
Verksamhetsberättelse för Finlands Svenska Publicistförbund 2018 

Publicistförbundets och Svenska folkskolans vänners gemensamma prisjury utsåg 

Yle-journalisten Marko Hietikko som mottagare av årets Topeliuspris i december 2017. 

Förbundets ordförande Lasse Garoff överräckte priset till Hietikko i samband med det 

200-årsjubileum som firades till Zachris Topelius åminnelse den 14 januari 2018 i Nykarleby. 

Så gott som alla finlandssvenska medier rapporterade om Topeliuspriset och till exempel 

Nyhetsbyrån SPT:s intervju med Marko Hietikko publicerades i minst sex dagstidningar. 

Den 14 januari deltog ordförande Lasse Garoff även i seminariet Medierna och sanningen 

som arrangerades av Svenska Folkskolans Vänner (SFV) på Juthbacka gård i Nykarleby på 

200-årsdagen av Zacharias Topelius födelse. I seminariet deltog  journalisterna Kjell 

Lindroos, Henrik Othman, Viveca Dahl och Jeanette Björkqvist. Lasse Garoff avslutade 

seminariet med en sammafattning av diskussionen.  

Den 18-20 januari representerade ordföranden förbundet på Mediespråkseminariet. Med 

finansiering av SFV bekostade Publicistförbundet deltagaravgifterna för 10 studerande från 

Svenska social- och kommunalhögskolan.  

På grund av att ordföranden tillbringade april månad på kritikerresidens i Stockholm 

arrangerade förbundet ingen annan verksamhet förrän årsmötet i maj månad.  

På årsmötet den 4 maj valdes journalisten, politices magister Mikael Sjövall till förbundets 

nye ordförande. Förbundets förre ordförande Lasse Garoff avtackades och utsågs till 

verksamhetsgranskare. 

I maj tillsattes en arbetsgrupp som fick som uppgift att förnya rutinerna, principerna och 

prissättningen för uthyrningen av förbundets stugor på Estholmen. I arbetsgruppen ingår 

styrelsemedlemmarna Mikael Martikainen, Johanna Eurakoski, Mikael Sjövall, Linus Lång 

och Magnus Hertzberg. 

I juni hade Publicistförbundets nyvalde ordförande Mikael Sjövall överläggningar med 

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho och kanslichef Johan Aura på Svenska 

folkskolans vänner. Diskussionerna berörde olika möjligheter att intensifiera vårt samarbete. 

Den 14 juni ordnades ett styrelsemöte med tillhörande rundvandring på Estholmen. 

Förbundet gjorde flera ekonomiska investeringar i Estholmen under detta verksamhetsår. 

Den vita gäststugan och huvudbyggnaden målades, trappor förnyades och en lång rad olika 

renoveringsarbeten verkställdes i samband med årets talkon som ordnades både under 

försommaren och den 16 september med tiotals deltagare. 



I augusti träffade förbundets ordförande Mikael Sjövall regeringsrådet Satu Paasilehto vid 

Undervisningsministeriet för att diskutera behovet av ett presstöd för krisdrabbade 

finlandssvenska medier. 

Årets Hangöseminarium ordnades den 8-9 september med bland andra Elli Flén, Rebekka 

Härkönen, Niclas Erlin, Torsten Fagerholm, Jan Sundberg, Staffan Bruun och Kerstin 

Kronvall som dragplåster och föreläsare. Seminariet lockade cirka 20 deltagare med Ingrid 

Svanfelt som koordinator och kursledare.  

I oktober träffade Publicistförbundets representanter den prisbelönta journalisten Jessikka 

Aro för att diskutera ryska trollfabriker och extern mediepåverkan.  

Den 27 november blev Publicistförbundet antagen som medlem i Svenska studieförbundet i 

samband med studieförbundets höstmöte i Helsingfors. Medlemskapet innebär en gratis 

tillgång till förbundets kurser och utrymmen i SFV-huset på Georgsgatan i Helsingfors. 

Publicistförbundets ordförande Mikael Sjövall höll den 10 december en presentation om 

förbundets verksamhet på Svenska studieförbundets utbildning för tidskriftsredaktörer. 

Styrelsemedlemmarna Åsa Thodén och Mikael Sjövall representerade Publicistförbundet i 

den prisjury som i december 2018 utsåg Annvi Gardberg till mottagare av Topeliuspriset 

2019. Priset överräcktes på Mediespråk-seminariet ombord på Viking Line den 17 januari 

2019.  

Tack vare ett ekonomiskt bidrag från Svenska folkskolans vänner kunde Publicistförbundet 

bevilja stipendier till journalister som därmed kunde delta i Mediespråk-seminariet. 

Årets tilltänkta julfest den 12 december inhiberades på grund av alltför få anmälda deltagare. 


