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teksti : ida valpas kuva: magnus lorentzson

ANNA  
HEIKKINEN
Puhut ruotsia mutta esiinnyt yhtyeesi Anna Heikkinen & 
Längtans Kapellin kanssa suomeksi. Miksi vaihdoit kielen?
Laulaminen on tapani luoda side suomeen. Isäni muutti Suo-
mesta Ruotsiin 9-vuotiaana sotalapsena, muttei koskaan puhu-
nut meille suomea kotona. Kesällä 2013 olin isän kanssa hänen 
lapsuusmaisemissaan Terijoella ja päätin, että haluan luoda 
Suomeen henkilökohtaisen suhteen. Opin espanjan laulamalla, 
joten päätin kokeilla samaa suomen kanssa. 
Miten isäsi suhtautui, kun näki sinun laulavan suomeksi?
Keikan jälkeen isä oli niin liikuttunut, ettei pystynyt sanomaan 
kuin ”kiitos, kaikki oli upeaa!” Myös minusta oli tunteellista lau-
laa isälle suomeksi ja kertoa hänen tarinansa lavalta.
Mikä on ollut vaikeinta, kun laulat suomeksi tangoa?
Aluksi oli todella vaikea laulaa Lapin Tangon ensimmäistä 
säkeistöä: ”Lapin luonto luo outoa taikaa.” Huijasin joka kon-
sertissa ja se kuulosti varmasti tosi huvittavalta. Onneksi sain 
apua suomalaiselta laulajalta, ja pitkän harjoittelun jälkeen opin 
lausumaan sanat oikein.
Millaisia tunteita koet lavalla?
Suomalaiset tangot ovat täynnä erilaisia tunteita surusta rakkau-
teen, ja siksi pidän niistä niin paljon. Laulamalla pääsen käsiksi 
omiin syvimpiin tunteisiini.

Mikä on suosikkitangosi Suomesta?
Satumaa. Se on ensimmäinen oppimani suomalaistango ja sen 
melodia on hyvin kaunis. Pystyn samaistumaan sanoitukseen 
satumaasta, joka on kaukana jossain, koska se on kuin isäni koti 
Karjalassa. Laulu tekee minuun yhä vaikutuksen joka kerta. 
Olemme esittäneet tangon viimeisenä keikalla ja pyytäneet ih-
misiä laulamaan mukana. 
Millainen yleisösi on?
Keikalla käyvät kaikenikäiset ruotsinsuomalaiset. Olen myös 
tavannut monia ruotsalaisia, jotka ovat yllättäen ihastuneet suo-
malaiseen tangoon. Esiintymisten myötä olen tavannut monia 
ihmisiä, joihin en muuten olisi ikinä törmännyt. Monella on 
samankaltainen tarina kuin minulla, ja he tulevat juttelemaan 
keikan jälkeen. Tuntuu kuin meillä olisi henkinen sukulaisuus-
suhde.
Mikä on lempipaikkasi Suomessa?
Reposaari, joka sijaitsee Porin edustalla. Isoäitini kasvoi siellä, ja 
moni sukulaiseni on haudattu saaren kauniiseen kirkkopihaan. 
Minusta Reposaari on taianomainen, ja otin sen nimen myös 
Instagram-käyttäjänimekseni (@reposaari). Toivon, että voisin 
vielä jonain päivänä laulaa siellä.

Näe Anna Heikkinen  
& Längtans Kapell 
 esiintymässä: 
22–26.10. Lunchteaterscen, 
Göteborgin kaupunginteatteri

30.10. klo 17 Café Hängmattan, 
Musikens Hus, Göteborg

30.11. klo 12, Vänersborgin kirjasto

2.12. klo 18, Södra Rydin kirjasto, 
Skövde

3.12. klo 18.30 Nödingen kirjasto, Ale

6.12. klo 17 Ulricehamnin kirjasto

seitsemän pikakysymystä
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Sisältö
nro 21 2019

Minä olen ruotsinsuomalainen on 
Göteborgin Kaupungin suomen kielen 
hallintoaluetyön tiedotuslehti kaikille 
Göteborgin ruotsinsuomalaisille ja 
muille asukkaille, sekä kaupungin 
työntekijöille.

Vastaava julkaisija: Veera Säisä  
Päätoimittaja: Mirjami Rustanius 
Toimittaja: Ida Valpas 
Kansikuva: Frida Winter 
Byline-valokuva: Lo Birgersson 
Ulkoasu: Göteborgs Stad 
Paino: Lenanders Grafiska AB 
Ilmestyminen: Kolmannesvuosittain

minä
olen

Veera Säisä  
Göteborgin Kaupungin  

suomen kielen hallintoalueen 
suunnittelujohtaja

pääkirjoitus

J
okaisella on oikeus vapaasti 
osallistua yhteiskunnan sivisty-
selämään ja nauttia taiteista. Näin 
juhlallisesti sanotaan YK:n ihmis-
oikeuksien yleismaailmallisessa 

julistuksessa, joka hyväksyttiin 10. joulu-
kuuta vuonna 1948. 

KULTTUURI JA taiteet ovatkin edellytyksenä 
hyvän elämän ja ihmisarvon säilyttämi-
seksi. Kulttuuri auttaa meitä irtautumaan 
arjesta ja työkiireistä viemällä meidät tari-
noiden ja melodioiden lumoavaan maail-
maan. Mikä onkaan parempi tapa nauttia 
pimenevistä syysilloista kuin istahtaa 
hyvän kirjan tai elokuvan ääreen? Ihana 
Sirpa Kyllönen lukee jälleen suomenkie-
lisiä satuja lapsille Kaupunginkirjastolla 
marraskuussa. Aikuiset voivat puolestaan 
osallistua taiteilija Anna Takasen debyyt-
tiromaani Sörjen som blevin esittelytilai-
suuteen. Kirjassa Takanen kertoo kipeästä 
perhetaustastaan sotalapsen tyttärenä.

SANOTAAN, ETTÄ kulttuuri sitoo meidät 
osaksi yhteisöä sekä laajempaa yhteis-
kuntaa. Vähemmistöön kuuluvien henki-
löiden kulttuuri-identiteetti onkin usein 
sekoitus sekä omaa vähemmistökulttuuria 
että vallitsevaa enemmistökulttuuria. Eri-
tyisen kiinnostava vähemmistö Ruotsissa 
onkin suomalaistaustaiset romanit, joiden 
romanikulttuuri on saanut vaikutteita 
sekä Suomesta että Ruotsista. Voimme 
tutustua aiheeseen paremmin lehden 
Henkilökuva-osiossa, jossa Domino Kai 
jakaa meille oman koskettavan tarinansa.

 » Kulttuuri sitoo meidät osaksi yhteisöä 
sekä laajempaa yhteiskuntaa.«

RUOTSINSUOMALAINEN KULTTUURI näkyy 
vahvasti Göteborgin katukuvassa koko 
syksyn ajan. Ethän jätä lokakuussa välistä 
Ruotsinsuomalaista iltapäivää, jossa koo-
mikko Janne Westerlund viihdyttää meitä 
suomenkielisellä stand up -esityksellään? 
Vai maistuisiko kenties tangolla, valssilla 
ja polkalla siivitetty lounas Kaupungin-
teatterilla yhdessä muusikko Anna Heik-
kisen kanssa? Tarkemmat tiedot Göte-
borgin ruotsinsuomalaisista tapahtumista 
löytyvät lehden sivulta 4–5 ja 10–13.

Nautinnollista syksyä laadukkaan 
kulttuuritarjonnan parissa!

 4 Göteborgin Kaupunki

Henkilökuva

Suomea työssä

Ajankohtaista ja kulttuuria
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Göteborgin Kaupunki
teksti : ida valpas

Kaksikielisen 
opetuksen 
kuulumisia
Göteborgin Kaupunki 
tarjoaa kaksikielistä 
peruskouluopetusta syksystä 
2020 lähtien. 

Haluatko tietää 
lisää opetuksesta ja 
hakuprosessista? Ota yhteyttä 
peruskouluhallintoon, puh.  
031-365 09 60.

PIAN TULEE kuluneeksi kymmenen vuotta 
siitä, kun laki kansallisista vähemmis-
töistä ja vähemmistökielistä (2009:724) 
tuli voimaan. Vähemmistölaki vahvisti 
kansallisten vähemmistöjen oikeuksia yl-
läpitää ja kehittää omaa vähemmistökieltä 
ja kulttuuria. Ruotsinsuomalaisten lisäksi 
kansallisia vähemmistöjä ovat saamelaiset, 
tornionjokilaaksolaiset, romanit ja juutalaiset.

Göteborgin Kaupunki on yksi 66:sta 
Ruotsin kunnasta, joka kuuluu suomen 

Paljon onnea vaan!
kielen hallintoalueeseen. Liittymällä 
hallintoalueeseen vuonna 2011 kunta 
sitoutui tarjoamaan entistä laajemmat 
oikeudet kaupungin ruotsinsuomalaiselle 
vähemmistölle. Ruotsinsuomalaisilla on 
oikeus muun muassa suomenkieliseen 
esikouluun ja vanhustenhoitoon sekä 
mahdollisuus saada neuvontaa ja viran-
omaispalvelua suomen kielellä.

Onnea siis meille ruotsinsuomalaisille ja 
kaikille muille kansallisille vähemmistöille!

GÖTEBORGIIN PUUHATAAN Ruotsinsuoma-
laisten omaa kulttuuri- ja informaatiokes-
kusta. Kuluttaja- ja kansalaispalveluhal-
linto selvittää tällä hetkellä edellytyksiä 
keskuksen perustamiselle. Selvitys toteu-
tetaan yhteistyössä ruotsinsuomalaisen 
neuvoston kanssa. Tule kuulemaan lisää 
hankkeesta ruotsinsuomalaisen neuvoston 
avoimeen kokoukseen 20. lokakuuta.

Keskuksen tarkoituksena olisi 
esimerkiksi jakaa tietoa ruotsinsuo-
malaisten oikeuksista ja toimia tapaa-
mispaikkana. Idea keskuksesta tuli 
Göteborgilaisaloitteen kautta. Aloite 
keräsi yli 200 nimeä viime keväänä ja 
eteni siksi kunnanhallitukseen ja -val-
tuustoon.

Kokoontumispaikka 
ruotsinsuomalaisille
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Göteborgin Kaupunki

Ruotsinsuomalaisen neuvoston 
avoimessa kokouksessa 
kerrotaan kuulumisia, 
vastataan askarruttaviin 
kysymyksiin ja juodaan tietysti 
kahvit.

Tervetuloa ruotsin - 
suomalaiseen iltapäivään

vuosittaisen sääntömääräisen avoimen 
kokouksen sunnuntaina 20. lokakuuta klo 
13–16. Paikkana on kaupunginkirjaston 
suuri luentosali (Hörsalen). Kokous päät-
tyy nauruihin, sillä lavalle nousee stand 
up-koomikko Janne Westerlund. Tapah-
tuman juontaa Anne Surakka.

Aika: 20.10. klo 13–16  
Paikka: Kaupunginkirjasto, 
Götaplatsen  
Sähköposti: sverigefinskaradet@
stadshuset.goteborg.se

Näissä paikoissa järjestetään vanhustenhoitoa 
ja esikouluopetusta kokonaan tai osittain 
suomeksi. Lisätietoa palveluista saat 
Göteborgin Kaupungin palvelukeskuksesta 
numerosta 031-365 00 00. Jos haluat palvelua 
suomeksi, pyydä saada puhua suomea jonkun 
kanssa tai sano sana ”finska”.

Suomenkieliset 
esikoulut ja 
vanhustenasuntolat

Kunnallinen vanhustenhoito
Lövgärdetin vanhustenasuntola, Angered
• Onnela-osasto: 8 paikkaa. Osasto on keskittynyt 

dementiaa sairastaviin vanhuksiin.
• Rauhala-osasto: 12 paikkaa vanhuksille, jotka 

tarvitsevat somaattista hoitoa.

Glöstorpshöjdens asuntoa, Pohjois-Hisingen
16 paikkaa dementiaa sairastaville vanhuksille. 

Kunnallinen esikoulutoiminta
• Uusi esikoulu Gibraltarkroken, keskusta. Kolmella 

osastolla kaksikielisiä pedagogeja. Esikoulun johtaja: 
Birgitta Murtoinperä.

• Skattegårdsvägenin esikoulu, Länsi-Göteborg. 
Suomenkielistä esikoulutoimintaa joka viikko. 
Esikoulun johtaja: Eva Sunegård.

• Svetsaregatanin esikoulu, Länsi-Göteborg. 
Suomenkielistä esikoulutoimintaa joka viikko. 
Esikoulun johtaja: Eva Sunegård.

• Plantagegatanin esikoulu, Majorna-Linné. Kokonaan 
kaksikielinen esikoulu. Esikoulun johtaja: Charlotte 
Hallberg.

• Västra Gunnesgärden esikoulu, Pohjois-Hisingen. 
Suomenkielistä esikoulutoimintaa parina aamupäivänä 
viikossa. Esikoulun johtaja: Liselott Hesselroth.

Lisäksi Göteborgin alueen esikouluja kiertää 
suomenkielinen esikouluopettaja Laura Paasio.

Yksityinen esikoulutoiminta
• Esikoulu ja vapaakoulu Aurinkopiha, Angered. 

Yhteyshenkilö: Pirjo Hanski.

• Esikoulu ja vapaakoulu Havet, Lundby.  
Rehtori: Kara Fairchild.

Paljon onnea vaan!

Lavalla: 
Janne  

Westerlund
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Mitä on luvassa vanhustenhoidossa? 
Miten voi Göteborgin suomenkielinen 
esikoulutoiminta? Mitä kuuluu kaksikie-
liselle peruskouluopetukselle? Tule kuule-
maan ja kysymään! Göteborgin Kaupun-
gin ruotsinsuomalainen neuvosto järjestää 



»Epäoikeudenmu-
kaisuus veti minua 
puoleensa«, Domino 
Kai kertoo.

Usko, toivo ja rakkaus



7

Palkitun ihmisoikeusaktivisti Domino Kain johdolla 
keskelle Göteborgia on noussut romanien oma 
tiedotuskeskus. Siellä syrjintä halutaan jättää 
vihdoin historiaan.

teksti : ida valpas

kuvat: frida winter

VUOSI SITTEN avatun Romano Center i 
Västin eteisessä tuoksuu kahvi. Odotu-
saulan seinillä roikkuu isoja romanien 
historiaa käsitteleviä teoksia Vi är romer 
-taidenäyttelystä, joka oli aiemmin esillä 
Göteborgin kaupunginmuseossa. Aulasta 
löytyy myös tietokone, tulostin ja lasten 
leikkinurkka.

Keskuksen johtaja Domino Kai avaa 
oven toimistoihin, jotka on remontoitu 
viiden työntekijän tarpeisiin. Ikkunoista 
avautuu näkymä merelle. Alkusyksyisenä 
arki-iltapäivänä on hiljaista, mutta sen ei 
kannata antaa hämätä. Näissä huoneissa 
autetaan päivittäin romaneja esimerkiksi 
lomakkeiden täyttämisessä, työnhaussa ja 
esikoulupaikan etsimisessä.

”Ihmiset ovat löytäneet tänne hitaasti, 
kuten aina uuden toiminnan kohdalla. 
Ilokseni olen kuitenkin huomannut viime 
aikoina uusiakin kasvoja. Moni ajattelee 
edelleen tämän olevan yhdistys, vaikka 
olemme Göteborgin Kaupungin virasto”, 
Domino sanoo.

Keskuksesta saa myös tietoa ja neuvoja 
romanivähemmistön oikeuksista, kuten 
oikeudesta asuntoon, työhön ja tasaver-
taiseen sairaanhoitoon. Välillä työntekijät 
jalkautuvat muihin kaupungin virastoihin 
ja neuvovat vähemmistökysymyksissä 
esimerkiksi luentojen ja työpajojen avulla. 
Vuodenvaihteessa voimaan astunut uusi, 
tiukempi vähemmistölaki edellytti muu-
toksia monissa vanhoissa toimintatavoissa.

”Se on herättänyt välillä ihmetystä kau-
pungin työntekijöissä, varsinkin jos heillä 
ei ole omakohtaista kokemusta syrjinnäs-
tä”, Domino Kai sanoo.

Romanit ovat yksi Ruotsin viidestä 
virallisesta kansallisesta vähemmistöstä. 
Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kou-
lulla on velvollisuus järjestää opetusta eri 

romanikielen varieteeteilla eli murteilla. 
Monet eivät tiedä sitä.

Lisäksi Domino alaisineen pohtii, mil-
laisten tapahtumien ja tilaisuuksien avulla 
voisi jakaa tietoa romaneista myös muille 
kuin vähemmistölle itselleen. Kysyntää 
on ollut, ja suunnitteilla onkin esimerkik-
si lastentapahtumia ja kirjailtoja.

Etenkin lasten ja nuorten tavoittami-
nen on Dominolle tärkeää, koska hänen 
mukaansa kouluissa ja oppikirjoissa ei 
kerrota riittävästi romanivähemmistöistä. 
Siksi asenteet ja väärät tiedot periytyvät 
vuodesta toiseen. 

”Teen tätä työntekijöideni kanssa, jotta 
lapset saavat kasvaa paremmassa yhteis-
kunnassa kuin minun sukupolveni.”

Romanivastaisuus jätti jäljen
Domino koki itse silmät avaavan hetken 
lapsena. Hän oli kahdeksanvuotias ja 
lähtenyt perheensä kanssa kahville, kun 
heidät käännytettiin kahvilasta pois. 

”Yritin kysyä syytä vanhemmilta, mut-
ta en saanut kunnon vastausta. He vain 
sanoivat, että joskus se menee näin. Vasta 
vuosien päästä tajusin, että sillä hetkellä 
katsoin ensi kertaa romanivastaisuutta 
silmiin.”

Domino syntyi Pohjois-Pohjanmaalla 
mutta muutti monien muiden romanien 
tavoin Suomesta Ruotsiin 1970-luvulla 
perheensä kanssa. Perhe asettui Jönkö-
pingiin. Kotona puhuttiin romanikieltä ja 
suomea.

Suomen-romaneihin suhtauduttiin 
Ruotsissa kalseasti. Siksi he oppivat no-
peasti, miten yhteiskunnassa pärjää.

”Monet eivät koskaan työelämässä ker-
ro, että ovat romaneja. Täällä eri ryhmien 
romaninaiset pitävät harvoin romanipu-
kua.”

Vuosikymmenet eivät ole parantaneet 
romanien oloja. Domino kuulee yhä ta-
pauksista, joissa romanien luku- ja kirjoi-
tustaito on kyseenalaistettu. Tapaamiset 
virkamiesten kanssa lyhenevät yllättävän 
nopeasti, kun vastapäätä istahtaa romani. 
Vaikka laki on tiukentunut, on edelleen 
kahviloita ja ravintoloita, jotka eivät ota 
romaneja asiakkaiksi.

”Syrjintä on edelleen liian yleistä koko 
yhteiskunnassa. Lämmin käsi ei usein ota 
vastaan.”

Tilanne saa Dominonkin turhautu-
maan, mutta hän on tajunnut, että ainoa 
tapa muuttaa yhteiskuntaa on nostaa 
epäkohtia aktiivisesti esiin. Asennemuu-
tosten pitää lähteä valtaapitäviltä.

Tiesitkö tätä?
• Romaneilla on oikeus romanikielen 

opetukseen, vaikka kieltä ei 
käytettäisi päivittäin kotona.

• Peruskoulun tehtävänä on 
varmistaa, että jokainen oppilas 
saa perustiedot kansallisista 
vähemmistöistä.

• Hallitus on linjannut, että romanilla, 
joka täyttää 20 vuotta vuonna 
2031, on oltava yhtäläiset 
mahdollisuudet elämässä kuin 
sellaisella, joka ei ole romani.

• Jos olet kokenut syrjintää, 
ota yhteyttä Göteborgs 
rättighetscenteriin (gbgrc.se). 
Se sijaitsee Romano Centerin 
vieressä

Henkilökuva
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Mikä Romano center i väst?
Romano Center i Väst tarjoaa neuvoa ja tukea kaikille 
Göteborgin romaneille eri kielillä.

Osoite: Första Långgatan 28 B 
Puhelin: 031–365 00 00 
Sähköposti: rcv@kom.goteborg.se 
Nettisivut: goteborg.se/romanocenter

”On epäreilua kysyä minulta, mitä minä voin tehdä. Eiväthän 
romanit saaneet edes äänestää Ruotsissa ennen 1960-luvun puo-
liväliä!”  

Ruotsissa asuu noin 4000 Suomen-romania. Luku on tosin 
kymmenen vuoden takaa ja perustuu romanien omaan arvioon, 
koska vähemmistöistä ei lain mukaan saa pitää tilastoa. Domi-
non mukaan heitä vaivaa sama juurettomuuden tunne kuin mui-
takin ruotsinsuomalaisia. Tunnetta vahvistaa se, että he kuuluvat 
kahteen vähemmistöön. Dominon vanhemmatkin muuttivat 
myöhemmin takaisin Suomeen, mutta Domino jäi Ruotsiin.

”Jotkut palaavat muutamaksi vuodeksi Suomeen, mutta 
muuttavat takaisin Ruotsiin, kun arki ei aina ollut sitä, mistä 
aikaisemin oli unelmoinut.”
 
Itseoppinut ihmisoikeusaktivisti
Domino Kai on työskennellyt vähemmistökysymysten parissa 
1990-luvulta asti. Vuosien varrella hän on ajanut ihmisoikeuksia 
esimerkiksi valtionvirastossa, ministeriössä ja Euroopan parla-
mentissa. Koulutukseltaan Domino on draamapedagogi.

”Ammatista on ollut paljon hyötyä. Se on esimerkiksi opetta-
nut, miten innostaa ryhmät tekemään asioita ja uskotella heille, 
että hyvät ideat ovat lähteneet heiltä itseltään”, Domino sanoo.

Muiden töiden ohella Domino on ehtinyt myös kirjoittaa 
kaksi kirjaa. Esikouluille tehty Miritza ja Sebastian kuvaa roma-
nilasten kokemia kulttuurieroja. Romska röster-kirjaan Domino 
kokosi puolestaan romanien omia tarinoita. Lisäksi Domino on 
kirjoittanut esseen ruotsinsuomalaisuudesta Finnjävlar-antolo-
giaan.

Dominon mukaan hänen suurin läpimurtonsa tapahtui vuon-
na 2015, kun hän oli töissä poliittisena asiantuntijana Euroopan 
parlamentissa. Harva tietää, että toisen maailmansodan aikana 
natsit liittolaisineen surmasivat jopa puoli miljoonaa romania. 
Tilastoimaton luku on vielä suurempi. Historiankirjoissa ta-

pahtumaa kutsutaan kansanmurhaksi. Se on aina ärsyttänyt 
Dominoa, jonka mielestä tragedia on osa holokaustia. Hän laati 
esimiehelleen Bodil Valerosille romanivähemmistöön liittyvän 
kannanoton, jossa kansanmurhaa kutsutaan Holokaustiksi isolla 
h-kirjaimella. Eu-parlamentaarikot hyväksyivät sanamuodon 
istunnossaan.

Dominon uran merkkipaalut eivät ole jääneet huomaamatta. 
Alkuvuodesta ruotsalaiset kristilliset järjestöt luovuttivat hänelle 
arvostetut Martin Luther King -palkinnon. Siitä puhuminen saa 
Dominon vieläkin liikuttumaan.

”Minulla kotona tilaisuudesta saatu juliste, jossa on minun ja 
Martin Luther Kingin kuva. Herran tähden! Se on käsittämä-
töntä.”

Syyskuussa Domino Kai sulki Romano Centerin oven taka-
naan toistaiseksi viimeistä kertaa ja siirtyi toisiin tehtäviin. Hän 
voi paljastaa vain sen, että työ on Göteborgin alueella – ja liittyy 
vähemmistöjen oikeuksiin. Halu tukea vähemmistöä ei vuosien 
varrella ole ainakaan vähentynyt.

”Ei koskaan tiedä, milloin itse on avun tarpeessa. Haluanko 
olla se henkilö, jolle muut kääntävät katseensa?”

Romano Center 
avasi ovensa 
lokakuussa 2018. 
Domino oli mukana 
perustamassa 
keskusta.
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Koulujen konkari  
Hanna Leppänen Ahonen

TÄSSÄ JUTTUSARJASSA ESITELLÄÄN ruotsinsuomalaisia, jotka 
käyttävät suomen kieltä työssään. Rehtori ja perus-
kouluhallinnon uusi virkamies Hanna Leppänen Ahonen 
haluaa tuoda takaisin hyvän kaksikielisen koulun.

O
len aina tiennyt haluavani opettajaksi. Lapsena ope-
tin koulun jälkeen pikkuveljiäni. Muutin lapsena 
perheeni kanssa Ruotsiin, mutta kävin osan koulusta 
Suomessa. Aineenopettajaopinnot jäivät kesken, 
kun muutin rakkauden perässä Suomesta takaisin 

 Göteborgiin. Sen jälkeen olen opiskellut yliopistossa ruotsia toi-
sena kielenä ja yhteiskuntatieteitä, joista tein kaksoistutkinnon.

En aina ajatellut, että tulisin käyttämään suomea työssäni, 
mutta se on ollut luonnollinen osa työarkea. Opiskelun lisäk-
si olen toiminut opettajana alaluokilta aikuiskoulutukseen ja 
työskennellyt ammattiliitossa. Sain rehtorin viran Göteborgin 
Ruotsinsuomalaisesta koulusta vuonna 2011. Kaksikielinen 
henkilökuntamme oli mahtavaa ja todella sitoutunut työhönsä. 
He laittoivat itsensä likoon ja loivat lapsille toimintaa silloinkin, 
kun koulun rahat alkoivat olla loppu. Vapaakoulussa työskentely 
vaati minulta kuitenkin ympäripyöreitä päiviä, ja lopulta irti-
sanouduin vuonna 2015. Samana vuonna aloitin Backegårdin 
koulun rehtorina.

”Täällä me puhumme suomea”
Nykyisessä koulussani on vain yksi suomalaistaustainen oppilas. 
Puhun kuitenkin monen opettajan kanssa suomea. Suomen 
kielen vähemmistöaseman Göteborgissa näkeekin siinä, että 
on yhä enemmän virkamiehiä, joilla on suomalainen tausta. 
Silti joissain kouluissa opettajat edelleen toteavat, että täällä 
puhutaan ruotsia. Olen oppinut vastaamaan, että ei, täällä me 
puhumme suomea.

Elokuussa aloitin työt Göteborgin Kaupungin keskistetyssä 
peruskouluhallinnossa. Työskentelen puolipäiväisesti virkamies-
työssä kansallisten vähemmistökysymysten koordinoijana. Loput 
ajasta olen edelleen rehtorina omassa koulussani Backegårdissa.

Olin utelias uuden viran suhteen, koska en ollut ihan varma, 
mitä kaikkea se pitää sisällään. Työpäiväni ovatkin vaihtelevia: 
tuen rehtorikollegaani ja teen työtä vähemmistöoikeuksiin liit-
tyvien asioiden parissa. Vastuullani on suomalaisten lisäksi neljä 
muutakin vähemmistöä: romanit, meänkieliset, saamelaiset ja 
juutalaiset. Jonkun mielestä se voisi olla stressaavaa, mutta minä 
nautin työn monipuolisuudesta.

Identiteetti ei riipu kielestä
Tällä hetkellä yksi tärkeimmistä työtehtävistä koordinaattorina 
on olla mukana työryhmässä, joka mahdollistaa suomenkieli-
sen opetuksen käynnistymisen Göteborgissa. Tavoitteenani on 
mahdollisimman laadukas suomenkielinen opetus, ja meillä on 
paljon jännittäviä suunnitelmia sen suhteen. Rehtorit ja virka-
miehet, jotka työskentelevät aiheen parissa, ovat todella innos-
tuneita. 

Nykyään saan käyttää työssäni suomen kieltä lähes päivittäin, 
vaikka virkasanoja on joskus vaikea muistaa suomeksi. Jos tapaan 
ruotsinsuomalaisen, alan luonnostaan puhua suomea. Se on 
minun tunnekieleni, ja juureni ovat vahvasti Suomen mullassa. 
Kotona vaalin kielitaitoani kuuntelemalla suomalaista musiik-
kia, kuten Juha Tapiota. Luen myös romaaneja ja dekkareita 
suomeksi ja katsomme koko perheen kera suomalaisia elokuvia. 
Perheeni kanssa puhun ruotsia, mutta olen huomannut, että suo-
malainen identiteetti ei ole kielestä kiinni.

Suomea työssä

te x ti : ida valpas kuvat: frida winter
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minä olen ruots in suomal ainen ! nro 21, vuosi 2019

Ajankohtaista

Göteborg täyttyy jälleen esityksistä, 
konserteista ja työpajoista, kun kulttuuriyötä 
vietetään 25. lokakuuta. Ruotsinsuomalaista 
ohjelmaa on luvassa Fin i Västin järjestämässä 
askarteluillassa, jossa rakennetaan 
pillihimmeleitä ja stailataan kangaskasseja. 
Tarjolla myös kahvit. Tervetuloa Rum26:n 
tiloihin osoitteeseen Carnegiegatan 16, auki 
klo 17–21. 

Koko kulttuuriyön ohjelman löydät osoitteesta 
kulturnatta.goteborg.se.

Ja saapuu oikea… 
kulttuuriyö

Voitto kotiin

Suomalainen torstai
Joka kuukauden ensimmäisenä torstaina 
Angeredissa järjestetään suomalaista ohjelmaa. 
Marraskuussa laitetaan jalalla koreasti, kun 
Saanko luvan -seuratanssijat vievät tanssin 
pyörteisiin. Joulukuussa teemana on rakastettu 
kirjailija Tove Jansson. Tapaamisessa käsitellään 
Janssonin tärkeimpiä maalauksia ja tutustutaan 
toisen maailmansodan aikana piirrettyihin 
karikatyyreihin.

Ilmaiset tapaamiset torstaina 7.11. ja 5.12. klo 11-13 
osoitteessa Träffpunkter i Angered, Vaniljgatan 27.

Sirpa Kyllönen lukee jälleen suomenkielisiä satuja 
lapsille! Tervetuloa kuuntelemaan vaikka koko 
perheen voimin. Satuhetki järjestetään Göteborgin 
kaupunginkirjaston Tellus-salissa.  
Sunnuntaina 10. marraskuuta klo 14.

Olipa kerran....

Ilmainen 
kielikurssi 
Uuden Kuusi palaa -kurssin avulla 
voit opetella suomen alkeita silloin 
kun sinulle parhaiten sopii. Löydät 
kaikki oppitunnit Instagramista 
nimellä @kuusi.palaa ja verkosta 
osoitteesta kuusipalaa.se. Kurssin 
on tehnyt Ruotsinsuomalaisten 
nuorten liitto.

Asko Sahlbergin kirjallisuus-
palkinnon voitti tänä vuonna 
Tukholman Kirjakulttuuri-osuus-
kunta, joka edistää ruotsinsuoma-
laista kirjallisuutta ja kulttuuria 
vapaaehtoisvoimin. Palkinto 
jaettiin yhteistyössä Otava-kirja-
kustantamon kanssa Göteborgissa 
30. syyskuuta ja sen arvo oli 5000 
euroa. Palkinnon tarkoituksena 
on edistää ja tukea suomenkielistä 
kirjallisuutta Ruotsissa. Palkinto 
jaetaan joka kolmas vuosi Asko 
Sahlbergin syntymäpäivänä.
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Jag vill ha tidningen i pappersformat!

Namn:

Adress:

Postnummer:

Haluan saada lehden paperimuodossa!

Nimi:

Osoite:

Postinumero: !

Tilaa lehti ilmaiseksi
Haluatko saada Minä olen ruotsinsuomalainen-lehden suoraan postilaatikkoosi?

Voit täyttää siinä tapauksessa yhteystietosi alla olevaan lipukkeeseen. 
Leikkaa se irti ja pudota postilaatikkoon. Postimaksu on jo maksettu. 
Näin helposti saat lehden jatkossa suoraan kotiisi.  
Voit myös tilata lehden lähettämällä yhteystietosi s-postitse osoit-
teeseen suomeksi@stadshuset.goteborg.se. 

Nimeä aiheeksi ”Lehtitilaus”. Lehti on ilmainen. Jos mielummin luet 
lehden sähköisessä muodossa, voit vierailla issuu-sivuilla tai lähettää 
sähköpostia osoitteeseen: suomeksi@stadshuset.goteborg.se niin 
lähetämme sinulle lehden pdf-muodossa!



Ajankohtaista

“Kestää neljä su-
kupolvea, ennen 
kuin sota poistuu 
perheestä. Minä 
edustan kolmatta 
sukupolvea”, sanoo 
Anna Takanen. 
Hänen uutuusro-
maaninsa Sörjen 
som blev on tarina 

Timo-isästä, joka lähetettiin Ruotsiin 
nelivuotiaana sotalapsena vuonna 1942. 
Kirja käsittelee myös sitä, mitä Anna 
itse ajattelee isänsä kokemuksesta. 

Anna Takanen saapuu puhumaan 
kirjasta Göteborgin Kaupunginkirjas-
toon 13. marraskuuta. Haastattelijana 
on toimittaja Marit Kapla.

Ruotsinsuomalainen kirjailija 
Nina Wähä saapuu Göteborgiin 
9. marraskuuta puhumaan 
ylistetystä kolmannesta 
romaanistaan Testamente. 
Kirja sijoittuu 1980-luvun 
Tornionjokilaaksoon ja kertoo 
12-lapsisen perheen elämästä. 
Kirjailijakeskustelun ohella on 
tarjolla aamiaisbuffet.

Ravintola Kultur på Bruk, Blå 
Stället, Angered. Aamiainen 
tarjolla alkaen klo 9:30, hinta 
100 SEK.

Anna Takanen  
odotettu esikoisteos

Tapaa kirjailija 
Nina Wähä
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  Kulttuuria 

 ELOKUVA 

Oma maa
Bio Royn suomalaiset elokuvatorstait huipentuvat 
Oma maa -draamaelokuvaan. Markku Pölösen 
ohjaama tarina kertoo sotien jälkeisestä Pohjois-
Karjalasta, jossa leipurin tytär Anni (Oona Airola) 
rakastuu sodasta palanneeseen Veikkoon (Konsta 
Laakso). He raivaavat yhdessä maatilaa, mutta 
vastoinkäymisiltä ei voi sotatraumojen keskellä 
välttyä.

Näytös torstaina 7.11. klo 18

 TELEVISIO 

Kova työ sai 
 jatkoa 
Kova työ -dokumenttisarjan  
toinen kausi alkoi 4. syyskuuta  
SVT2:lla ja SVT Playlla. Sarja kertoo suomalaisista, 
jotka saapuivat Ruotsiin töihin 1950-1970-luvuilla. 
Toisella kaudella pureudutaan kliseeseen, jonka mu-
kaan suomalaiset juovat paljon. Dokumentin tekijät 
Nanna Huolman ja Lina Puranen tapaavat ruotsin-
suomalaisia, jotka kuvaavat yksinäisyyttä ja ulkopuo-
lisuuden tunnetta ja toisaalta iloa siitä, miten omat ja 
muiden virheet voi lopulta antaa anteeksi.

 TEATTERI 

Vihainen leski (Arga änkan)
Ulla-Riitan elämä on aina ollut järjestyksessä: hän 
on mennyt naimisiin, hankkinut kaksi lasta ja luonut 
uran. Viimeiseksi Ullis on hoitanut sairasta miestään 
tämän kuolemaan saakka, mutta nyt hän kokee 
itsensä vapaaksi. Miltä tuntuu olla leskimarkkinoilla 
74-vuotiaana? Helsingin kaupunginteatterin hulvaton 
näytelmä Vihainen leski esitetään suorana lähetyksenä 
Bio Royssa. Rooleissa Sari Haapamäki, Riitta 
Havukainen ja Sanna-June Hyde. 
Näytös perjantaina 22.11. klo 18.
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