is the centre for activities in Swedish. 
You find the Swedish daycare, preschool and elemen-
tary school here. Many different club and cultural aci-
tivites take place here as well. Luckan Lahtis, the Fin-
land-Swedish cultural centre, has its headquarters here, 
too.

SVENSKA GÅRDEN & SVENSKA SKOLAN
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Svenska skolan

Svenska skolan är en regional enhetsskola med svensk undervisning i för-
skolan och årskurserna 1-9. Skolan verkar i Svenska gården och fungerar 
som närskola för alla svenska elever i regionen. Det innebär att eleverna har 
rätt till skolskjuts enligt närskoleprinciperna. Svenska skolan är ett bevis på 
fungerande samarbete mellan Lahtis och grannkommunerna. 
Skolan följer Lahtis svenska läroplan och samarbetar i sin verksamhet med 
såväl Folkhälsans daghem i Lahtis som Språkönätverket r.f, Tiirismaa- och 
Lotila-skolan. Elevvårdsteamet är detsamma för hela enhetsskolan.
På Svenska skolan i Lahtis har svenska språket och kulturen en framträdan-
de plats.

Adress: Leantie 2A, 15100 Lahtis 
Telefon: 050 311 1640

Följ oss gärna på Facebook 
@svenskaskolanilahtis

Svenska skolan järjestää ruotsinkielistä opetusta aina esikoulusta yhdeksän-
nelle luokalle ja toimii kaikkien alueen ruotsinkielisten oppilaiden lähikouluna. 
Koulu tekee yhteistyötä muun muassa Folkhälsanin päiväkodin, Tiirismaan 
koulun ja Lotilan koulun kanssa.

Svenska skolan offers education in Swedish from preschool to the ninth grade 
in co-operation with other schools, Tiirismaa and Lotila.
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Förskolan

Förskolan är obligatorisk för alla 6-åringar i Finland. Den pågår 
20 h/vecka och följer Lahtis svenska läroplan. Förskoleeleverna övar många 
färdigheter och är en naturlig del av skolans verksamhet. Eleverna har sam-
ma rasttider, delar matsal och firar gemensamma fester. Förskolan följer 
grundskolans arbets- och lovdagar. I samband med förskolan kan eleverna 
delta i kompletterande småbarnsfostran som ordnas i skolans lokaler av 
Folkhälsans daghem. 

Lägre klasserna

Årskurserna 1-6 håller till i Svenska gården där alla känner varandra. 
Klasserna är sammansatta (1-2, 3-4 och 5-6) men har vissa ämnen i egen 
årskurs. Eleverna är ofta tillsammans över åldersgränserna och samarbetar 
i olika projekt. Hela skolan firar gemensamma morgonsamlingar, temada-
gar, fester osv. Svenska skolan har en stor skolgård och ligger nära skogen, 
ishallen, simhallen, Laune familjepark och centrum. 
I samband med skoldagen kan eleverna i klass 1-2 delta i Folkhälsans 
eftisverksamhet som ordnas i skolhuset. Det ordnas även elevklubbar och 
fritidsaktiviteter för eleverna i Svenska gården.
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Högre klasserna

Årskurserna 7-9 befinner sig fysiskt i Tiirismaaskolans baracker på Ursan-
katu 2 men flyttar så småningom till de totalrenoverade lokalerna i Paavola 
campus, bredvid stadsteatern och -biblioteket. 
De svenska eleverna bildar egna klasser (7s-9s) men är väl integrerade i 
den finska högstadieskolan och deltar tillsammans med andra jämnåriga i 
Tiirismaaskolans aktiviteter.
Största delen av undervisningen i åk. 7-9 ges på svenska, vissa ämnen dock 
på finska. 
Efter avslutad grundskola får eleverna ett svenskt grundskolebetyg. 
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Ruotsin kielen kielikylpyopetus

Ruotsin kielen kielikylpyopetus on tarkoitettu lapsille, jotka eivät puhu 
ruotsia äidinkielenään.
Kielikylpyopetus alkaa viimeistään esiopetuksessa ja kestää peruskoulun 
loppuun asti.
Esiopetus ja 1.–2. -luokkien opetus toteutetaan Lahden ruotsinkielisen kou-
lun tiloissa, minkä jälkeen oppilaat siirtyvät Lotilan koulun tiloihin. 
Oppilaat ovat hallinnollisesti Lotilan peruskoulun oppilaita koko esiopetuk-
sen ja alakoulun ajan.
Kielikylpyopetuksen oppilaat siirtyvät yläkouluun 7.-9. -luokille Tiirismaan 
peruskouluun.
Ruotsinkielisen opetuksen määrä kielikylpyopetuksessa:
• esiopetuksessa lähes 100%
• 1. – 2. luokilla noin 90%
• 3. – 4. luokilla noin 70%
• 5. – 9. luokilla keskimäärin 50%.

Kielikylpyopetus noudattaa Lahden suomenkielistä perusopetuksen 
opetussuunnitelmaa.

Yhteystiedot:
Lahden ruotsinkielinen koulu
Puh. 050 311 1640
Sähköposti: ruotsinkielinen.koulu@lahti.fi
 
Lotilan koulu
Puh. 050 387 9754 
Sähköposti: lotilan.koulu@lahti.fi
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Language immersion in Swedish

The Swedish language immersion is offered for children who don’t spe-
ak Swedish as their first language. The language immersion starts  in 
preschool at the latest and continues throughout primary and secondary 
lower education.
The education in preschool and classes 1–2 is arranged at Svenska skolan 
(Leantie 2). Classes 3–6 are carried out at Lotila school. The students are 
administratively Lotila students during preschool and classes 1–6.
The Swedish language immersion students attend the Tiirismaa school for 
classes 7–9.
The amount of Swedish in language immersion teaching:
• In preschool almost 100%
• Classes 1–2 about 90%
• Classes 3–4 about 70%
• Classes 5–9 about 50%.

The language immersion programme follows the local Finnish 
curriculum in Lahti.

Contact information:
Svenska skolan i Lahtis
Tel. 050 311 1640
E-mail: 
ruotsinkielinen.koulu@lahti.fi 

Lotilan koulu
Tel. 050 387 9754 
E-mail: lotilan.koulu@lahti.fi
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FOLKHÄLSAN I LAHTIS

Folkhälsan i Lahtis är en aktiv lokalförening som grundades år 2013. Vi 
ordnar verksamhet på svenska för både barn, vuxna och äldre. Vårt mål är 
att kunna engagera alla och med vår verksamhet öka välbefinnandet i vår 
region.
Våra verksamheter: familjecafé, simskolor, sommarklubbar, seniorernas 
trivselträffar, dansgympa, familjeyoga och yoga för ungdomar och vuxna. 
På hösten samlar vi steg för bättre hälsa och för föreningen under motions-
kampanjen Hälsostegen. Till jul bjuder vi in Finlands Lucia. Utöver dessa 
prövar vi på nya verksamheter enligt våra medlemmars önskemål.
Kom med i vår verksamhet! Information om oss hittar du på 
www.folkhalsan.fi/lahtis, på Facebook Folkhälsan i Lahtis och på 
Instagram: FolkhälsanLahtis
Frågor? Skriv till oss: folkhalsanilahtis@gmail.com 

Folkhälsanin Lahden paikallisyhdistys järjestää ruotsinkielistä toimintaa 
kaikenikäisille, muun muassa uimakouluja, kesäleirejä sekä muuta monipuo-
lista, hyvinvointia edistävää ohjelmaa.

Folkhälsan Lahti arranges 
activities in Swedish for people 
of all ages, such as swimming 
schools, summer camps and 
other health promoting content.
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SCOUTVERKSAMHET

Scoutkåren Lahden Seurakunnan Siniset och För Svenska i Lahtis r.f. 
(FsiL r.f.) ordnar scoutverksamhet för barn i åldern 7–10 år på Svenska 
gården. I scouterna kan man lära sig värdefulla färdigheter som man kan 
ha nytta av i livet. Scouterna är också en bra plats för att skapa nya vän-
skapsband som ofta håller länge. Verksamheten ordnas som en scoutklubb 
som samlas en gång varje vecka efter skolan för en cirka timme. Tidvis kan 
gruppen också fara på utflykter under veckan eller på veckoslutet. Att vara 
med i scouterna är roligt och inte bindande. Fast scouterna är något man 
kan dra mycket nytta av, tar det inte upp mycket av barnets eller förälderns 
tid.

Vi är traditionellt en finskspråkig kår, men eftersom kårmedlemmarna 
Johan Salminen och Elmer Romantschuk är tvåspråkiga, kan vi nu också 
ordna scoutverksamhet på svenska. Vi är en så kallad sjöscoutkår, d.v.s. vi 
ordnar också aktiviteter som har med sjögång att göra, som navigering på 
sjöss och hur man seglar. Lahden Siniset har en egen segelbåt som kan an-
vändas för seglingar med scoutgrupper och längre utflykter. Lahden Siniset 
grundades år 1940 och har stadigt vuxit från en kår av 20 medlemmar till 
en med 100. Vi hoppas at vi kan nå ut till nya medlemmar och sprida våra 
traditioner av respekt, flitighet och hänsyn till ens omgivning.

Elmer Romantschuk – Ledare
Tel. 044 967 8200
E-post: elme@live.fi

Johan Salminen – Ledare
Tel. 040 044 5872
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POHJOLA-NORDEN I LAHTIS - sedan 1943

Föreningen
 - ger information om Norden och nordiskt 
samarbete
- erbjuder möjlighet att ta del av olika 
kulturevenemang och annan verksamhet
- ger tillfällen att lära känna nordiska seder 
och traditioner

Vi i Lahtis är lyckligt lottade som har en vänort i alla de nordiska länder-
na. I varje stad finns det också en Förening Norden.  Den första nordiska 
vänorten var Västerås i Sverige år 1940. Randers i Danmark och Akureyri 
på Island kom med 1947.  Lahtis har bra kontakter med alla fyra städer och 
nordister träffas varje år.  

SAMTALSKLUBBAR 

”Det goda samtalet förs för sin egen skull”

Det finns många här i Lahtis som vill fräscha 
upp sin svenska. Vi har till och med två samtals-
klubbar som träffas varje vecka. Verksamheten 
började redan 1997 och nu har vi två samtals-
klubbar som träffas varje onsdag.

Samtalsklubb 1 kl 16.30 Svenska gården, 
Leantie 2A, samtalsledare Leena Nokelainen,
plnokelainen@gmail.com

Samtalsklubb 2 kl 16.30 i Multi Culti, 
Päijänteenkatu 1, samtalsledare Anna-Lena Repo 
anna-lena.repo@phnet.fi
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LITTERATURCIRKELN 

Verksamheten har funnits i mer än tio år och vi har fått Lahtis huvudbibli-
otek som samarbetspartner. Klubben samlas i bibliotekets auditorium ca. 10 
gånger om året på tisdagar, inte på somrarna. Gruppen bestämmer datum 
själv.
Ledarna är:
Pirjo Boman (pirjo.boman@lahti.fi)
och Johanna Nurminen 
(johanna.nurminen@lahti.fi)

UTFLYKTER OCH RESOR

Vi brukar göra en höst- och en vårutflykt 
samt resor till vänorter och svenskspråkiga ort. Varje februari har vi deltagit 
i Nordisk vinterdag i Helsingfors. Det är en resa för hela familjen.

I hela Finland finns det cirka 7000 nordister och i alla nordiska länder finns 
det cirka 40 000 medlemmar. Som Pohjola-Nordens medlem är du en del av 
den nordiska gemenskapen. Att vara medlem är ett ställningstagande för det 
nordiska samarbetet och för nordiska värden: jämlikhet, öppenhet, respekt, 
bildning, hållbar utveckling och rättvisa.

Välkommen som medlem om Norden intresserar dig!

Information om Lahtis och vän-
orterna hittar du på vår hemsida 
www.lahti.pohjola-norden.fi. 
Där kan du också anmäla dig. 
Du hittar oss också på Facebook.
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Svensk verksamhet i Lahtis församlingar

Högmässa
Högmässa på svenska hålls tre gånger per år – på Palmsöndagen, Mikaeli-
dagen och första söndagen i advent kl.14 i Mokulla kyrka, Kilpiäistentie 1 
(bussarna 31 och 32).
Den uppdaterade informationen om gudstjänster finns på 
lahdenseurakunnat.fi.

Vill du medverka i högmässor? Läsa texter, koka kaffe, sjunga i kören, nå-
gonting annat? Kontakta gärna Sonja Turunen (sonja.turunen@evl.fi).

Svenska kören
Inför de svenska gudstjänsterna 
samlas alla som tycker om körsång 
ca 3 gånger för att öva upp en re-
petoar till mässan. Om du vill vara i 
körverksamheten, meddela Kristina 
Strand-Ketonen (ak.ketonen@
outlook.com).

Familjerådgivning
I Lahtis kyrkliga samfällighet arbetar en familjerådgivare, Anne Taipale, 
som talar också svenska. Familjerådgivning kostar ingenting. Man behöver 
inte vara medlem i någon församling. 
Mera information på finska finns på nätet: parisuhdeapua.fi. Tidsbeställ-
ning mån och ons kl 8-11 tel. 044 7191 535. Adressen är Vapaudenkatu 6, 
våning 2.
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Dop, vigsel och jordfästning
De kyrkliga förrättningarna kan firas helt eller delvis på svenska. När 
du planerar dop, vigsel eller jordfästning, kontakta din hemförsam-
ling. Då kan du berätta ditt önskemål gällande språket. 

Själavård och diakonalt arbete
Nattvarden kan firas hemma även på svenska. Prästen eller diakonen 
kan också annars komma på besök. I så fall kan ni kontakta Sonja 
Turunen eller Riitta Särkiö.

Lägerkväll
I samarbete med Svenska skolan 
har församlingen ordnat en liten 
resa till Luomaniemi lägergård (Lu-
omaniementie 1, Nastola) varje maj. 
Där har det varit möjligt att bada 
bastu, grilla korv, sjunga och spela 
tillsammans. 

Allsång
En allsångskväll ordnas årligen. 

Skolpräst
Svenska skolan har en egen präst 
Riitta Särkiö, som besöker skolan några gånger om året och håller 
bl.a. andaktstunder.

För ytterligare information kontakta gärna högskolepräst Sonja 
Turunen tel. 044-7191 203, sonja.turunen@evl.fi eller Svenska 
skolans skolpräst Riitta Särkiö tel. 044-7191 493
Mer info: lahdenseurakunnat.fi, parisuhdeapua.fi



Det finns ca. 7400 svenskspråkiga böcker i Lastu-bibliotekens urval, 
varav 5800 vuxenböcker och 1600 barnböcker. Samlingen innehåller 
också ljudböcker. Lahtis stadsbibliotek får tre svenskspråkiga tidsskrif-
ter och via e-tidningstjänsten är även flera svenskspråkiga tidningar 
tillgängliga. Våra kunder kan alltid göra anskaffningsönskemål även för 
svenskspråkigt material.
Litteraturklubben samlas en gång i månaden på stadsbiblioteket och 
bekantar sig med svenskspråkig litteratur. Man kan läsa böckerna och 
delta i diskussionen antingen på finska eller svenska.
Under Nordiska litteraturveckan anordnas ett evenemang i samarbete 
med Pohjola-Norden. Då får vi besök av en svenskspråkig författare.

Lastu-kirjastojen kokoelmassa on n. 7400 ruotsinkielistä kirjaa, joista 
lähes 5800 on aikuisille ja 1600 lapsille. Ko-
koelmaan kuuluu myös äänikirjoja. Lisäksi 
Lahden pääkirjastoon tulee kolme ruotsin-
kielistä aikakauslehteä. E-lehtipalveluiden 
kautta ruotsinkielisiä lehtiä on saatavilla 
enemmänkin. Asiakkaat voivat aina tehdä 
hankintapyyntöjä myös ruotsinkielisestä 
aineistosta.
 
Lahden pääkirjastossa kokoontuu kerran kuussa Litteraturklubben, 
jossa tutustutaan ruotsalaiseen kirjallisuuteen. Kirjat voi lukea ja kes-
kusteluun voi osallistua joko suomeksi tai ruotsiksi. 
 
Pääkirjastolla järjestetään Pohjoismaisella kirjallisuusviikolla ta-
pahtuma yhteistyössä Pohjola-Nordenin kanssa. Tässä tapahtumassa 
kirjailijavieras on ruotsinkielinen.

15

Svenska på biblioteket 
Ruotsia Lastu-kirjastoissa
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LUCKAN LAHTIS

Planeringen för att starta en Luckan i Lahtis påbörjades år 2019 med målet 
att den svenska fritids- och kulturverksamheten i regionen får en varaktig 
och tydlig struktur som gynnar oss alla som lever och verkar på svenska 
här i regionen. 
Med hjälp av stöd från Svenska kulturfonden kunde föreningen För svenska 
i Lahtis r.f. (FsiL) anställa Peter Sundholm som projektledare för att planera 
och starta upp en Luckanverksamhet i Lahtis. 
Luckan Lahtis blev en officiell Luckan 21.9.2020. Lahtis får tillgång till 
Luckannätverkets hemsidor och deltar i Luckannätverkets gemensamma 
planeringsmöten. Föreningen FsiL upprätthåller Luckan Lahtis med hjälp 
av eventuella bidrag.

Vad är Luckan?

En Luckan är ett finlandssvenskt kultur- och informationscenter, som 
erbjuder och informerar om kulturverksamheter och aktiviteter. Den första 
Luckan började vid Svenska Teatern i Helsingfors år 1992 och i dagsläget 
finns Luckan på 13 orter i Finland, inklusive Lahtis.

Luckan Lahtis
Leantie 2
15100 LAHTIS
e-post: lahtis@luckan.fi
tel. 045 318 7679
www.luckan.fi/lahtis
Facebook: @svenskalahtis
Instagram: @luckanlahtis



För svenska i Lahtis - FsiL r.f.

Föräldraföreningen i Lahtis r.f. bytte år 2020 namn till För svenska i 
Lahtis r.f. och gjorde en stadgeändring. Föreningens syfte var tidigare 
att stödja och verka för svensk barn- och familjeverksamhet i Lahtisre-
gionen men i fortsättningen kommer föreningen att stödja och verka 
för svensk utbildning, kultur och fritid i Lahtisregionen för såväl barn 
och ungdomar som familjer, vuxna och seniorer. FsiL är huvudman 
för Luckan Lahtis, som arbetar med målet att den svenska fritids- och 
kulturverksamheten i regionen får en varaktig och tydlig struktur som 
gynnar oss alla som lever och verkar på svenska här i regionen.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att 
- möjliggöra och arrangera svensk verksamhet i Lahtis-regionen. 
- verka för att Svenska Gården ska fungera som ett levande svenskt 
rum i centrala Lahtis.
- föra en öppen och uppbyggande dialog med de instanser och fören-
ingar som erbjuder verksamhet på svenska i regionen.
- samarbeta och nätverka med andra finlandssvenska verksamheter.
- aktivt föra fram de svenskatalandes rättigheter i Lahtis-regionen.
För att dessa ovannämnda mål ska uppnås, upprätthåller FsiL r.f. 
Luckan Lahtis, som i sin tur är medlem av Föreningen Luckan r.f.

Föreningen är politiskt och religiöst neutral.

Som medlem i föreningen antas alla som är intresserade av fören-
ingens verksamhet.

E/post: svenskalahtis@gmail.com
För senaste nytt, följ oss på Facebook:
@svenskalahtis
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Bli medlem i FsiL!
Tule FsiL:n jäseneksi!

Support our cause and join FsiL!

Stöd den svenskspråkiga verksamheten i Lahtis genom att bli medlem i 
FsiL. Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften på endast 10 €/
år. Du förbinder dig inte vid något och som medlem får du information om 
olika evenemang och programutbud på svenska i Lahtisregionen. Dessutom 
får du tidningen Svenska Lahtis som utkommer två gånger per år.
För mer info om medlemskap, kontakta FsiL,
svenskalahtis@gmail.com, tel. 045 318 7679.

FsiL tar även emot donationer och sponsoreringar. 
Kontonummer FsiL r.f.: FI33 4108 0010 3044 86
(ITELFIHH)

Tue Lahden ruotsinkielistä toimintaa liittymällä FsiL:n jäseneksi. Jäsenmaksu 
on vain 10 € vuodessa, eikä se sitouta mihinkään. Jäsenenä saat tietoa eri 
tapahtumista ja ohjelmatarjonnasta ruotsiksi Lahdessa. Lisäksi saat lehden 
Svenska Lahtis, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Support the Swedish activities in Lahti by joining FsiL. The annual mem-
bership fee is only 10 €/year and you don’t commit to anything. As a member 
you will be informed of events and programmes in Swedish in Lahti. You will 
also get the magazine Svenska Lahtis, which is published twice a year.
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KONTAKTUPPGIFTER
YHTEYSTIETOJA

CONTACT INFORMATION

Svenska gården
Leantie 2
15100 Lahtis

Svenska skolan 
Telefon: 050 311 1640

Folkhälsans daghem
E-post: lahtisdagis@folkhalsan.fi
Telefon: 050 528 9624
Telefon eftis: 044 065 6543

Luckan Lahtis
E-post: lahtis@luckan.fi
Telefon: 045 318 7679

Folkhälsan i Lahtis
E-post: folkhalsanilahtis@gmail.com

Lahtis församlingars svenska verksamhet
Telefon: 044 719 1203 (Sonja Turunen)
044 719 1493 (Riitta Särkiö)
E-post: fornamn.efternamn@evl.fi

Lahtis Pohjola-Norden
Hemsida: www.lahti.pohjola-norden.fi


