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Kymmenen vuotta sitten Veera tajusi, että
vammaisten ja ei-vammaisten tanssijoiden
yhdistelmästä syntyy jotain ainutlaatuista.
1. Danskompaniet Spinn syntyi 10 vuotta sitten. Mistä idea sai
alkunsa?
Vuonna 2006 näin englantilainen vammaisia ja ei-vammaisia
tanssijoita yhdistävän Candoco Dance Companyn esiintymässä
Göteborgissa. Lavalla oli kehoja, jotka toimivat eri tavalla kuin
oli tottunut näkemään. Se kolahti, enkä esityksen jälkeen meinannut päästä penkistä ylös. Tajusin, että halusin laajentaa maailmankuvaani. Aloin järjestää kursseja kaikenlaisille tanssijoille,
ja pikkuhiljaa syntyi ajatus inklusiivisesta tanssiryhmästä.
2. Olet koreografi, Danskompaniet Spinnin perustaja ja sen taiteellinen johtaja. Mikä tanssissa viehättää?
Olen työskennellyt tanssialalla koko ikäni. Tanssi on mahtava
tapa ilmaista itseään ja antaa katsojalle tulkinnanvaraa. Se yhdistää esimerkiksi taidetta, kaikenlaista liikkumista ja kommunikointia.
3. Miten erilaisten tanssijoiden ohjaaminen on onnistunut?
Avoimuus ja suoruus on tärkeää. Jokaisen tapaamisen alussa
kerromme toisillemme, miten kehomme jaksavat. Joskus joku
tarvitsee esimerkiksi enemmän taukoja. Yhteistyö on välillä hakemista, mutta se, mitä näyttämölle päätyy, on tehty perusteellisemmin kuin tavallinen esitys. Siinä on oma latauksensa.
4. Millainen suhde sinulla on Suomeen?
Muutin Suomesta Göteborgiin vuonna 1992. Olen ylpeä suomalaisista juuristani ja pyrin puhumaan suomea aina kun mahdollista. Juureni näkyvät etenkin omissa projekteissani. Suomen
100-vuotisjuhlan kunniaksi tein tanssisoolon Sata, jota esitin
muutaman kerran pienissä paikallisissa tilaisuuksissa. Sain inspiraation tanssiin mummini ja ukkini sodanaikaisesta kirjeenvaihdosta.
5. Mikä on ollut sinulle tärkein tunnustus työstäsi?
Arvostan hirveästi oman alan antamia tunnustuksia, mutta
upeinta on nähdä, miten on voinut auttaa toista ihmistä kasvamaan, kehittymään ja ylittämään itsensä. On myös hienoa huomata, kun esitys kolahtaa yleisöön.
6. Olet tehnyt esimerkiksi trukkibaletin. Mistä ideat kumpuavat?
Yritän välttää kännykän tuijottamista esimerkiksi junassa ja
seuraan, mitä ympärilläni tapahtuu. Kaikki elävä sekä koneet
inspiroivat minua. Eräässä projektissa kulttuuri- ja työelämää
haluttiin tuoda lähemmäs toisiaan. Minä seurasin työtä tehtaassa.
Kiinnitin siellä huomiota trukkien liikkeeseen, joka oli kuin
tanssia. Trukkibaletti yhdisti tanssijoita ja trukkejaan ajavia kuskeja.
7. Millaisen sanoman haluaisit tanssilla välittää ihmisille?
Moni sanoo, ettei ymmärrä tanssia. Haluaisin haastaa kaikki
toteamalla, ettei tanssia tarvitse ymmärtää eikä sille tarvitse olla
järkevää selitystä. Kunhan yrittää ottaa sen vastaan ja fiilistellä,
mitä se saa tapahtumaan itsessä.
minä olen ruotsinsuomal ainen!
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”Keskity asioihin, jotka
tuottavat hyvää oloa”

P

ohjoismaissa on vallinnut
poikkeuksellisen pitkä ajanjakso ilman suurempia kriisejä
tai uhkia. Koronavirus on kuitenkin muuttanut tilanteen ja
saanut monen huolestumaan.
Ympäristöteologian dosentti Panu Pihkala Helsingin yliopistosta on tutkinut
ympäristö- ja ilmastoahdistusta sekä nyt
myös korona-ahdistusta. Pihkalan mukaan korona-kriisissä eniten huolestuttaa
epävarmuus, koska virus on uusi ja siitä
tiedetään niin vähän. Huonoa oloa lisää
myös tiedotusvälineiden kautta saatu
psyykkinen kuormittuminen, kun yritämme
etsiä lisää tietoa koronavirus pandemian
leviämisestä, tyypillisistä oireista ja viranomaisten antamista ohjeista.

löydetty keinoja, joiden
avulla korona-ahdistusta saa vähennettyä.
Voit esimerkiksi seurata vähemmän ikäviä
uutisia ja keskittyä sen sijaan asioihin,
jotka tuottavat sinulle hyvää oloa. Näin
kesän kynnyksellä on ihanaa liikkua
luonnossa tai vaikka meditoida omalla
parvekkeella. Läheisen tai tuttavan kanssa
omista tunteista puhuminen auttaa myös
paljon. Jos haluat jutella koronakriisin
aiheuttamista huolesta, voit soittaa esimerkiksi Punaisen ristin tukipuhelinnumeroon 0771-900 800.

Tutustu viereisellä sivulla omaa tanssiprojektia vetävään Veera Suvalo Grimbergiin,
joka ohjaa muun muassa pyörätuolissa
olevia tanssijoita. Suomen jalkapallomaajoukkueen huiput Joona Toivio ja Jasse
Tuominen kertovat, millaista on pelata
göteborgilaisjoukkueessa BK Häckenissä
– ja mitä he ajattelevat erilaisesta jalkapallokesästä. Kokosimme myös vinkit
kotiliikuntaan ja -urheiluun.
MUISTA PITÄÄ huolta itsestäsi sekä läheisistäsi ja nauti alkavasta kesästä!

ON KUITENKIN
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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: Frida Winter
Byline-valokuva: Lo Birgersson
Kääntäjä: Karin Tötterman
Ulkoasu: Göteborgs Stad
Paino: Lenanders Grafiska AB
Ilmestyminen: Kolmannesvuosittain

olemme valinneet tämän
lehden teemaksi liikunnan ja urheilun.

KESÄN KUNNIAKSI

Veera Säisä
Göteborgin Kaupungin
suomen kielen hallintoalueen
suunnittelujohtaja
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Göteborgin Kaupunki
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

Tutustu neuvostoon
Göteborgin Kaupungin
ruotsinsuomalaisen neuvoston
tehtävänä on valvoa ruotsinsuomalaisen
vähemmistön oikeuksia omaan kieleen
ja kulttuuriin. Neuvoston työtä ohjaa
laki kansallisista vähemmistöistä ja
vähemmistökielistä. Jäsenet kokoontuvat
neljästi vuodessa neuvonpitoon ja
järjestävät lisäksi yhden avoimen
neuvonpidon, johon kuka tahansa on
tervetullut kuuntelemaan.
Seuraava neuvosto valitaan vuonna 2022.
Poliittiset edustajat, Göteborgin kaupunki
1.

Pierre Alpstranden (M), puheenjohtaja

2.

Ann-Marie Merta (L), toinen varapuheenjohtaja

3.

Lovisa Dalbark (KD)

4.

Liisa Kirjavainen Hyväri (S)

5.

Tina Wallenius (MP)

6.

Elise Marianne Åberg (C)

7.

Christian Abrahamsson (SD)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ei kuvassa: Marjut Börjesson (V)

Ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajat
8.

Sirpa Kyllönen, Kulttuuriviiteryhmän puheenjohtaja

9.

Ella Turta, Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto,
ensimmäinen varapuheenjohtaja

10. Tarmo Ahonen, Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton 			
(RSKL) Göteborgin ja Bohusin piiri
11. Martti Koivistoinen, Göteborgin ruotsinsuomalainen
yhteistyökomitea (GRSY)
12. Markku Lehtimäki, Vapaakirkolliset organisaatiot
13. Linda Lemström, Vasta – ruotsinsuomalainen yhdistys
14. Timo Lyyra, Vanhempainyhdistys FÖRSVAR
15. Jessica Preiman, Göteborgin suomalaiset nuoret
16. Anneli Ylijärvi, Ruotsinsuomalaiset Eläkeläiset, Göteborgin ja
Bohusin piiri, Vanhustenhoitoviiteryhmän varapuheenjohtaja
17. Soili Brunberg, Kieli- ja koulutusviiteryhmän puheenjohtaja
18. Anna-Liisa Parkkinen, Vanhustenhoitoviiteryhmän puheenjohtaja
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Varajäsenet
• Pirjo Hanski, Ruotsinsuomalaisten
Keskusliiton (RSKL) Göteborgin ja
Bohusin piiri
• Markku Fors, Ruotsinsuomalaiset
Eläkeläiset, Göteborgin ja Bohusin piiri
• Simo Sinkkonen, Göteborgin
ruotsinsuomalainen yhteistyökomitea

• Heimo Lindeman, Vapaakirkolliset
organisaatiot

• Tyhjä, Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto
• Petra Palkio, Kieli- ja
koulutusviiteryhmän varapuheenjohtaja

• Katariina Moilanen, Göteborgin suomalaiset
nuoret

• Maarit Jaakkola Eliasson,
Kulttuuriviiteryhmän varapuheenjohtaja

• Tyhjä, Vanhempainyhdistys FÖRSVAR
• Tyhjä, Ruotsinsuomalainen
seurakuntatoiminta Göteborgissa

• Hanna Suomalainen,
Vasta – ruotsinsuomalainen yhdistys

Vaikuta viiteryhmässä
Ruotsinsuomalaisen neuvoston alla toimii kolme viiteryhmää, jotka toimivat asiantuntijoina erilaisiin ruotsinsuomalaisiin kysymyksiin liittyen. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan viiteryhmien toimintaan. Onko sinulla kysyttävää
neuvostolta? Haluatko osallistua viiteryhmän kokoukseen? Ota yhteyttä sähköpostitse:
sverigefinskaradet@stadshuset.goteborg.se
Kieli- ja koulutusviiteryhmä
Seuraavat kokoukset:
27.8. klo 17-19 ja 2.11.
klo 17-19.

Kulttuuriviiteryhmä
Seuraavat kokoukset:
25.8. klo 17-19 ja 2.11.
klo 17-19.

Vanhustenhoitoviiteryhmä
Seuraavat kokoukset:
24.8. klo 17-19 j
a 27.10. klo 17-19.

Kulttuuri- ja tiedotuskeskuksen kuulumisia
Kuluttaja- ja kansalaispalvelulautakunta sai toukokuussa 2019 tehtäväkseen selvittää tarpeen ruotsinsuomalaiselle
kulttuuri- ja tiedotuskeskukselle. Selvitys on tehty läheisessä dialogissa ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa.
Selvitys on nyt valmis ja osoittaa että kaupungissa on suuri tarve fyysiselle kohtauspaikalle. Kuluttaja- ja kansalaispalvelulautakunta on hyväksynyt selvityksen ja lähettänyt sen eteenpäin kunnanvaltuuston käsittelyyn.

AJANKOHTAISTA

Kaksikielinen opetus palaa Göteborgiin
Ruotsin- ja suomenkielinen opetus käynnistyy syksyllä kahdessa
koulussa: Skogomen koulussa Hisings-Backassa ja Slottsbergin
koulussa Länsi-Frölundassa. Slottsbergissä kaksikielistä opetusta
on tarjolla esikoululuokilla, Skogomessa esikoululuokalta kuudennelle luokalle asti. Opetus on tarkoitettu kaikille oppilaille,
jotka kuuluvat ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön.
Kouluvaihtoaika päättyi huhtikuussa. Göteborgin peruskouluhallinnon vähemmistökoordinaattori Hanna Leppänen Ahosen
mukaan suomenkielistä opetusta järjestetään vuoden 2020
syksyllä riippumatta siitä, kuinka monta kaksikielistä oppilasta
kouluissa aloittaa.
–Tällä hetkellä ei voida sanoa vielä yksityiskohtaisesti, miten
opetusta tullaan tarjoamaan, missä aineissa ja millä tavalla. Näihin
asioihin vaikuttaa se, kuinka monen oppilaan vanhemmat hakevat

koulupaikkaa lapselleen ja miten suuret ryhmäkoot saadaan aikaiseksi, sanoo Hanna Leppänen Ahonen.
Opetus voidaan järjestää kolmella eri tavalla: integroidun, osittain integroidun tai kaksikielisen luokkien muodossa.
– Tämä tarkoittaa, että oppilaat voivat joko kuulua ruotsinkielisiin ryhmiin, mutta lukea tiettyjä aineita suomenkielisten oppilaiden kanssa, tai oppilaat voivat kuulua kaksikieliseen ryhmään
ja opiskella tiettyjä aineita ruotsinkielisessä luokassa. Kolmas
vaihtoehto on, että opetus pääasiassa tapahtuu kaksikielisessä ryhmässä muiden kaksikielisten oppilaiden kanssa.
Tärkeää on, että voimme taata opetusta suomen kielessä sekä
suomen kielellä eri aineissa. Päätavoite on järjestää kaksikielistä
opetusta, Leppänen Ahonen sanoo.

Kunnat edistävät vähemmistötyötä
Kansallisessa vähemmistötyössä on otettu askel eteenpäin.
Tukholman lääninhallituksen ja Saamelaiskäräjien tekemästä
raportista selviää, että miltei kaikissa suomen-, meän- ja saamen
kielien hallintoalueisiin kuuluvissa kunnissa on laadittu vahvistetun vähemmistölain edellyttämät tavoitteet ja suuntaviivat
vähemmistötyölle.
Koko maassa kunnat ja alueet ovat entistä tietoisempia vähemmistölain edellytyksistä. Yli puolet hallintoalueisiin kuulumattomista kunnista on tehnyt linjanvedot ja tavoitteet vähemmistötyölle.
Eniten kunnat ovat panostaneet kieleen ja kulttuuri-identiteettiin. Vähiten työtä on tehty syrjinnän vähentämiseksi.
Raportin perusteella romanit ja juutalaiset otetaan huonoiten
huomioon kuntien vähemmistötyössä.
Göteborgin Kaupungin uudistetut toimintasuunnitelmat sekä
kansalliselle vähemmistötyölle että suomen kielen hallintoalueelle
olivat kevään aikana lausuntakierroksella kaupungin hallinnoissa
ja vähemmistöneuvostoissa sekä -organisaatioissa. Kesän aikana
toimintasuunnitelmat etenevät kunnanhallitukseen ja sen jälkeen
kunnanvaltuuston päätettäviksi.
Seurantaraportti tehdään vuosittain ja
luovutetaan hallitukselle. Uusimman
raportin voi lukea verkosta osoitteesta
minoritet.se.
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Koronavirus

– Apua poikkeustilanteessa
1. Tarvitsetko apua arkiasioiden hoitamisessa?
Punaisen ristin vapaaehtoiset voivat esimerkiksi käydä
kaupassa, ulkoiluttaa koiraa ja ostaa reseptittömiä
lääkkeitä apteekista. Jos kuulut riskiryhmään, voit
soittaa numeroon 073-839 86 88 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen frivillig.gbg@redcross.se.
2. Ruotsin valtakunnallinen tiedustelunumero 113 13
antaa ajankohtaista tietoa kriiseihin kuten koronavirukseen liittyen. Numero ei palvele terveysoireisiin
liittyvissä kysymyksissä. Palvelu toimii joka päivä
vuorokauden ympäri ruotsiksi ja englanniksi.
3. Göteborgin Kaupungin kotisivuille on koottu ajankohtaista tietoa koronaviruksesta suomeksi. Sivulta
löytyy esimerkiksi kansanterveysviranomaisten antamia
suosituksia. Lue lisää: goteborg.se/suomeksi
4. Poikkeustilanne voi aiheuttaa stressiä ja alakuloa.
Älä jää ajatuksinesi yksin! Jos kaipaat keskusteluapua, voit soittaa Punaisen ristin tukinumeroon:
0771-900 800. Ruotsin kirkon palvelevassa puhelimessa vastaa suomenkielinen koulutettu päivystäjä:
020-26 25 00.

HENKILÖKUVA

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

k u vat : f r i d a w i n t e r

Göteborgilaisessa jalkapallojoukkueessa pelaa kaksi suomalaishuippua. Rakkaus
lajiin kannattelee silloinkin, kun poikkeustilanne myllää urheilumaailmaa.
Tulevasta kesästä on tulossa aika erilainen kuin Joona Toivio ja
Jasse Tuominen odottivat.
Jalkapalloseura BK Häckenin suomalaisvahvistuksilla oli
edessään paitsi lupaava kausi Ruotsin Allsvenskan-sarjassa, myös

Suomen historian ensimmäiset Euroopanmestaruus-kilpailut
maajoukkueessa. Sitten koronaviruspandemia muutti aikataulut.
Ensin sarjan aloitus siirrettiin huhtikuulta kesäkuulle, sen jälkeen
EM-kisoja lykättiin vuodella.
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”Olemme kuin
kaveriporukka, joka
pelaa jalkapalloa
yhdessä.”
Jasse (vasemmalla) ja Joona.

– Kun tiedot muutoksista tulivat, oli tosi outoa mennä harjoituksiin. Motivaatio oli jonkin aikaa hukassa. Mutta jalkapallo on
lopulta vain jalkapalloa, ja ihmisten terveys on kaikkein tärkeintä,
sanoo Joona Toivio.
Samaa mieltä on Jasse Tuominen, jolla oli edessä ensimmäinen
kausi BK Häckenin riveissä.
– Aluksi oli pettynyt olo, koska olin juuri muuttanut ja odotin
isoa vuotta uralleni. Onneksi EM-kisoja ei kuitenkaan peruttu
kokonaan, koska moni meidän lisäksemme Suomessa odotti niitä.
Lapsuushaaveista totta
Jalkapalloilijan ura on aina ollut itsestään selvä niin Joonalle kuin
Jasselle. Molemmat aloittivat lajin 6-vuotiaina – Joona Sipoossa
ja Jasse Lahdessa.
– Vanhempani ovat sanoneet, että pelasin jalkapalloa ennen
kuin opin kävelemään, Joona kertoo ja nauraa.
Hän teki ensimmäisen ammattilaissopimuksensa 15-vuotiaana
HJK:n kanssa ja siirtyi ulkomaille vuonna 2007. Seuraavien 11
vuoden aikana Joona ehti pelata Tukholmassa, Norjassa ja Puolassa. Norjan Moldessa Joona pääsi ensi kertaa kokemaan, miltä
tuntuu olla maan parhaassa joukkueessa.
– Voitimme tuplamestaruuden ja menestyimme hyvin myös
Euroopan tasolla. Se oli seurajoukkueuran menestyksekkäintä
aikaa ja jätti paljon hyviä muistoja.
Jasse oli puolestaan parikymppinen, kun sai kutsun valkovenäläisen suurseuran BATE Borisovin leirille. Hän päätyi tekemään
kolmivuotisen sopimuksen joukkueen kanssa vuonna 2017.
– Muutin kotoa Lahdesta Minskiin, jossa on pari miljoonaa
asukasta. Vieras maa ja kieli kasvattivat ihmisenä, eikä kokemuksen
jälkeen monikaan asia hetkauta, sanoo Jasse.
Isoveli löytyi samasta joukkueesta
Kesällä 2018 Joona asui perheineen Suomessa ja mietti seuraavaa
siirtoaan. Sopimus Puolassa oli rauennut nopeasti, koska joukkue
tippui pääsarjasta. Kun BK Häcken sitten tarjosi 3,5 vuoden
sopimusta, hänen ei tarvinnut miettiä kauaa.
– Paluu Ruotsiin tuntui helpota ja turvalliselta, vaikken ollut
käynyt Göteborgissa aiemmin kuin pelireissuilla. Olemme kotiutuneet todella hyvin ja tämä on hyvä kaupunki perheelliselle.
Joonaa kiehtoi myös se, että Häcken on jo pitkään kolkutellut
sarjan kärkisijoja.
– Pelaamme laadukasta jalkapalloa hyvällä joukkueella, Joona
tiivistää.
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Loppuvuodesta 2019 Joona sai puhelun Jasselta, tutulta maajoukkuetoverilta. Jassen sopimus Valko-Venäjällä oli päättymässä
ja hänelle oli tarjottu avainpelaajan paikkaa Häckenistä. Jasse
halusi tietää, mihin on sitoutumassa.
– Joona kertoi, mitä piti joukkueesta ja mitkä jutut toimivat.
Ei se vaikuttanut kauheasti päätökseen, mutta oli kiva kuulla,
että henki oli hyvä, Jasse sanoo nyt.
Sopimus allekirjoitettiin joulukuussa. Myös Jasselle Göteborg
oli uusi kaupunki, mutta hän suhtautui muuttoon avoimin mielin.
– Olen päässyt joukkueeseen tosi hyvin mukaan. Joona on ottanut
isoveljen roolin ja neuvonut alusta asti, miten kaikki toimii, Jasse
kehuu.
Vaikka takana on vasta muutama kuukausi Häckenin paidassa,
Jasse on huomannut, miten tärkeää jalkapallo on ruotsalaisille.
– Otteluissa on kymmeniätuhansia katsojia ja mediahuomio
on iso. On ollut hienoa huomata, että ihmiset rakastavat lajia.
Kaveriporukka, joka pelaa jalkapalloa
Suomen jalkapallon maajoukkue kohtasi Helsingissä Liechtensteinin
marraskuussa 2019. Ottelun avausmaalin teki Jasse, ja lopulta Suomi
nappasi voiton luvuin 3-0. Se sinetöi historiallisen kisapaikan:
Suomi pääsisi ensi kertaa jalkapallon EM-kisoihin.
– Maajoukkueen yhteishenki on uskomaton. Olemme kuin
kaveriporukka, joka pelaa jalkapalloa yhdessä. Se ja valmennustiimi ovat avaimia menestykseen. Joukkueessa on myös paljon pelaajia, jotka ovat olleet vuosia mukana ja kokeneet maajoukkueen
vaikeudet. Se on kasvattanut meitä ihmisinä ja hitsannut meidät
yhteen, Joona sanoo.
Joona pohtii, että myös sisulla on merkitystä menestykseen.
– Suomalaisilla on ehkä keskivertoa enemmän yhteenkuuluvuuden tunnetta, vaikka pelaajien taso ei olisikaan yhtä hyvä
kuin monella muulla joukkueella.
Maajoukkueeseen kuuluminen tarkoittaa, että pelaajat kokoontuvat säännöllisin väliajoin jonnekin päin maailmaa parin
viikon harjoitusleirille. Kun päälle tulee oman sarjajoukkueen
kisat ja harjoitukset, on varsinkin kevät usein kiireistä aikaa.
– On henkiselle hyvinvoinnille tosi tärkeää, että pääsee välillä
puhumaan omaa kieltä omaan kotimaahaan. Siitä saa uutta virtaa,
varsinkin kun maajoukkuepelit ovat sujuneet niin hyvin, sanoo Jasse.
Maajoukkueeseen eli Huuhkajiin kuuluminen on tärkeä saavutus
molemmille pelaajille.
– Maajoukkuepaidan pukeminen on aina ollut kunnia-asia. Siinä
on oma latauksena, Joona sanoo.

HENKILÖKUVA
HENKILÖKUVA

Kohti huippusarjoja
Tällä hetkellä jalkapallojoukkueiden tulevaisuus on suuri huolenaihe. Seurat tekevät parhaansa, jotta joukkueet selviävät esimerkiksi yleisökadosta ja sarjan alun myöhästymisestä. Joonan
sopimus on näillä näkymin voimassa vuoden 2021 loppuun, Jassen
vuotta pidempään. 31-vuotias Joona ei suunnittele jatkavansa
uraa enää vuosikausia.
– Haluan pelata niin kauan kuin kuntoni ja fysiikkani sen sallii.
Näen Häckenin viimeisenä etappina ennen paluuta Suomeen,
mutta toisaalta jos joku taloudellisesti todella hyvä vaihtoehto
tulee vastaan, sekin painaa vaakakupissa, sanoo Joona.
24-vuotias Jasse toivoo, että vuodet Häckenissä veisivät lähemmäs
Euroopan huippusarjoja, kuten Englannin Valioliigaa ja Italian
Serie A:ta.
Sitä ennen edessä on kuitenkin taistelu Euroopan mestaruudesta vuoden 2021 kesällä.
– Olen nähnyt kisat aiemmin vain televisiossa. Odotan kovasti
pääseväni paikalle katsomaan, millaista siellä todella on, Jasse sanoo.

Nimi: Jasse Tuominen
Syntymävuosi: 1995
Pelipaikka: Hyökkääjä
Kaipaan Suomesta: Juhla Mokka -kahvi ja tummat
Reissumies-ruisleivät
Lempipaikka Göteborgissa: Liseberg vaikuttaa kiinnostavalta
Nimi: Joona Toivio
Syntymävuosi: 1988
Pelipaikka: puolustaja
Kaipaan Suomesta: Karkit, etenkin suklaa
Lempipaikka Göteborgissa: Luontoalueet, kuten
Delsjö ja Skatås
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VINJETT
Suomea työssä

Katse horisonttiin
Niina Eskelinen omistaa Havet- ja Tindra-esikoulut Lundbyssa.
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

Perustin vuonna 2009 yksityisen Tindra- esikoulun
Lundbyn kaupunginosaan. Jo sitä ennen minulla oli
pitkä historia esikoulujohtajana. Tindrassa oli ensin
kaksi ruotsinkielistä osastoa, mutta hakijoita tuli nopeasti niin paljon, että laajensimme toimintaa. Nykyään osastoja
on kuusi ja lapsia sata.
Vuonna 2017 kuulin, että Ruotsinsuomalainen koulu oli menossa konkurssiin. Otin yhteyttä Lundbyn esikouluhallinnon
virkahenkilöihin ja ehdotin, että voisin ostaa esikoulutoiminnan.
Ideastani innostuttiin ja kaupat syntyivät. Esikoulussa oli kaksi
osastoa, Delfiinit ja Kultakalat, joten Havet eli meri tuntui sopivalta nimeltä. Kaupan myötä henkilökunta ja kaikki lapset jatkoivat
samoissa tiloissa.
Side suomeen kestää
Synnyin Kajaanissa ja muutin vanhempieni kanssa Ruotsiin
vuonna 1976. Göteborgiin asetuimme muutamaa vuotta myöhemmin. Puhuimme aina kotona suomea, ja koulussa oli itsestään selvää, että meille tarjottiin suomen kielen opetusta.
1990-luvulla hain suomenkieliseen esikouluopettajan koulutukseen, joka ei kuitenkaan koskaan alkanut, koska hakijoita ei
ollut tarpeeksi. Aloitin kuitenkin opinnot ruotsinkielisellä puolella.
Koska olen lukenut pedagogiikkaa ja varhaiskasvatusta, tiedän,
miten tärkeää lapselle on säilyttää yhteys juuriinsa. Siksi haluan
vaalia suomenkielistä esikoulutoimintaa. Työssä puhun itsekin
päivittäin suomea lasten, vanhempien ja henkilökunnan kanssa,
ja sen myötä omakin kielitaito on parantunut.
Tulevaisuus huolestuttaa
Havetin johtaminen on ollut kiinnostavaa, koska kaksikielisyys
on ollut läsnä alusta asti. Kun ostin esikoulun, sillä oli jo toimivat
rutiinit ja työtavat. Henkilökunta ja vanhemmat toivoivat johdolta
läsnäoloa, joten palkkasin pian Havetiin oman rehtorin. Olen
itsekin mukana molempien esikoulujen arjessa ja tunnen kaikki
lapset. Se on tärkeää, koska silloin näen esimerkiksi sen, jos joku
lapsista tarvitsee erityistä huomiota.
Tiesin alusta asti, että Ruotsinsuomalaisen koulun vanhat tilat
tullaan purkamaan noin kolmen vuoden kuluttua. Nyt se aika
koittaa, minkä johdosta Havet joutuu sulkemaan ovensa heinäkuussa. Olen pyytänyt apua kunnalta, ja Göteborgin Kaupungin
esikouluhallinto suunnitteleekin nyt avaavansa uuden suomenkielisen osaston Hisingeniin, Terapislingan 4. Kaikille lapsille
Delfiineissä ja Kultakaloissa tarjotaan sieltä paikka.Olen iloinen
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ja toiveikas, koska lasten ja vanhempien tilanne on ratkennut.
Välillä tuntuu, että meidän tarpeemme on unohdettu. Toivon,
että meidän ruotsinsuomalaisten oikeuksista jaksetaan taistella.
minä olen ruotsinsuomal ainen!

n r o 23 , v u o s i 2020

Ajankohtaista
VINJETT

Liikuntaa olohuoneessa

Lukulistalle
Oletko miettinyt, miten ruotsalaiskirjastot osaavat tilata valikoimiinsa
kiinnostavimmat suomenkieliset kirjat? Kiitos kuuluu Suomen
Tukholman-instituutille, joka kokoaa kahdesti vuodessa listan
ajankohtaisesta suomenkielisestä kirjallisuudesta ja toimittaa sen
esimerkiksi kirjastoille ja kouluille.
Tässä Instituutin suosikkeja vuodelta 2019. Teokset ovat saatavilla
myös Göteborgin kirjastoista:

Tee kotijumppaa. Voitas.fi-sivustolla on ilmaista
kotijumppaa iäkkäille. Ruotsinkielisiä harjoituksia
löydät SVT Play -sivustolta, jossa asiantuntija Sofia
Åhman opastaa oikeissa liikkeissä.
Tanssi. Musiikki auttaa tutkitusti suruun ja säätelee
mielialoja. Laita soimaan lempimusiikkiasi ja heittäydy tanssiin.
Vessapaperihaaste. Jalkapallohuiput kehittivät
kotikaranteenissa hauskan haasteen: kuinka monta
kertaa pystyt pompottamaan vessapaperirullaa jalalla? Yllättävän vaikeaa!

1. Runoja: Haapala, Vesa: Hämärä ei tanssi enää (Otava)

Seuraa e-urheilua. Miesten jalkapallon EM-kisat
siirtyivät vuoteen 2021, mutta toukokuussa päästään
jännittämään, miten Suomi pärjää elektronisessa urheilussa. Jalkapallofinaalit pelataan
23. ja 24. toukokuuta ja niitä voi
seurata esimerkiksi UEFA:n
YouTube-kanavalla.

4. Finlandia-palkinnon voittaja: Statovci, Pajtim: Bolla (Otava)

2. Historiallinen romaani: Jalonen, Olli: Merenpeitto (Otava)
3. Psykologinen trilleri: Oksanen, Sofi: Koirapuisto (Like)

5. Historiallinen elämäkertaromaani: Venho, Johanna:
Ensimmäinen nainen (WSOY)
Seuraava lista ilmestyy alkukesästä.
Löydät sen Instituutin kotisivuilta:
finlandsinstitutet.se/fi/biblioteket/kirjavihjeita.

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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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

Kunnallinen esikoulutoiminta

Lövgärdetin vanhustenasuntola, Angered
Onnela-osasto
8 paikkaa. Osasto on keskittynyt dementiaa
sairastaviin vanhuksiin.

Uusi suomenkielinen esikoulu Hisingeniin
Terapislingan 4:n esikoulu.
Esikoulun johtaja: Lena Bildsten

Rauhala-osasto
12 paikkaa vanhuksille, jotka tarvitsevat
somaattista hoitoa.
Glöstorpshöjdenin asuntola, Pohjois-Hisingen
16 paikkaa dementiaa sairastaville vanhuksille.

Yksityinen esikoulutoiminta
Esikoulu ja vapaakoulu Aurinkopiha Angeredissa.
Yhteyshenkilö: Pirjo Hanski.

Gibraltarkrokenin esikoulu.
Suomenkielistä esikoulutoimintaa päivittäin keskustassa.
Esikoulun johtaja: Birgitta Murtoinperä.
Skattegårdsvägenin esikoulu ja Svetsaregatanin
esikoulu.
Suomenkielistä esikoulutoimintaa joka viikko Länsi-Göteborgissa.
Skattegårdsvägenin johtaja: Eva Sunegård
Svetsaregatanin johtaja: Ludwig Wixtröm.
Plantagegatanin esikoulu.
Kaksikielistä esikoulutoimintaa päivittäin Majorna-Linnéssä.
Esikoulun johtaja: Kajsa Fröman.
Suomenkielinen esikouluopettaja.
Lisäksi Göteborgin alueen esikouluja kiertää suomenkielinen
esikouluopettaja Laura Paasio.



STADSLEDNINGSKONTORET
Veera Säisä
SVARSPOST
Kundnummer: 20380442
404 20 Göteborg
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