
Jubileumsseminarium:
Finland – 100-åringen som inte försvann
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Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska,
nederländska och tyska

Fredagen den 12 maj 2017, kl. 9.00–16.40, DeGeer-salen.
 
Avdelningen för finska inbjuder till ett
heldagsprogram som uppmärksammar Finlands
100-årsjubileum och forskningskontakter samt
forskning som belyser vissa aspekter av Finland
idag och i historisk tid. Samtidigt lyfts vissa
sverigefinska språkliga och kulturella
förhållanden fram.
 
Seminariespråket är svenska.
 
Program
9.00–9.20        Invigning – Rektor vid Stockholms
universitet Astrid Söderbergh Widding och Finlands
ambassadör i Sverige Matti Anttonen

9.20–9.45        Professor Janne Saarikivi, Helsingfors
universitet: En språkhistorisk resa till de finsk-ugriska rötterna

9.45–10.10      Professor Marko Lamberg, Tammerfors
universitet och Stockholms universitet – Stockholms finska
kontakter

10.10–10.35     Direktör Tuomas Martikainen,
Migrationsinstitutet, Åbo: Finland – migrationer – Sverige

10.35–11.00     Kaffe

11.00–11.25     Professor emerita Pirkko Nuolijärvi: Finskan
under ett halvsekel

11.25–11.50     Fil. dr Heini Lehtonen: Vem är finskspråkig?
Ungdomars positioneringar i förhållande till egna språk och
andra språk i östra Helsingfors

11.50–12.15     Lektor Sirkku Latomaa, Tammerfors
Universitet: Flerspråkighet i Finland: farligt, besvärligt eller
härligt?
 

12.15–13.30     Lunch

13.30–14.00     Kai Latvalehto, Åbo Akademi och Love Antell:
Sverigefinsk musik under arbete – inbjuden moderator Alar
Kuutmann
 

14.00–14.25     Professor Antti Ylikiiskilä, Östra Finlands
universitet: Finlandssvenska – lika men olika
 

14.25–14.55     Fil. dr Annaliina Gynne, Mälardalens högskola:
”Hans saknar lanttulaatikko!” Språkande och kulturella
vardagspraktiker i en sverigefinsk minoritetsskola

14.55–15.20     Kaffe
 

15.20–15.45     Fil. dr Mariya Aida Niendorf, Högskolan
Dalarna: Bastu i vått och torrt (på engelska)

15.45–16.10     Professor Tom Moring, Helsingfors universitet
och Stockholms universitet: Medievärldens svenska och finska
utmaningar

16.10–16.35     Docent Ralf Kauranen, Åbo universitet:
Föreställda gemenskaper – finländska serier på ett
transnationellt fält
 

Slutord: Professor Jarmo Lainio
 
 
 

Anmälan
Seminariet är avgiftsfritt, men förhandsanmälan krävs.
Anmäl dig via SimpleSignup senast den 2 maj.
 
Länk till anmälan: http://simplesignup.se/event/94358-
jubileumsseminarium-100-aaringen-som-inte-foersvann


