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Teema:
lapset ja
nuoret

”Koulu avasi oven
uuteen kotimaahan”
Milja Luomala kertoo, mitä hyvä koulutus
merkitsee hänelle

seitsemän pikakysymystä

Jessica
Preiman
t e k s t i : i d a va l pa s

k u va : l o b i r g e r s s o n

Yhdistysaktiivi Jessica, 21, haluaa antaa
kasvot ruotsinsuomalaisille nuorille.
Millaiset ruotsinsuomalaiset juuret sinulla on?
Äitini on Tampereelta ja isäni ruotsalainen. He asettuivat asumaan Haaparantaan, jossa minäkin kasvoin pikkuveljeni kanssa.
Puhumme kotona suomea ja ruotsia ja kävin kaksikielisen peruskoulun. Muutin Göteborgiin vuonna 2017, kun pääsin opiskelemaan teknistä matematiikkaa Chalmersiin.
Olet Göteborgin suomalaiset nuoret-yhdistyksen puheenjohtaja.
Mitä se on opettanut sinulle?
Halusin pitää yllä suomen kielen taitoani myös Göteborgissa.
Liityin GSN:ään ja päädyin sen hallitukseen, vaikka minulla ei
ollut aiempaa kokemusta hallitustyöstä. Olen oppinut paljon esimerkiksi apurahahakemusten ja vuosisuunnitelmien tekemistä.
Olet myös ruotsinsuomalaisen neuvoston nuorin jäsen. Mikä on
mielestäsi neuvoston tärkein aihe juuri nyt?
Suomen kielen opetuksen järjestäminen kouluihin. Koska olen
itse käynyt koulun osittain suomeksi, pystyn kokouksissa kertomaan omista kokemuksistani. Ymmärrän, että ruotsinsuomalaista koulua voi olla vaikea järjestää vähäisen oppilasmäärän
vuoksi. Rahat voisi käyttää hyviin opettajiin, jotka kiertävät
kouluja. Seuraan myös, miten ruotsinsuomalaisen kulttuuri-ja
informaatiokeskuksen suunnitelmat etenevät.
Onko nuorilla mahdollisuus vaikuttaa Göteborgissa?
On, mutta monet eivät hyödynnä sitä. Meidän nuorten ääniä ja
näkökulmia halutaan kuulla esimerkiksi neuvostossa. Göteborgin suomalaisten nuorten kanssa voimme puolestaan järjestää
tapahtumia, ja kuulemme mielellämme toiveita niiden suhteen.
Millaiset oikeudet ruotsinsuomalaisella vähemmistöllä
on Göteborgissa?
Kotona Haaparannassa olin tottunut siihen, että kaikki ympärilläni ovat kaksikielisiä. En koskaan joutunut pohtimaan oikeuksiani. Täällä oli hassua yhtäkkiä erottua joukosta, koska puhuin
suomea. Nyt olen alkanut tutustua lakeihin ja siihen, mitä peruskoulussa voi vaatia ja mitkä ovat haasteita isossa kunnassa.
Millaisen tapahtuman haluaisit järjestää ruotsinsuomalaisille
nuorille?
Vuonna 2018 kutsuimme GSN:n kanssa suomalaislaulaja Kasmirin esiintymään Göteborgiin. Oli mahtava kokemus järjestää
keikka alusta loppuun. Jos kaikki olisi mahdollista, haluaisin
Antti Tuiskun tänne. Hän vetoaa kaikenikäisiin kuulijoihin.
Mitä aiot tehdä, kun valmistut yliopistolta?
Matematiikan lisäksi minua kiinnostaa biologia ja lääketiede, ja
voisin työskennellä esimerkiksi lääkeyhtiössä. Haluan myös jatkossakin tuoda näkyvyyttä ruotsinsuomalaisille nuorille.

minä olen ruotsinsuomal ainen!
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pääkirjoitus

»Lasten ja nuorten ääniä tulee
kuulla entistä enemmän
päätöksenteossa.«

Sisältö

nro 22 2020

4
6
9
10

Göteborgin Kaupunki
Lapsen oikeudet
käytännössä
Lasten sivu

Ajankohtaista ja kulttuuria
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Minä olen ruotsinsuomalainen on
Göteborgin Kaupungin suomen kielen
hallintoaluetyön tiedotuslehti kaikille
Göteborgin ruotsinsuomalaisille ja
muille asukkaille, sekä kaupungin
työntekijöille.
Vastaava julkaisija: Veera Säisä
Päätoimittaja: Ida Valpas
Kansikuva: Lo Birgersson
Byline-valokuva: Lo Birgersson
Kääntäjä: Karin Tötterman
Ulkoasu: Göteborgs Stad
Paino: Lenanders Grafiska AB
Ilmestyminen: Kolmannesvuosittain

L

asten oikeudet Ruotsissa vahvistuivat vuoden 2020 alusta, kun
hallitus päätti sisällyttää YK:n
lapsen oikeuksien sopimuksen
osaksi Ruotsin lainsäädäntöä.
Siksi tämän numeron teemana on
lasten oikeudet. Tapasimme muun muassa
Kertun, Miljan, Karamleenin ja Keeratin,
jotka kertoivat, miten oikeudet toteutuvat
heidän elämässään.

sopimus, joka hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 30 vuotta
sitten, on maailman laajimmin ratifioitu
kansainvälinen sopimus. Kaikki maat,
lukuun ottamatta Yhdysvaltoja, on sitoutunut noudattamaan sen artikloita. Ruotsi
on ollut Suomen rinnalla alusta asti vahva
lapsen oikeuksien puolestapuhuja, ja ratifioikin sopimuksen heti ensimmäisten
maiden joukossa vuonna 1990.

LAPSEN OIKEUKSIEN

valmistaudutaan
kantamaan entistä suurempi vastuu lasten
hyvinvoinnin ja koulutuksen edistämiseksi. Kaupungin täytyy kehittää toimintatapojaan, jotta niissä otetaan paremmin
huomioon sopimuksen neljä yleisperiaatetta, jotka ovat syrjimättömyys, lapsen
edun huomioiminen päätöksenteossa,
oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemysten kunnioittaminen kaikissa
häntä koskevissa asioissa.

GÖTEBORGIN KAUPUNGISSA

kuuluvien lasten aseman parantaminen on Göteborgissa tärkeää. Vähemmistöön kuuluvat lapset
joutuvat enemmistöä useammin koulukiusaamisen ja syrjinnän kohteeksi ja
heidän yksilöllisiä tarpeitaan koulunkäynnissä ei aina huomioida riittävästi. Jokaisen Göteborgin Kaupungin työntekijän

velvollisuus on puuttua tilanteeseen, jossa
jotakuta kiusataan koulussa tai vapaa-ajan
toiminnassa. Jokaisella koululla on myös
oltava suunnitelma koulukiusaamisen ja
syrjinnän ehkäisemiseksi. Mikäli sinua
tai jotakuta lähelläsi kohdellaan huonosti
koulussa tai koulun ulkopuolella, juttele
asiasta rohkeasti opettajasi tai rehtorisi
kanssa.
VÄHEMMISTÖLASTEN ÄÄNIÄ tulee myös
kuulla entistä enemmän heitä koskevassa
päätöksenteossa. Pienten lasten mielipiteitä on tärkeää kuulla niin esikoulussa
kuin koulussakin. Nuorilla puolestaan
on mahdollisuus vaikuttaa hakemalla
edustajaksi kaupungin eri neuvostoihin
tai nuorisovaltuustoon. Voit lukea lisää
nuorisovaikuttamisesta lehden sivulta 2,
missä Göteborgin suomalaisten nuorten
puheenjohtaja Jessica Preiman kertoo
tehtävästään ruotsinsuomalaisessa neuvostossa.

ERITYISESTI VÄHEMMISTÖIHIN

Veera Säisä
Göteborgin Kaupungin
suomen kielen hallintoalueen
suunnittelujohtaja
3

Göteborgin Kaupunki
t e k s t i : i d a va l pa s

Vanhemmat haluavat suomea kouluihin
Göteborgin peruskouluhallinto
lähetti joulukuussa kyselyn vanhemmille, joiden lapset käyvät
peruskoulua, esikoululuokkaa
tai esikoulua ja joiden äidinkieleksi on ilmoitettu suomi.

k u vat : l o b i r g e r s s o n

Vapaaehtoinen kysely kartoitti yleisesti
kiinnostusta kaksikielistä opetusta kohtaan.
Kyselyn saaneista 15 prosenttia vastasi.
Kaikki heistä olivat hyvin kiinnostuneita
suomen kielen opetuksesta.
Vanhemmilla oli mahdollisuus valita
suosikkinsa neljästä koulusta, jotka sijaitsivat Frölundassa, Skogomessa, Torslandassa ja Biskopsgårdenissa. Kaikki vaihtoehdot saivat yhtä paljon kannatusta.
Peruskouluhallinto jatkaa kyselyn
pohjalta suunnitelmaa kaksikielisen opetuksen aloittamisesta syksyllä 2020. Lisätietoa hausta löydät kevään aikana muun
muassa.
Lisätietoa hausta löydät kevään
aikana muun muassa Göteborgin
Kaupungin kotisivuilta goteborg.se.

Apurahaa
jaossa!
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GÖTEBORGIN KAUPUNKI kuuluu suomen kielen
hallintoalueeseen ja sen vuoksi sille myönnetään erityistä valtiontukea. Kaupunki jakaa
tukea eteenpäin yksityisille ja julkisille organisaatioille, kuten seuroille ja yhdistyksille.
Tukea ei jaeta yksityishenkilöille.
Voit hakea valtiontukea suomen kieltä, kaksikielisyyttä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria
edistäviin tapahtumiin ja hankkeisiin.

Tukihakemukset käsitellään neljästi
vuodessa ruotsinsuomalaisen neuvoston
kokouksen yhteydessä. Voit täyttää tukihakemuksen kaupungin kotisivuilla goteborg.se/suomeksi.
Tämän vuoden hakuajat ovat:
20.2. mennessä
20.4. mennessä
7.9. mennessä
9.11. mennessä

minä olen ruotsinsuomal ainen!
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Göteborgin Kaupunki

Nuori, sinulla on valtaa
 Göteborgin nuorisovaltuustossa nuoret
saavat mahdollisuuden osallistua kunnallispolitiikkaan. Valtuustoon kuuluu 101
nuorta eri puolilta Göteborgia. Yhteisiä
tapaamisia on viidesti vuodessa ja lisäksi
jäsenet jakautuvat työryhmiin, joissa keskustellaan niistä aiheista, jotka nuoret itse
valitsevat. Työryhmät käsittelevät esimerkiksi kouluun, kulttuuriin ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Nuorisovaltuusto on muun muassa saanut läpi aloitteen, jossa kaikki koululaiset

Suomenkieliset esikoulut
ja vanhustenasuntolat
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”.

Kunnallinen vanhustenhoito
Lövgärdetin vanhustenasuntola, Angered
• Onnela-osasto: 8 paikkaa. Osasto on keskittynyt dementiaa
sairastaviin vanhuksiin.
• Rauhala-osasto: 12 paikkaa vanhuksille, jotka tarvitsevat
somaattista hoitoa

Glöstorphöjdenin vanhustenasuntola,
Pohjois-Hisingen

saavat arkisin käyttää ilmaiseksi julkisia
kulkuvälineitä opiskelijakorttia näyttämällä.
Nuorisovaltuusto valitaan kerran vuodessa marraskuussa äänestyksellä. Voit
asettua ehdokkaaksi, jos asut Göteborgissa ja olet vähintään kuudennella luokalla
mutta alle 18-vuotias.
Lavalla:
Tutustu toimintaan osoitteessa
Janne
goteborg.se/ungdomsfullmaktige
ja
Westerlund
Facebookissa Ungdomsfullmäktige
Göteborgs Stad ja hae mukaan!

Kunnallinen esikoulutoiminta
Gibraltarkrokenin esikoulu
Uusi esikoulu keskustassa. Suomenkielistä esikoulutoimintaa
päivittäin. Esikoulun johtaja: Birgitta Murtoinperä.

Skattegårdsvägenin esikoulu ja Svetsaregatanin
esikoulu
Suomenkielistä esikoulutoimintaa joka viikko Länsi-
Göteborgissa. Esikoulujen johtaja: Eva Sunegård.

Plantagegatanin esikoulu
Kaksikielistä esikoulutoimintaa päivittäin MajornaLinnéssä. Esikoulun johtaja: Kajsa Fröman.
Suomenkielinen esikouluopettaja
Lisäksi Göteborgin alueen esikouluja kiertää
suomenkielinen esikouluopettaja Laura Paasio.

Yksityinen esikoulutoiminta
Esikoulu ja vapaakoulu Aurinkopiha
Suomenkielistä esikoulutoimintaa joka päivä. Angeredissa.
Yhteyshenkilö: Pirjo Hanski.

Esikoulu ja vapaakoulu Havet
Suomenkielistä esikoulutoimintaa joka päivä. Lundbyssa.
Rehtori: Kara Fairchild.

16 paikkaa dementiaa sairastaville vanhuksille.
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Näin lapsen
oikeudet näkyvät
meillä

Lapsen oikeuksien sopimuksen tehtävänä on määrittää kaikille lapsille ja nuorille
yhteiset ihmisoikeudet. Sopimuksessa on 54 kohtaa, joista valitsimme kolme ja
annoimme lasten ja nuorten kertoa itse, miten ne toteutuvat heidän elämässään.

Pinaattilettuja ja gurujen viisauksia

t e k s t i : i d a va l pa s

Nelivuotias Karamleen Kaur istuu olohuoneen lattialla ja ravistaa tottunein ottein
talkkijauhetta isänsä tabla-rummun päälle.
Sitten hän lyö kädellä rumpua niin, että
koko huone kaikuu komeasti. Kaksoissisko
Keerat Kaur kurkkii tapahtumia uteliaana
keittiöstä.
Intialaiset perinnesoittimet ovat siskoksille tuttuja, sillä musiikki on keskeinen osa heidän uskontoaan. Karamleen
ja Keerat edustavat sikhiläisyyttä, joka on

Artikla 30:
”Vähemmistöryhmään
tai alkuperäiskansaan
kuuluvalla lapsella
on oikeus omaan
kulttuuriin, uskontoon
ja kieleen.”

6

Intiasta lähtöisin oleva maailmanuskonto.
Maailmanlaajuisesti sikhiläisyys kuuluu
kymmenen suurimman uskonnon joukkoon, mutta Ruotsissa sikhejä on vähän:
nelisen tuhatta koko maassa, heistä noin
1500 Länsi-Götanmaan alueella.
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa
korostetaan lasten uskonnonvapautta
ja oikeutta harjoittaa omaa uskontoaan.
YK:n linjauksena on myös se, että vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus halutessaan kasvattaa lapsi uskontoon, jos
se ei riko lapsen muita ihmisoikeuksia.
Vanhempina lapset saavat päättää itse
uskontonsa, mutta Namleen toivoo, että
lapset rakastavat aikuisinakin uskontoa
yhtä paljon kuin vanhemmat.
”Sikhit ovat taistelleet uskonnonvapauden puolesta”, Namleen sanoo.
Lasten arkeen sikhiläisyys ei erityisemmin vaikuta, ja kulttuurit ja uskonnot
ovat kotona sopusoinnussa. Intialaisen
isänsä kanssa lapset puhuvat punjabia ja
äidin kanssa suomea. Päiväkodissa he oppivat suomea, ruotsia ja englantia.
Sikheillä ei ole samoja pyhäpäiviä kuin
kristityillä. Päiväkodissa he voivat kuitenkin osallistua esimerkiksi pääsiäismunien
maalaamiseen, koska se ei liity vahvasti
uskontoon.
Muutamia ohjeita Namleen on kuitenkin antanut päiväkodille: jos tyttöjen
hiuksiin tarttuu jotain, niitä ei saa leikata,
koska sikhit eivät lyhennä hiuksia tai
muita ihokarvoja. Lisäksi perhe syö vain
vegaaniruokaa, sillä sikhit ovat kasvissyöjiä. Perheen keittiössä syntyy niin in-

tialaisia kuin suomalaisia perinneherkkuja.
Lempiruokakin on selvä: pinaattiletut.
Usein sunnuntaisin perhe suuntaa
gurdwaraan, sikhiläiseen pyhään huoneeseen. Se sijaitsee Hammarkullenissa.
Punjabinkielisessä jumalanpalveluksessa
luetaan sikhigurujen tekstejä ja musisoidaan, kertoo äiti Namleen. Se on pienelle
yhteisölle tärkeä kohtaamispaikka.
Lopuksi syödään päivällinen yhdessä.
”Se on langar”, sanoo Karamleen. Sana
tarkoittaa ilmaista ruokaa kaikille. Sikheille muiden auttaminen on tärkeää.
Gurdwarassa lapset yleensä hiljentyvät
kuuntelemaan aikuisia tai leikkivät muiden lapsien kanssa. Kotona touhukkaat
siskokset sen sijaan innostuvat usein
kaivamaan soittimet esiin. Nytkin Karamleen ilmoittaa haluavansa laulaa. Hän
avaa pienen pianon ja haitarin yhdistelmältä näyttävän soittimen, harmonin.
Vielä hetki soittoa ennen iltarukoukseen
hiljentymistä.

minä olen ruotsinsuomal ainen!

k u vat : p r i vat

Karamleen ja Keerat ovat
erityisiä monesta syystä:
he ovat kaksosia, jotka
kasvavat suomalaisintialaisessa perheessä
ja kuuluvat sikhiläiseen
uskontokuntaan.
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Artikla 28
”Lapsella on oikeus
käydä ilmaiseksi
peruskoulua. Valtion on
edistettävä toisen asteen
koulutusta ja opintoohjausta sekä ehkäistävä
koulunkäynnin
keskeyttämistä.”

Koulu sopeutti
uuteen
kotimaahan
Lukiolainen Milja Luomala,
18, toivoo opettajille
parempaa motivaatiota.
t e k s t i : i d a va l pa s

k u vat : l o b i r g e r s s o n

Muutin perheeni kanssa Göteborgiin vuonna 2013 ja aloitin
kuudennen luokan ruotsinsuomalaisessa koulussa. En osannut sanaakaan ruotsia, joten oli helpottavaa jutella
suomeksi luokkakavereiden kanssa. Viihdyin koulussa hyvin, vaikka välillä pätevistä opettajista oli pulaa.
Huomasin, että Ruotsissa oppitunnit
olivat pidemmät kuin Suomessa. Läksyjä
ei ole tullut juuri koskaan, ja kertaaminen
on omalla vastuulla.
Kun ruotsinsuomalainen koulu suljettiin, siirryin yhdeksännen luokan kevääksi
Tynneredin kouluun. Puhuin jo ruotsia
sujuvasti, ja muutamassa kuukaudessa aksenttikin hävisi. Nyt käyn Hvitfeldtskan
lukion luonnontieteellistä linjaa.
Olen saanut suurimman osan kavereistani koulusta. Minusta koulu onkin tärkeä
paikka oppia sosiaalisia taitoja. Lukiossamme on monia kulttuureja esimerkiksi
Venäjältä, Kroatiasta ja Bosniasta. Meidän
luokallamme on hyvä henki ja kaikki kunnioittavat toisiaan. Olen kuullut kiusaamisesta mutten itse törmännyt siihen.
Olen luokkamme ainoa, joka puhuu

suomea. Opiskelen ruotsia toisena kielenä, ja tunneilla olemme puhuneet kansallisista vähemmistökielistä ja katsoneet
videon saamelaisista. Muuten vähemmistöjä ei juuri käsitellä koulussa.
Olen kuullut, että monissa ruotsalaisissa kouluissa opetuksen taso on matala.
Tuntuu, että kaikilla opettajilla ei ole
intohimoa opettaa. Jos on kiinnostunut
jostain aineesta mutta sen opettaja on

huono, saattaa oppilaankin into laantua.
On väärin, että esimerkiksi Yhdysvalloissa perheen varallisuus vaikuttaa siihen,
millaisen koulutuksen saa. Kaikilla lapsilla
pitäisi olla oikeus maksuttomaan kouluun,
koska monella voi olla paljon potentiaalia,
joka jää hyödyntämättä. Ruotsissa jopa
lukiokirjat ovat ilmaisia. Koulutus on
nyky-yhteiskunnassa entistä tärkeämpää,
jotta pääsee etenemään uralla.”

YK:n lapsen oikeuksien sopimus
»» Ruotsi ratifioi sopimuksen vuonna 1990. Vuoden 2020 tammikuussa se
vahvistettiin lakiin.
»» Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.
»» Tarkoittaa valtiota sitovaa lasten ihmisoikeussopimusta, joka liittyy esimerkiksi
terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Valtion on vastuu toteuttaa oikeudet.
»» Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989.
»» YK:n lapsen oikeuksien komitea valvoo sopimuksen noudattamista. Maat
raportoivat komitealle lapsen oikeuksien tilanteesta viiden vuoden välein.
»» Sopimukseen kuului alun perin 54 artiklaa, mutta sitä kehitetään maailman
muuttuessa. Vuosien varrella sopimukseen on lisätty kolme pöytäkirjaa.
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Leikki vaatii aikaa
Koulun jälkeen Kerttu Tuomas, 9,
rakentelee upeita paperitaloja ja tapaa
kavereita harrastuksissa.
”Vapaa-aikana kaikkein mieluiten askartelen. Suunnittelen unileluille vaatteita ja rakennan yksin tai kavereiden kanssa taloja.
Niihin tarvitaan paperia, pahvia, puutikkuja ja kuumaliimaa.
Niitä on kiva tehdä, koska saa itse miettiä, millainen talosta tulee. Se voi olla vaikka ympyrä.
Harrastan kerran viikossa ratsastusta ja hiphop-tanssia. Ratsastus on kivaa, koska siinä saa kavereita ja oppii hoitamaan ja
hellimään hevosia. Innostuin tanssista, kun näin sitä kavereiden
kanssa TikTok-sovelluksessa. On kivaa oppia uusia liikkeitä.
Kysyin äidiltä ja sain luvan aloittaa tanssitunnit.

Artikla 31
”Lapsella on oikeus
lepoon, leikkiin
ja vapaa-aikaan
sekä taide- ja
kulttuurielämään.”
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Harrastukset ovat minulle tärkeitä, mutta en haluaisi enempää harrastuspäiviä. Joskus väsyneenä haluaisin mieluummin
tehdä jotain muuta kuin mennä harjoituksiin. Mutta silloin kun
niissä on ollut tosi kivaa, tekee mieli sanoa jei ja hyppiä ilosta.
Kaverit ovat minulle tärkeitä. Leikimme kesäisin keppihevosilla. Haluan, että minulla on riittävästi aikaa heille. Olisi kauheaa, jos minulla ei olisi aikaa leikkiä.
Kaikki harrastukseni ovat ruotsin kielellä. Toivoisin, että niitä olisi myös suomeksi, koska en aina ymmärrä kaikkia sanoja
ruotsiksi. Olen käynyt pari kertaa kirkon suomenkielisessä muskarissa. Siellä olen oppinut suomea ja uusia lauluja.
Isona haluaisin tanssijaksi, ratsastuksenopettajaksi tai tyypiksi, joka suunnittelee ja rakentaa taloja.”
t e k s t i : i d a va l pa s

k u vat : l o b i r g e r s s o n

LASTEN SIVU
t e k s t i : i d a va l pa s

Sanalista
Leikkaa pieni sanalista irti ja vie esimerkiksi
esikouluopettajallesi.

MAMMA = ÄITI
PAPPA = ISÄ
FÖRÄLDER = VANHEMPI
TACK = KIITOS
MJÖLK = MAITO
SOVA = NUKKUA
TRÖTT = VÄSYNYT
HUNGRIG = NÄLKÄINEN
NAPP = TUTTI
TITTA = KATSO
GÖR ONT = SATTUA
GOD MORGON = HUOMENTA
VI SES = NÄHDÄÄN
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

YKSI
KAKSI
KOLME
NELJÄ
VIISI

AB
C
1
2
3

6 = KUUSI
7 = SEITSEMÄN
8 = KAHDEKSAN
9 = YHDEKSÄN
10 = KYMMENEN

Minivisa
Rasti ruutuun: Mitä näistä asioista lapsella
on oikeus tehdä?
1. puhua omaa
äidinkieltä, kuten
suomea, esikoulussa
ja koulussa
2. ajaa autoa
3. kertoa oma mielipide

4. olla monen maan
kansalainen
5. mennä naimisiin
6. käydä lasten tapahtumissa, joissa puhutaan
omaa äidinkieltä

Oikeat vastaukset: 1, 3, 4, 6 (Suomen kansalaisuuden saa
automaattisesti, jos lapsen äiti tai isä on suomalainen. Lisätietoa
osoitteesta finland.se)

Opi suomea kivoilla
sovelluksilla
• uTalk – Sovelluksessa on suomen lisäksi yli 140
muutakin kieltä. Voit ladata sen ilmaiseksi, jos sinulla on
kirjastokortti.
• WordDive – Supersuosittu suomalaissovellus lupaa
tehdä sinusta kieligurun parissa kuukaudessa.
Hinta 109 kruunua kuussa.
• Ekapeli – Eskari-ikäisille ja sitä vanhemmille
suunnatussa pelissä harjoitellaan suomea
ihanien hahmojen kanssa. Ilmainen.

Kuulutko vähemmistöön?
Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistöä:
ruotsinsuomalaiset, juutalaiset, saamelaiset, romanit
ja tornionlaaksolaiset. Sinä saat itse päättää, kuulutko
vähemmistöön vai et. Tärkeintä on, että se tuntuu
sinusta omalta.

Top 5 hauskat
kielikirjat
Näiden kirjojen avulla sinusta tulee
taituri niin suomessa kuin ruotsissa.
Kaikki kirjat löytyvät Göteborgin
alueen kirjastoista.
 Mauri Kunnaksen Hullunkurinen kuvasanakirja: suomi–
ruotsi (Otava)
 Mumindalens bildordbok: svenska–finska
(Schildts Förlags)
 Suomen oppikirja Poks! 1 (Schildts & Söderströms)
 Sen sadan sortin sanakirja (Lasten keskus)
 Vicky upptäcker nya språk: 100 ord. 2, Svenska –
suomi (Bellinova Media)
Vinkit antoi kirjastonhoitaja Mia Hansén
Världslitteraturshusetin lasten- ja nuortenostastolta.
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VINJETT
Ajankohtaista

Kutsu juhlaan
Lämpimästi tervetuloa juhlistamaan
ruotsinsuomalaisten päivää!
»» Uusi Teatteri järjestää lapsille
näytöksen Kaikki kotini (Alla mina
hem) suomeksi.
»» Kansanedustaja Anna Sibinska
saapuu pitämään puheen.

Aika: Maanantaina 24. helmikuuta
klo 17
Paikka: Stora Teatern,
Kungsparken 1

 Tänä vuonna tulee kuluneeksi 75
vuotta siitä, kun Tove Jansson julkaisi
ensimmäisen kirjan Muumeista. Hänestä
tuli yksi Suomen monipuolisimmista
ja tuotteliaimmista taiteilijoista, mutta
moni hänen teoksistaan jäi Muumien
menestyksen varjoon.

»» Da Capo -kuoro esiintyy.
»» Runonlausuntaa. Myös yleisöllä on
mahdollisuus esittää omia runojaan.
»» Paneelikeskustelu teemalla Ylpeä
ruotsinsuomalainen.

Nyt Göteborgin Kaupungin entinen
kulttuurikoordinaattori ja Tove Jansson
-asiantuntija Kalle Kinnunen saapuu
Biskopsgårdenin kirjastoon kertomaan
taiteilijan tärkeimmistä töistä. Kinnunen
myös kuvailee, kuinka elämä ja
yhteiskunta vaikutti hänen taiteeseensa
Muumi-kirjoihin.

»» Haitarivirtuoosi Ari Haatainen.
Mukana Göteborgin suomalainen
hanurikerho.

Ruudun ääreen

Keskiviikkona 26. helmikuuta
klo 18–19:30 Biskopsgårdenin
kirjastossa. Tilaisuus on ilmainen.

SVT esittää tänä vuonna monta hauskaa
suomenkielistä tv-ohjelmaa lapsille ja nuorille.

KUVAT: LUDWIG REXTER LANGÉEN/SVT

Perheen pienimpiä hellitään Oktonautit-animaatiosarjalla, joka kertoo merenalaisista seikkailijoista. Sarja nähdään
SVT Barn -kanavalla sunnuntaisin klo
13:45 ja SVT Playssa.
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Taidetta Muumien
varjossa

Suositussa Musikkollot-sarjassa kahdeksan lasta saapuu kanavan järjestämälle musiikkileirille, jossa he opettelevat tekemään
musiikkia, tanssimaan, soittamaan ja esiintymään. Syksyllä nähdään sarjan neljäs kausi.

Jumppaa lapsille
suomeksi
Göteborgissa on
käynnistynyt uusi
suomenkielinen
jumppa lapsille. Ryhmät täyttyivät hetkessä, kun lähes 50
lasta haki mukaan.
”Viihdyn lasten
parissa ja liikunta on aina ollut lähellä
sydäntä. On myös mukava tavata suomalaisia lapsiperheitä ja olla mukana
tukemassa suomalaista kulttuuritoimintaa ja lasten suomen kieltä,” kertoo
vetäjänä toimiva Satu Lappalainen.
Satun työparina toimii Linnea
Majander. Jumpan mahdollistaa Klubi
2000 -yhdistys.

minä olen ruotsinsuomal ainen!

n r o 22 , v u o s i 2020

Ajankohtaista
VINJETT

Tapaa kirjailija
Nina Wähä

Mieleni
minun tekevi…

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

tapaan Kalevalan ja

KUVAT: ZORAN DOKIC

Ravintola Kultur på Bruk, Blå
suomalaisen
Stället, Angered.
Aamiainen kulttuurin
päivää.
tarjolla alkaen klo 9:30, hinta
100 SEK.
Illan teemana on metsän henki, ja
Götanmaan Kalevalaiset kertovat
sanoin ja kuvin kesäretkestä
suomalaismetsiin.

Kansanmuusikko Anna Fält laulaa
ikivanhoja suomalaisia tekstejä ja
loitsuja. Kaksikielisen ohjelman
päätteeksi kahvia jakeskustelua.
Tervetuloa! Vapaa pääsy.

Aika: 28. helmikuuta klo 18.
Paikka: Göteborgin Kaupunginkirjasto.

Järjestäjinä Götanmaan Kalevalaiset yhteistyössä Göteborgin
Kaupunginkirjaston kanssa Göteborgin Kulttuurihallinnon tuella.

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.

Haluan saada lehden paperimuodossa!
Nimi:
Osoite:
Postinumero:

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!

!

Jag vill ha tidningen i pappersformat!
Namn:
Adress:
Postnummer:
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ELOKUVA

Ihmisen osa (Människans lott)
Kari Hotakaisen samannimiseen romaaniin perustuva
lämminhenkinen draamakomedia kertoo etääntyneen
perheen yllättävästä lähentymisestä. Konkurssin
kokenut pennitön Pekka Malmikunnas (Hannu-Pekka
Björkman) uskottelee vanhemmilleen (Leena Uotila,
Asko Sarkola) ja aikuisille siskoilleen (Ria Kataja,
Armi Toivanen) toimivansa yhä menestyksekkäänä
toimitusjohtajana. Kuvioihin astuu kuitenkin
lipeväkielinen Kimmo Hienlahti (Kari Hietalahti),
Pekkaakin pahempi huijari, joka saa Pekan
havahtumaan oman tilanteensa mahdottomuuteen.
Näytökset: Bio Roy 19. maaliskuuta klo 18, Angeredin
elokuvateatteri 26. huhtikuuta klo 15.

Olen suomalainen
(Mitt hjärta är finskt)

Elokuva on tarina elämää suuremmasta rakkaudesta,
unelmien tavoittelusta ja taistelusta oman paikan
löytämiseksi. Se on tarina selviytymisestä ja ujosta
savolaispojasta, josta lopulta kasvaa koko kansan
tuntema legenda Kari Tapio. Päärooleissa nähdään
Matti Ristinen ja Tiina Lymi.
Näytökset: Bio Roy 13. helmikuuta klo 18, Angeredin
elokuvateatteri 23. helmikuuta klo 15.

Marian paratiisi (Marias paradis)

© NORDISK FILM

Karismaattinen ja enkelimäinen Maria Åkerblom (Pihla
Viitala) johtaa vainotun lahkonsa jäsenet 1920-luvun
Kokkolasta Helsinkiin, jossa he matkansa välietappina
majoittuvat kauniiseen huvilaan, Villa Toivolaan. Öisin
Maria vajoaa transsiin ja saarnaa seuraajilleen enkelin
hänelle välittämää sanaa. Yksi Marian omistautuneimmista
seuraajista on uskossaan kiihkeä teini-ikäinen Salome
(Satu Tuuli Karhu). Mutta mitä kätkeytyy magneettisen
kiehtovan Marian ulkokuoren taakse?
Näytökset: Angeredin elokuvateatteri 29. maaliskuuta klo
15, Bio Roy 16. huhtikuuta klo 18.


Frankeras ej
Mottagaren
betalar portot

STADSLEDNINGSKONTORET
Veera Säisä
SVARSPOST
Kundnummer: 20380442
404 20 Göteborg
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