
 

 

Lehdistötiedote 2017-10-04 

#mittfinland live – musikaalinen rakkaudentunnustus  100-vuotiaalle 
itsenäiselle Suomelle  
 

 
 

Sveriges Radio Sisuradio juhlii 100-vuotiasta itsen äistä Suomea #mittfinland 
live -konsertilla, jossa esiintyvät muun muassa Lis a Miskovsky, Kristian Anttila 
ja suomalainen artistilegenda Danny. Konsertti lähe tetään suorana 29. 
marraskuuta sekä Sveriges Radiossa että SVT:ssä. La valla nähtävät 
ruotsinsuomalaiset artistit sekä juontajat Josefine  Sundström ja Marko 
”Markoolio” Lehtosalo kertovat musiikin lomassa myö s omasta suhteestaan 
Suomeen ja suomalaisuuteen.  

 
Konsertin artistit edustavat musiikin eri lajeja laidasta laitaan. Lavalla nähdään 
popartisti ja lauluntekijä Lisa Miskovsky , singer songwriter Iiris Viljanen , 
indiepopartisti Kristian Anttila , rappari Juuso Pikanen , tangolaulaja Darya 
Pakarinen  sekä Marko ”Markoolio” Lehtosalo . He kertovat illan aikana omasta 
suhteestaan satavuotiaaseen Suomeen ja suomalaisuuteen omin sanoin ja sävelin. 
Intiimi ja tunteikas #mittfinland live järjestetään Tukholman Södra Teaternissa, ja se 
on yleisölle avoin.  

 
Ilta huipentuu suomalaisen musiikkilegenda Dannyn  astuessa lavalle. Luvassa on 
Dannyn klassikkohittejä menneiltä vuosikymmeniltä. Konsertin houseband 
ruotsinsuomalainen Månskensorkestern  eli Kuutamo-orkesteri tekee illan 
musiikkiesityksistä omaleimaisen ja uniikin. 

 



#mittfinland live -konsertin tuottaa Hanna Paimela Lindberg Sveriges Radio 
Sisuradiosta: 
 
– Ilta tarjoaa ruotsinsuomalaisten eturivin artistien esityksiä ennennäkemättömissä 
kokoonpanoissa. Koko konserttia leimaa esiintyjien rakkaus Suomeen. Suomalainen 
artistilegenda Ilkka Lipsanen alias Danny puolestaan yhdistää musiikillaan 
ensimmäisen ja toisen polven ruotsinsuomalaiset, sillä kukapa ei olisi kuullut 
lapsuudessaan vanhempiensa levysoittimesta esimerkiksi Dannyn Tuuliviiriä, sanoo 
Hanna Paimela Lindberg. 

 
Konsertin juontaa Josefine Sundström  yhdessä Marko Lehtosalon kanssa. Myös 
Josefinelta löytyy juuret Suomesta: 

– On kunnia olla mukana juhlistamassa äitini synnyinmaata, satavuotiasta itsenäistä 
Suomea yhdessä fantastisten artistien kanssa, sanoo Josefine Sundström. 

#mittfinland live -konsertti päättää Sisuradiossa ja P1-kanavalla kuultavan 
#mittfinland -sarjan, jossa tutut ja tuntemattomat ruotsinsuomalaiset kertovat 
suhteestaan Suomeen ja suomalaisuuteen. Sarja löytyy koottuna myös sivulta 
mittfinland.se  

 

Osallistu #mittfinland live-konserttiin!  
Konsertti lähetetään 29. marraskuuta klo 20.00-21.30. Voit kuunnella konsertin 
suoraan tai jälkeenpäin Sveriges Radio Play -sovelluksen kautta. Konsertti 
lähetetään suorana myös P2- ja P6-kanavilla ja SVT Play:ssä. Jos haluat tulla paikan 
päälle Södra Teaternin Kägelbanaan, lipputiedot löydät täältä. 
 
#mittfinland live -konsertti järjestetään yhteistyössä Sveriges Radion ja Södra 
Teaternin kanssa. 
 
Pressikuvat: 
Artistkollage #mittfinland live 
Esiintyvät artistit: Kristian Anttila (foto: Emil Agrell), Darya Pakarinen (foto: Karolina 
Olson Haglund), Danny (pressbild), Markoolio (pressbild United Stage), Iiris Viljanen 
(foto: Liam Warton), Juuso Pikanen (foto: Jasmine Anderson), Lisa Miskovsky (foto: 
Andreas Nilsson). 
 
#mittfinland live grafik 
Månskensorkestern – husband på #mittfinland live 
Foto: Per Kristiansen 

Lisätietoja: 
Maria Lekteus, kommunikationsansvarig Sveriges Radio 
maria.lekteus@sverigesradio.se  
073-712 32 21 
 
Hanna Paimela Lindberg, producent Sveriges Radio Sisuradio 
hanna.lindberg@sverigesradio.se 
070-862 46 60 


