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Hon saknar de finska diskställen
I 15 år har Vallentunabon Eila Pöllänen spridit finsk kultur i Sverige.

Gnäll inte, utan gör själv om du 
inte är nöjd! Det var med mor-
mor Sagas ord ringande i öronen  
som Vallentunabon Eila Pöllänen 
bildade Sverigefinska kulturför-
eningen 1997. Då hade hon bott i 
Sverige i drygt 25 år och saknade 
en kultur som gick på djupet, som 
det finska nationaleposet Kalevala 
och som gråtsångerskorna från 
Karelen, där hon föddes.

Eila Pöllänen växte upp i ett Fin-
land där såren efter andra världs-
krigen fortfarande var oläkta.

– När kriget var slut hann man 
inte sörja, bara bygga. Men på 
60-talet, när allt var färdigt, då 
kom det. Vi som växte upp då var 
generationen som allt offrats för.

När hon kom till Sverige i slu-
tet på 60-talet som student och 
hotellstäderska var det en lättnad.

– Svenskarna är glada och har 

inte det där krigstraumat. Det är 
lättsamt vara med dem, säger hon.

Eila blev kvar i Sverige och har 
varit verksam som artist, språk-
lärare och musiklärare. 

Hon gillar landet, naturen och 

människorna men saknar också 
en del finska saker. Finska disk-
ställ som hänger i skåpen och 
praktiskt gömmer disk på tork och 
vädringsfönster i köket, till exem-
pel. 

Det var också saknad efter 

kultur som fick henne att bilda 
Sverigefinska kulturförening-
en. Föreningen har ordnat flera 
utställningar i Vallentuna, bland 
annat ”Tusen år av tystnad”, 
om fornordisk gudinnekult, en 
utställning om författaren Rune-

berg och ”Krigsbarn berättar”, 
om kvinnor och barn under andra 
världskriget.

Men föreningen började med 
att förarga den dåvarande ryske 
presidenten Boris Jeltsin då man 
lockade sånggruppen Kantele till 
Vallentuna. Jeltsin ville ha med 
Kantele vid ett Kinabesök. 

När gruppen inte kunde kontak-
tade han den svenska ambassaden 
i Moskva för att få veta vilken för-
ening som lockat hans favoriter 
till det okända Vallentuna.

■■ Anna Wilson
anna.wilson@mitti.se
tel 076-886 43 31

Föreningen som började 
med att förarga den 
ryske presidenten Jeltsin 
fyller 15 år. 

Eila Pöllänen är kvin-
nan bakom Sverigefinska 
kulturföreningen.

Den svenska naturen och alla vilda djur är något som Eila Pöllänen uppskattar med Sverige. Hemma på tomten får hen-
nes kaniner springa fritt. Foto: AnnA wilson

■■■■■■ Konsert i helgen

w sverigefinska kulturfören-
ingen firar 15-årsdagen med 
konsert i nya kulturhuset på 
tonsättaren Jean sibelius födel-
sedag den 8 december.
w Artister: Helena Janzén, duon 
Julija och Dmitri, Per Mygart och 
Eila& Elin Pöllänen med flera.
w tid : 14.00. Biljetter: 100 
kronor.

Enebybergsvägen 2, Danderyd
Måndag – fredag 07:00 – 18:00
Lördag 09:00 – 15:00

Det finns något lekfullt lockande i en riktigt hård klapp. 
Därför har vi laddat upp med de allra hårdaste till riktigt 
fina priser. Välkommen till Bygma!

* Erbjudandet gäller kort- och kontantköp till och med  
31 januari 2013.

Slå in, slå ut, 
bygg om!

 20%
på alla maskiner

och verktyg.*

Sommaren är här!
Ny tidtabell 22 juni. Den 9 december 
byter vi tidtabell 

Du kan se din tidtabell redan nu på sl.se eller på mobil.sl.se. Från 5 december
kan du också hämta ditt eget tryckta exemplar på bussen, i spärren eller
på SL Center. För mer information gå in på sl.se eller ring SL:s kundtjänst
08-600 10 00. Trevlig resa!

Trafiknyheter Vallentuna:
Linje 524 får ny linjesträckning i Upplands Väsby och trafikerar hållplatserna 
Vilundaparken och Kyrkvägen.

Linje 665 Vissa turer som bara har trafikerat sträckan Vallentuna station – 
Stora Karby förlängs till Brottby torg.

Linje 666 Vissa turer förlängs till Brottby torg.

SL i samarbete med


