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Seitsemän pikakysymystä: Ella Turta
teksti : mirjami rustanius kuva: lo birgers son

minä olen ruots in suomal ainen ! nro 15, vuosi 2017

» Päädyimme käyttä-
mään Instagram-ku-
vapalvelua ja aloitim-
me siellä kampanjan  
#Stoltsverigef inne. «

Ella turta:
24-vuotta sosiologian kandidaatti Göteborgin yliopistosta.
Asuu Kvillessä Göteborgissa.

Ruotsinsuomalaisten nuorten liitolla on meneillään kampanja #Stolts-
verigefinne, josta on julkaistu myös kirja. Ella Turta, ruotsinsuoma-
laisten nuorten liiton varapuheenjohtaja, kerrotko vähän lisää?
– Mietimme miten tavoittaa nuoria ja herättää keskustelua identi- 
teetistä. Päädyimme käyttämään Instagram-kuvapalvelua ja aloitim-
me siellä kampanjan #Stoltsverigefinne. Ruotsinsuomalaiset nuoret 
saivat julkaista Instagramissa kuvia arjestaan ja pohtia niiden kautta 
identiteettiään. 

Mitä kampanjan aikana nousi esille?
– Kampanjan aikana saimme huomata, kuinka monimuotoinen 
ruotsinsuomalainen identiteetti voi olla. Se voi myös olla sekoitus 
muitakin kulttuureja, esimerkkinä kirjassa tarinansa kertova ruot-
sinsuomalaischileläinen nuori. Kampanjan aikana monet nuoret 
huomasivat, että he eivät ole yksin identiteettikysymystensä kans-
sa.

Minkälaista jatkoa Instagram-kampanja on saanut?
– Instagram-kampanja meni hyvin, ja päätimme koota kuvista 
ja tarinoista kirjan. Valitsimme kirjaan 19 henkilöä, jotka ker-
tovat arjestaan ruotsinsuomalaisena sanojen ja kuvien kautta. 
Instagram-kampanjan ja kirjan pohjalta on kuvista ja tarinoista tehty 
myös valokuvanäyttely, jota kunnat ja eri toimijat voivat vapaasti 
tilata. Toivomme että sen kautta ruotsinsuomalaiset nuoret tulisivat 
näkyvämmäksi, samoin myös vähemmistökysymykset.

Miten identiteettikysymykset ovat tulleet kampanjan aikana esille?
– Olen tavannut paljon nuoria, joiden on ollut vaikea määritellä 
identiteettiään. He miettivät keitä he oikein ovat, ovatko he puo-
liksi suomalaisia ja puoliksi ruotsalaisia, vai jotain ihan muuta. 
Useat nuoret ovat myös havahtuneet siihen, että esimerkiksi kie-
likysymyksissä on kyse paljon isommista rakenteista ja yhteiskun-
nallisesta ongelmasta, eikä vain yksittäisen perheen tilanteesta tai 
päätöksestä olla puhumatta lapsille suomea. 

Kirjan nuoret tuovat näkyväksi hyvin erilaisia ruotsinsuomalaisia 
identiteettejä. Onko kampanjan aikana löytynyt kuitenkin jotain 
yhteistä?
– Yksi esille noussut teema oli kielitaidon puute. Monien nuorten 
vanhemmat eivät ole puhuneet lapsilleen suomea. Yksi yhteinen 
tekijä on myös, että moni ruotsinsuomalainen nuori ei tiedä oi-
keuksistaan, saati siitä kuinka paljon ruotsinsuomalaisia oikeasti 
on.

Monet kunnat miettivät miten tavoittaa ruotsinsuomalaiset nuoret. 
Onko sinulla tähän vinkkejä?
– Kansallisia vähemmistöjä koskevassa lainsäädännössä on nuorten 
mentävä aukko. Lapsilla ja vanhuksilla on hallintoalueilla erikoisoi-
keuksia ja heihin panostetaan, mutta nuorten tilanne jää usein huo-
mioimatta. 
Monet kunnat myös toteavat, että nuoria ei kiinnosta ruotsinsuo-
malaisuus, mutta ehkä keinoja nuorten tavoittamiseksi voisi miettiä 
uudelleen. Nuoria pitää tiedottaa heidän oikeuksistaan ja tukea heitä 
oman identiteetin rakentamisessa. Tärkeä osa tätä on kielitaidon vah-
vistaminen. Kunnissa tarvitaankin riittävää ja laadukasta äidinkielen 
opetusta. 

Miten kirjan tai valokuvanäyttelyn voi tilata?
– Ota yhteyttä Ruotsinsuomalaisten nuorten liittoon, www.ungfin.se/fi, 
niin autamme ostamaan kirjan tai tilaamaan näyttelyn.  

#Stoltsverigefinne
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Minä olen ruotsinsuomalainen on Göteborgin 
kaupungin suomen kielen hallintoaluetyön 
tiedotuslehti kaikille Göteborgin ruotsinsuo-
malaisille ja muille asukkaille, sekä kaupungin 
työntekijöille.

Vastaava julkaisija: Maria Balaban 
Päätoimittaja: Mirjami Rustanius 
Kansikuva: Frida Winter 
Mies kannen kuvassa: Veikko Hukka
Kuva: Eriksbergin arkisto/ Raskas metalli 
Byline-valokuva: Julia Sjöberg
Ulkoasu: Newsroom 
Paino: Lenanders Grafiska AB 
Ilmestyminen: Kolme kertaa vuodessa
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Sisältö
nro 15 2017

Ruotsinsuomalainen 
neuvosto ja avoin 
kokous

Kurkistus men- 
neeseen: Suomi  
Göteborgissa

Äidinkielen opetusta 
kartoitetaan uu-
dessa selvityksessä

Maria Balaban 
Göteborgin Kaupungin suomen 

kielen hallintoalueen 
suunnittelujohtaja

Pääkirjoitus

M
ikä vuosi meillä on ollut! 
Suomi 100 juhlavuosi on 
huomioitu Göteborgissa 
”Blåvita band”-otsikon alla. 
Vuosi alkoi teatteriesityksellä 

tammikuussa ja sen jälkeen kaupungissa 
on ollut monenlaista kulttuuriohjelmaa – 
konsertteja, näyttelyitä, kirjailijatapaami-
sia ja lasten omaa ohjelmaa. Tapahtumia 
on vielä jäljellä. Löydät lehden sivuilta 
tietoa itsenäisyyspäivän juhlallisuuksista.

LAKI KANSALLISISTA VÄHEMMISTÖISTÄ ON 

selvitysvaiheessa. Tänä vuonna on tehty 
kaksi suurta kansallista selvitystä, jotka 
tarkastelevat kansallisten vähemmistöjen 
tilannetta. Ne antavat toimintaehdotuksia 
vähemmistötyön vahvistamiseksi. Tämän 
lehden painoon mentyä julkaistaan selvi-
tys siitä, miten oppilaiden mahdollisuuk-
sia saada vähemmistökielten opetusta 
sekä toisaalta opetusta vähemmistökielillä 
voitaisiin parantaa. Ensi vuoden aikana 
selvitysten kommenteista tehdään yh- 
teenvetoa. Toivottavasti toimenpide- 
ehdotukset astuvat voimaan tammikuussa 
2019. 

GÖTEBORGISSA KUNTALAISALOITE KAKSIKIELI-

SESTÄ OPETUKSESTA on edennyt kaupun- 
ginosalautakuntiin. Kolme kaupungino-
saa on saanut tehtäväkseen selvittää tar-
kemmin kaksikielisen opetuksen järjestä-
mistä kaupungissa. Esikoulun ja koulun 
prosessijohtaja Ulla Jonsson osallistuu 
tähän työhön.

ENSI VUONNA TAPAAMISPAIKOISSA JÄRJESTE-

TÄÄN enemmän suomenkielistä ohjelmaa. 
Göteborgiin ollaan myös suunnittele-
massa lisää suomenkielisiä dementia- 
paikkoja. Tämä tarkoittaa kokonaan uut-
ta suomenkielistä osastoa. Seuraavassa 
Minä olen ruotsinsuomalainen – lehden 

numerossa kerromme tästä lisää. 

PIAN ALKAVAT JOULURUOKIEN VALMISTELUT ja 
tietysti myös joulukarkkien. Näitä kaik-
kiahan täytyy maistella jo valmistuksen 
aikana! Suomen kielen hallintoalueelta 
me toivotamme kaikille oikein ihanaa 
joulua ja hyvää uutta vuotta!

minä
olen
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göteborgin kaupunki

Ruotsinsuomalaisten oikeudet 
Göteborgissa
Göteborg on kuulunut 1. helmikuuta 2011 lähtien suomen kielen hallintoalueeseen. 
Tämä antaa kunnan ruotsinsuomalaisille asukkaille oikeuksia, jotka perustuvat 
kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä säädettyyn lakiin (2009:724), 
Laki astui voimaan 1. tammikuuta 2010. Nämä ovat oikeutesi:

Esikoulu  
Sinulla on oikeus saada kokonaan 
tai osittain suomenkielistä esikoulu-
toimintaa. Lapsen kotikielellä ei ole 
merkitystä. Esikoulun rehtori vastaa 
opetuksen järjestämisestä. 

Äidinkielen opetus peruskoulus-
sa ja lukiossa 
Sinulla on oikeus saada äidinkielen 
opetusta peruskoulussa ja lukiossa 
koululain mukaisesti. Myös sinulla 
jolla ei ole suomen kielen perustaitoja, 
on oikeus saada suomen kielen äidin-
kielen opetusta koululain päivityksen 
myötä. 

Vanhustenhoito 
Sinulla on oikeus saada kokonaan tai 
osittain suomenkielistä vanhusten-
hoitoa. Avuntarpeenkäsittelijä tekee 
arvioinnin avuntarpeesta. 

Asiointi kunnan kanssa 
Sinulla on oikeus käyttää suomen 
kieltä ollessasi yhteydessä kuntaan 
niin suullisesti kuin kirjallisestikin. 
Kunnanviranomaisten päätöksestä on 
oikeus saada suomenkielinen käännös 
kirjallisesti. Kunnalla on oikeus 
päättää missä ja milloin kuntalaisia 
palvellaan suomen kielellä. 

Kulttuuri ja kieli 
Göteborgin Kaupungin tulee suojella 
ja edistää suomen kielen käyttöä ja 
ruotsinsuomalaista kulttuuria. Lasten 
kulttuuri-identiteetin kehittäminen 
ja äidinkielen käytön tukeminen on 
erityisen tärkeää.

Neuvonpito 
Göteborgin Kaupungin tulee antaa 
ruotsinsuomalaisille mahdollisuus 
vaikuttaa ruotsinsuomalaisiin liittyviin 
asioihin.

Tiedotus 
Göteborgin Kaupungin tulee tiedot-
taa vähemmistöä näistä oikeuksista.

Göteborgin Kaupungin palvelukeskus vastaa suomeksi

Göteborgin Kaupungin palvelukeskus (kontaktcenter) on puhelinpalvelu, josta voi saada 
neuvontaa myös suomeksi. Göteborgin palvelukeskuksen tavoite on, että asukkaat voivat 
saada helposti tietoa ja opastusta kaupungin palveluista. Kun soitat palvelukeskukseen, 
pyydä saada puhua suomea jonkun kanssa tai sano sana ”finska”. 

 
Göteborgin Kaupungin palvelukeskus 
Ma-pe klo 7-18.00 
Puhelinnumero 031-365 00 00

minä olen ruots in suomal ainen ! nro 15, vuosi 2017
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teksti : mirjami rustanius kuva: julia s jöberg

Ruotsinsuomalainen neuvosto
• Neuvoston tavoitteena on valvoa ruot-

sinsuomalaisten oikeuksien toteutumista 
liittyen suomenkieliseen kunnalliseen pal-
veluun, kieleen ja kulttuuriin vähemmistölain 
(2009:724) mukaisesti.

• Ruotsinsuomalainen neuvosto valvoo ruot-
sinsuomalaisia kysymyksiä kunnallisessa 
toiminnassa. Neuvosto järjestää vuosittain 
avoimen kokouksen, jonne kaikki Göteborgin 
ruotsinsuomalaisista kysymyksistä kiinnostu-
neet ovat tervetulleita.

• Haluatko tietää lisää ruotsinsuomalaisen neu-
voston toiminnasta? Löydät tietoa kaupungin 
suomenkielisiltä kotisivuilta, www.goteborg.
se/suomeksi tai voit ottaa laittaa sähköpostia 
goteborgs.stads.sverigefinska.rad@stadshu-
set.goteborg.se.  

• Kaupungin ruotsinsuomalaisella neuvostolla 
on kolme kaikille avointa viiteryhmää: Kieli ja 
koulutus, kulttuuri ja vanhustenhoito. 

info

Suomen kielen opetus  
on tärkeää neuvostolle

ajankohtaista

Suomenkielinen opetus, vanhustenhoito ja tiedotus. Nämä ja mo-
net muut teemat olivat keskustelussa Ruotsinsuomalaisen neu-
voston järjestämässä iltapäivässä lauantaina 7.10. Avoin tapahtu-
ma kokosi noin kuusikymmentä ihmistä kaupunginkirjastoon. 

Neuvoston ja kaupungin työntekijöiden 
esittelyn jälkeen yleisöllä oli tilaisuus 
esittää kysymyksiä. Yksi monia mieti- 
tyttävä asia on suomenkielisen vanhusten-
hoidon paikkatilanne. Tähän oli vanhus-
työn prosessijohtaja Tia Edlundilla ker-
rottavana iloisia uutisia. Norra Hisingenin 
kaupunginosaan ollaan saamassa 16 uutta 

suomenkielistä vanhushoidon paikkaa 
dementikoille. 

Koulukysymyksissä ajankohtainen 
kysymys on kaksikielisen opetuksen saa-
minen Göteborgiin. Ruotsinsuomalaisen 
koulun suljettua sijoitettiin 67 lasta ruot-
sinkielisiin kouluihin. Ulla Jonsson, kou-
lukysymysten prosessijohtaja totesi, että 

työtä opetuksen saamiseksi tehdään mo-
nella taholla. Hän toivoi, että vähemmis–
tön kielikysymyksiä koskevien selvitysten 
tulokset auttavat viemään asiaa eteenpäin. 

Lopuksi korvapuustien ja kahvikuppos-
ten jälkeen UusiTeatteri esitti näytelmän 
Kummat kutsut! joka viihdytti väkeä nuo-
rimmasta vanhimpaan.

Andreas Hector (S) on ruotsinsuomalaisen neuvoston 
uusi puheenjohtaja. Hänellä on pitkä kokemus vähem-
mistöihin liittyvästä vaikuttamistyöstä. 

”Neuvostossa on parhaillaan käsiteltävinä 
useita asioita. Isona kysymyksenä on kak-
sikielisen opetuksen saaminen Götebor-
giin. Sitä edistetään monella eri tasolla. 
Yhtenä hyvänä vaikuttamiskeinona on 
Göteborgin kaupungin kansalaisaloite 
(Göteborgsförslag). Kuka tahansa voi 
käynnistää aloitteen kaupungin palvelujen 
parantamiseksi. Jos aloite saa vähintään 
200 allekirjoitusta, se etenee kaupungin 
päättäjille. 

Esimerkiksi aloite kaksikielisestä 
opetuksesta sai opetuksesta suomeksi  
tarpeeksi ääniä, ja on edennyt nyt  
kaupunginosalautakuntiin. 

Avoimen kokouksen yleisöstä nousi 
kysymys tiedottamisesta. Kaupungissa on 
paljon suomenkielisiä tapahtumia, mutta 
niistä on vaikeaa löytää tietoa. Tämän asi-
an aion nostaa esille neuvostossa. Meidän 
pitää myös tehdä työtä sen eteen, että 

Göteborgin ruotsinsuomalainen vä-
hemmistö tietää oikeuksistaan.    

Yhtenä haasteena neuvosto- 
työskentelyssä on asioiden vieminen 
eteenpäin oikeille foorumeille ja 
päättäjille. Toivottavasti kokemuk-
seni vaikuttamistyöstä auttaa tässä.”

KYSYMYKSIÄ JA KUMMAT KUTSUT 
AVOIMESSA KOKOUKSESSA
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kuva: k a apo k amu/gso

S
uomen ja Ruotsin pitkä yhteinen 
historia näkyy myös Göteborgis-
sa. Kaupungin läpi on kuljettu 
matkalla Amerikkaan, ja toisen 
maailmansodan aikana myös Gö-

teborgiin tuli sotalapsia. Suurempi suo-
malaisten muutto Ruotsiin alkoi 1950-lu-
vulla, kun Ruotsin työvoimapula veti 
suomalaisia tehtaille ja telakoille töihin. 
1960- ja 1970-luvun suurimpina muutto-
vuosina Ruotsiin muutti jopa 40 000 suo-
malaista vuodessa. Vuoden 2016 lopussa 
oli Suomessa syntyneitä, heidän lapsiaan 
ja lastenlapsiaan Ruotsin väestöstä noin 
720 000, eli noin 7% koko väestöstä.  
 
Göteborg nyt:
Työ tuo edelleen suomalaisia Götebor- 
giin, mutta yhä useammin myös opiskelu-
paikka tai rakkaus. Göteborgissa asuu yli 
30 000 suomalaistaustaista ihmistä. 

Telakkatyöläiset
Göteborgin telakat ovat työllistäneet mo-
nia suomalaisia. Eriksbergin ja Götaver- 
kenin suurtelakoilta löytyi työtä erityisesi 
hitsareille ja levysepille. Arvioiden mu-
kaan Göteborgin laivanrakennustelakoilla 
työskenteli noin 3000 suomalaista naista 
ja miestä. Työläisistä monet olivat reppu-
firmalaisia, jotka muuttivat useasti. Osa 
kävi välillä Suomessa esimerkiksi armei-
jan, mutta he palasivat takaisin Ruotsiin 
töihin. Telakat sijaitsivat lähellä Götebor-
gin keskustaa. Useat telakkatyöläiset asui-
vat Hagan ja Majornan purkutuomion 
saaneissa taloissa, ja matkasivat työnte-
kijälautoilla Järntorgetilta telakoille. Osa 
asui parakeissa tai asuntolaivoissa.

Finn Sanomat
Vuonna 1974 Göteborgissa perustettiin 
suomenkielinen päivälehti Finn Sanomat, 
joka ilmestyi peräti viisi kertaa viikossa. 
Lehden toimitus oli Köpmansgatanilla. 

Finn Sanomat jouduttiin lopettamaan 
80-luvun alussa taloudellisten vaikeuksien 
vuoksi. 

Götaplatsen
Monet suomalaiset taiteilijat ovat vai- 
kuttaneet Göteborgin kulttuurielämässä. 
Lokakuussa kuollut suomalainen Birgitta 
Ulfsson esiintyi Kaupunginteatterin la-

valla monet kerrat muun muassa suoma-
laisen sotalapsen perhetarinan kertovassa 
näytelmässä Fosterlandet. Götaplatsenilla 
työskentelee syksystä lähtien myös suo-
malainen Santtu-Matias Rouvali. Hän 
toimii seuraavat neljä vuotta Göteborgin 
sinfoniaorkesterin pääkapellimestarina. 

Urheilijat
Göteborgin urheiluelämää on vahvistanut 
useat suomalaiset urheilijat. Tomi Kallio 
pelasi yhdeksän kautta Frölunda Indi-
ans-jääkiekkojoukkueessa. Hisingenin 
jalkapallojoukkue BK Häckenin riveihin 
kuuluu tällä hetkellä Suomen maajoukku-
eessakin pelaavat Kari Arkivuo ja Juhani 
Ojala.  

Suomalaiset seurakunnat
Hvitfeldtsplatsenilla toimi 60-luvulla 
Suomi-koti, joka oli suomalaisen heng-
ellisen työn keskus. Suomi-kodissa ko-
koontuivat myös monet Suomi-seurat. 
Ruotsin kirkon suomalainen työ keskittyy 
nykyään Oscar Fredriks-kirkkoon. Myös 

minä olen ruots in suomal ainen ! nro 15, vuosi 2017

historia
teksti : mirjami rustanius

KURKISTUS MENNEESEEN:
Suomi Göteborgissa
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kuva: ok änd/ göteborgs stads mus eum 

kuva: staffan westergren/ göteborgs stadmus eum

Merimieskirkossa on suoma-
laisen seurakunnan toimintaa 
Finska rummet:ssa. Hellun-
taikirkko ja kahvila löytyvät 
Olskrokenista.

Tuve
Monet suomalaiset asettui-
vat Hisingenissä sijaitsevaan 
Tuveen ennen miljoonaohjel-
man talojen valmistumista. 
Myös yksi alueen kaduista sai 
nimensä Suomen mukaan, 
Tuvesta nimittäin löytyy Fin-
landsvägen. Tuven tämänhet-
kisistä asukkaista noin 9 % on 
suomalaistausta. Siellä toimii 
edelleen jalkapalloseura Fin-
landia/ Pallo. Tosin suomalais-

ta seurassa on enää vain nimi. 

Angered ja Bergsjön
Miljoonaohjelman aikana 
rakennettuihin taloihin Ang-
eredissa, Bergsjönissä, Korte-
dalassa ja Gårdstenissa muutti 
paljon suomalaisia. Alueella 
oli monia suomenkielisiä 
koululuokkia ja aktiivista yh-
distystoimintaa. Bergsjönistä 
löytyy muun muassa vanhin 
toiminnassa oleva suoma-
laisyhdistys, vuonna 1960 
perustettu Kalastus ja retkeily 
(Ka-Re). Ka-Ren päämajasta 
Karelasta löytyy myös sauna, 
joka lämmitetään edelleen 
monta kertaa viikossa.  

Juttua varten on haastateltu Inkeri Laméria. Tilastot ovat Sisu-
radiosta ja Statistiska Centralbyrånista. Inspiraationa ja lähteenä 
käytettiin myös Göteborgin kaupunginmuseon esitettä Walk with 
me, ruotsinsuomalainen Göteborg – kaupunkikierros ruotsiksi ja 
suomeksi. Göteborgin Kaupunginmuseo järjesti helmikuussa 2017 
bussikierroksen, joka vei matkalle läpi suomalaisen Göteborgin. 

kuva: s jöfarts mus eet ak variet göteborg
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Joulukuun kuudes päivä vuon-
na 1917 Suomen eduskunta 
hyväksyi senaatin esittämän 
itsenäisyysjulistuksen. Silloin 
Suomi vapautui Venäjän hal-
linnosta. Itsenäistymisprosessi 
alkoi kuitenkin jo aikaisemmin. 
Tähän vaikuttivat muutokset 
Venäjällä, kuten Tsaari Nikolai 
II syrjäyttäminen. Lokakuussa 
bolsevikit olivat kaapanneet val-
lan Venäjällä. 

Itsenäisyyspäivän perinteisiin 
kuuluu sotaveteraanien ja so-
dassa kaatuneiden kunnioitta-
minen. Helsingin tuomiokirkos-
sa vietetään itsenäisyyspäivän 

juhlajumalanpalvelus, johon 
osallistuvat muun muassa val-
tion ylin johto ja Suomen entiset 
presidentit. Kodeissa sytytetään 
usein kaksi sinivalkoista kynttilää 
ikkunalaudalle. Itsenäisyyspäivän 
iltana monet seuraavat televi-
siosta Itsenäisyyspäivän juhla-
vastaanottoa, eli Linnan juhlia. 

Voit seurata Tasavallan presi-
dentin itsenäisyyspäivän vas-
taanottoa suorana lähetyksenä 
YLE Areenasta myös Ruotsissa, 
areena.yle.fi. Lähetys alkaa 
Ruotsin aikaa klo 18.00.

Göteborgin suomalaiset nuoret 
(GSN) ja Ruotsinsuomalaisten 
Nuorten liitto kutsuu nuoret 
juhlistamaan Suomea. Luvassa 
loistava illallinen ja hyvää ohjel-
maa, itsenäistä Suomea kunni-
oittaen. Juhlallisuudet pidetään 
Kvibergin Kantinissa lauantaina 
9.12. Liput GSN.

Tapahtumia Suomen itsenäi-
syyspäivänä 6. joulukuuta 
u Kaksikielinen juhlajumal-
anpalvelus Göteborgin tuomi-
okirkossa klo 16.00. Mukana 
Göteborgin hiippakunnan piispa 
Per Eckerdal. 
 

u Göteborgin sinfoniaorkes-
terin juhlakonsertti konserttita-
lossa Götaplatsenilla klo 19.00. 
Kapellimestarina suomalainen 
Dalia Staveska, mukana myös 
pianisti Olli Mustonen. Liput 
www.gso.se.
u Kaupunginkirjasto juhlistaa 
Suomea näyttämällä Edvin 
Laineen ohjaaman elokuvan 
Tuntematon sotilas vuodelta 
1955. Elokuva näytetään klo 
18 kaupunginkirjastolla ja sin-
ne on ilmainen sisäänpääsy. 
Lisätietoa Suomi 100 vuotta 
tapahtumista 
www.finland100.se 
www.suomifinland100.fi

Suomi 100–juhlavuoden  
tapahtumia

Suomen itsenäisyyspäivä 
6.12.
teksti : mirjami rustanius
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ÄIDINKIELEN OPETUSTA KARTOITE- 
TAAN UUDESSA SELVITYKSESSÄ

teksti : mirjami rustanius kuva: lo birgers son

Oppilaalla joka kuuluu kansalliseen vähemmis- 
töön, on oikeus äidinkielen opetukseen, vaikka 
kieli ei olisikaan päivittäisessä käytössä kotona. 
Oppilaalla ei myöskään tarvitse olla perustaitoja 
kielestä saadakseen äidinkielen opetusta. Kunnan 
pitää järjestää vähemmistökielen opetusta, vaikka 

opetukseen osallistuvia olisi vain yksi. Ota yhteyttä 
suomenkielisen esikoulun ja koulun prosessijohtaja 
Ulla Jonssoniin, jos sinulla on kysyttävää suomen 
kielen opetuksesta Göteborgissa. Yhteystiedot: 
puh. 031-365 9050, ulla.jonsson@majornalinne.
goteborg.se.

Euroopan neuvosto on toistuvasti arvostellut Ruotsia kan-
sallisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumisesta. Kovaa 
kritiikkiä on saanut myös vähemmistökielten opetus. Sari 
Pesonen on ollut mukana tekemässä selvitystä opetuksen 

tilanteesta.

VUONNA 2016 ANTOI RUOTSIN hallitus toi-
meksiannon suomen kielen professori 
Jarmo Lainiolle tehdä selvitys vähem-
mistökielten opetuksesta. Selvityksessä 
tarkastellaan sitä, miten Ruotsi voisi pa-
rantaa oppilaiden mahdollisuuksia saada 
vähemmistökielten opetusta, mutta myös 
opetusta vähemmistökielillä. Lisäksi siinä 
annetaan toimenpide-ehdotuksia. Selvi-
tyksen tarkoituksena on olla yksi vastaus 
Euroopan neuvoston kritiikkiin. 

SARI PESONEN TOIMII SELVITYKSESSÄ sel-
vityssihteerinä. ”Haasteita riittää. Yksi 
esimerkki on opetuksen määrä, joka vaih-
telee suuresti kunnittain, noin 20 minuu-
tista 80 minuuttiin. Jälkimmäinenkään 
aika ei kuitenkaan riitä vähemmistökiel-
ten elvyttämiseen”, toteaa Sari Pesonen. 
Euroopan neuvoston suosituksen mukaan 
opetusta pitäisi olla vähintään kolme tun-
tia viikossa.

”TOINEN HAASTE ON RUOTSIA vaivaava 
akuutti opettajapula, joka koskee myös 
vähemmistökielten opettajia. Olemme 
kuulleet useammasta kunnasta, että heiltä 
löytyisi koululaisryhmät äidinkielen opis-
keluun, mutta opettaja puuttuu. Äidin-
kielen opettajat kohtaavat työssään myös 
hyvin eritasoisia ryhmiä. Osalle suomi on 
äidinkieli, osa vasta opettelee alkeita.”   

YHTENÄ JATKUVANA HAASTEENA ON, ettei 
tieto vähemmistön oikeuksista saavuta 
vanhempia. Esimerkkinä on vuoden 
2015 lakimuutos siitä, että peruskoulun 
oppilaalla ei tarvitse olla perustaitoja vä-
hemmistökielestä saadakseen äidinkielen 
opetusta. ”Tietoa on vaikea löytää, jos sitä 
ei etsi aktiivisesti. Moni on jäänyt ilman 
suomen kielen opetusta siksi, että he eivät 
ole tienneet olevansa oikeutettuja kielen 
opiskeluun. Kunnilla on paljon parannet-
tavaa lakimuutoksesta ja vähemmistöjen 
oikeuksista tiedottamisessa”, Sari Pesonen 
toteaa. 

MYÖS KÄYTÄNNÖN ASIAT OPETUKSEN jär- 
jestämisessä vaikuttavat äidinkielen opis-
keluun. ”Opetuksen järjestämisessä on 
monia käytännön haasteita, muun muassa 
oppituntien pitopaikka ja ajankohta. Siis 
se miten oppilaat ylipäätään pääsevät 
äidinkielen tunneilleen.” Sari Pesonen 
sanoo. ”Tämä vaikuttaa myös osallistuja-
määriin.”

SARI PESONEN KERTOO, ETTÄ kokonaisval-
taisen ajattelun tärkeys on noussut esille 
selvitystä tehtäessä. Kansallisten vä-
hemmistökielten opiskelu täytyy nähdä 
jatkumona esikoulusta lukioon. ”Vähem-
mistökielten elvyttämiseksi tarvitaan sekä 
lyhytkestoisia että pitkäaikaisia satsauk-
sia.” 

Sari Pesonen Tukholman yliopiston suomen 
kielen osaston opettaja, tutkija ja opintorehto-
ri. Haastattelua tehdessä selvityksen teko oli 
loppusuoralla.

henkilökuva
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Ystävänpäivänä teat-
teriin
Stora Teatern:ssa esitetään 14.2. hyvät 
yleisöarvostelut saanut suomalainen laulue-
sitys Sykkeessä sydämen kahden. Esitys 
perustuu kuviteltuun rakkausrunokirje-
vaihtoon Eino Leinon ja L. Onervan välillä. 
Lauluesityksen runot on säveltänyt lauluiksi 
Kaj Chydenius. Sykkeessä sydämen kah-
den/Gemensamma hjärtslag, Stora Teatern 
14.2.2018 klo 19.00.

Musiikkia Suomen 
kunniaksi
Konsertti #Mittfinland live on Sveriges Ra-
dion tunnustus satavuotiaalle itsenäiselle 
Suomelle. Esiintymässä ovat muun muassa 
göteborgilainen Kristian Anttila ja tangolau-
laja Darya Pakarinen. Illan tähtiesiintyjäksi 
lavalle nousee Danny. Konsertti pidetään 
29.11. Tukholman Södra Teatern:ssa. Se on 
kuunneltavissa ja katseltavissa jälkeenpäin 
Sisuradion sivuilla ja SVT Play:ssä.

Kirjoja, tv-ohjelmia ja teatteria talvi-iltoihin
teksti : mirjami rustanius

Eija Hetekivi-Olssonin vuonna 
2016 ilmestynyt kirja Miira on nyt 
käännetty suomeksi (S&S). Miira 
on itsenäinen jatko-osa kirjalle 
Tämä ei ole lasten maa. Miira ku-
vaa 80-luvun lopun Göteborgissa 
asuvan, peruskoulusta pääsevän 
Miiran arkea luokkaerojen yhteis-
kunnassa. 

Inkeri Lamérin kirja Raskas metal-
li, Suomalaiset laivanrakentajat Gö-
teborgissa (Siirtolaisuusinstituutti) 
on ilmestynyt myös ruotsiksi. Kir-
jassa 25 suomalaista laivanraken-

tajaa kertoo työstään suurtelakoilla 
1960-1970 -luvulla.

Asko Sahlbergin kirjoit-
tama Amandan valinnat 
(LIKE) kertoo vanhasta 
naisesta, joka asuu 
pienessä mökissä 
kaupungin laitamilla. 
Naisen koko elämä 
muuttuu kun hänen 
luokseen muuttaa 
asumaan pakolais-
poika. Amandan va-
linnat on Sahlbergin 16. romaani. 

Leo Ylitalon Banaanitalo (Nord-
books) on kaunistelematon kuvaus 
Maraboun suklaatehtailla työs-

kentelevien nuorten suo-
malaisten siirtolaisten 
elämästä. Kirja sijoittuu 
Tukholman lähellä oleva-
an Sundbybergiin, ja siel-
lä olevaan Banaanitaloksi 
kutsuttuun kerrostaloon.

Lukuvinkkejä länsirannikolta

Ohjelma Anna Järvinen och kvinnorna on 
saanut jatkoa. Toisella tuotantokaudella 
tavataan presidentti Tarja Halonen, tanssija 
Virpi Pahkinen sekä kolme muuta kiinnosta-

vaa naista, joilla kaikilla on suomalaiset juuret. 
Keskusteluiden teemana muun muassa iän 
tuoma elämänkokemus. Löydät ohjelman 
SVT Play:stä.

Anna Järvinen tapaa presidentin
kuva: l ina pur anen/sv t

notiiseja
 

minä olen ruots in suomal ainen ! nro 15, vuosi 2017
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Jag vill ha tidningen i pappersformat!

Namn:

Adress:

Postnummer:

Haluan saada lehden paperimuodossa!

Nimi:

Osoite:

Postinumero: !



Koko perheen musiik-
kiohjelma
Uudessa Musikkollot-ohjelmassa kahdek-
san ruotsinsuomalaista lasta kokoontuu 
kesäleirille tekemään musiikkia. Lapset 
saavat tunnetuilta artisteilta inspiraatiota 
omiin kappaleisiinsa, jotka valmistuvat 
leirin aikana. Ohjelma huipentuu viimeisen 
jakson vanhemmille pidettävään konsert–
tiin. Katsottavissa SVT Play:stä.

Seuraa lippua! 
Göteborgin kaupungin suomenkielinen 
ohjelma merkitään tällä tunnuksella 

notiiseja

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!

Jonopaikka suomenkieliseen  
vanhustenhoitoon
Vaikka ottaisitkin vastaan paikan ruotsinkieliseltä osastolta, säilyy 
hakemuksesi suomenkieliseen vanhustenhoitoon voimassa. Voit siis 
asua ensin ruotsinkielisessä vanhainkodissa, ja paikan vapautuessa 
siirtyä suomenkieliseen vanhustenhoitoon. 

Liukuesteillä helpotusta talveen
Göteborgin kaupunki tarjoaa viidettä vuotta peräkkäin ilmaiset li-
ukuesteet 65-vuotta täyttäville. Ehtona on, että olet Göteborgissa 
kirjoilla ja täytät vuoden 2017 aikana 65-vuotta. Saat kotiisi lipukkeen 
ja listan liikkeistä, joista voit hakea liukuesteet 16.10. - 16.12. Muista 
ottaa lipuke mukaan hakiessasi liukuesteitä. Saat lisätietoa Götebor-
gin kaupungin palvelukeskuksesta, puhelinnumero 031-365 0000. 
Palvelukeskus vastaa kysymyksiisi myös suomeksi. 

Tanssia suomalaisessa torstaissa
Tervetuloa suomalaiseen torstaihin Lövgärdetin tapaamispaikkaan 
(träffpunkt) 30.11. klo 11-13. Saanko Luvan Seuratanssijat järjestävät 
tanssiesityksen, pienen askelkurssin ja vapaatanssia. Tarjolla myös 
fika (15 kr/ henkilö), jotta jaksat tanssia pidempään. Lövgärdetin ta-
paamispaikka sijaitsee osoitteessa Vaniljgatan 27. Ota bussi 75 tai 77 
Angeredin keskustasta Lövgärdetiin. Vapaa pääsy. Tervetuloa!





Frankeras ej
Mottagaren 

betalar portot

STADSLEDNINGSKONTORET
Maria Balaban 

SVARSPOST
Kundnummer: 20380442
404 20 Göteborg

Lauantaina 2.12. Alfons Åbergin kulttuuritalossa luetaan Mikko Mal-
likas-kirjoja ääneen. Suomenkieliset satutunnit pidetään klo 11 ja klo 
12.30, lukijoina Charlotta Sairio ja Veera Suvalo Grimberg. Pääset 
ilmaiseksi sisään, kun sanot ”Sverigefinne” kulttuuritalon kassalla. 
Alfons Åbergin kulttuuritalo löytyy osoitteesta Slussgatan 1 ja se on 
auki klo 10-16. 

Ilmaiseksi Alfons Åbergin 
kulttuuritaloon

 
 

Lauantaina 9.12. klo 13-15 leiki-
tään suomeksi ja ruotsiksi Meren-
kulkumuseossa. Götanmaan Ka-
levalaiset järjestävät tapahtuman 
osana projektia Lisää suomea! 

Mera finska!

 
Leikkejä 

kahdella kielellä

foto: be atrice tornros/alfon s åbergs kulturhus

notiiseja


