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O
n keskitalvi ja pimeys peittää 
meidät peiton lailla. Talvi on 
siitä huolimatta lempivuoden
aikani. Pidän talvipakkasesta, 
sekä runsaasta lumesta, josta 

on ihanaa tulla sisään lämpimään juomaan 
kupillinen kaakaota lämpökynttilöiden 
valoon.  

SYKSY ON rientänyt ohitsemme. Olemme 
olleet Norra Hisingenin kaupungino
sassa henkilökunnan koulutuspäivällä. 
Tulemme järjestämään tilaisuuksia myös 
toisiin kaupunginosiin. Olemme myös 
tilanneet runsaasti materiaalia, pelejä 
ja kirjoja, tukeaksemme esikoululaisten 
suomen kielen elvyttämis tä. Teemme 
sektorikoulutuksen ohella yhteistyötä 
täyttääksemme yhteisen esikoulua/kou
lua kattavan prosessin johtajan viran, 
tukeaksemme kansallisia vähemmistöjä 
koskevan lain toteuttamista jokapäiväi
sessä toiminnassamme.  Tulemme myös 
kevään aikana järjestämään suomen 
kielen kurssitilaisuuksia esikoulujen ja 
vanhustenhuollon parissa työskenteleville, 
nykyaikaistaaksemme ja vahvistaaksemme 
suomen kieltä. 

OLEMME TÄSSÄ numerossa panostaneet  
kulttuuriin ja aktiviteetteihin tulevana  
juhlavuotena 2017, jolloin Suomi juhlii 
100vuotista itsenäisyyttään. Juhlavuo
den ohjelmasta löytyy mm. esitys ”Veden 
muistista”, suomalaisia elokuvia Göte
borgin filmifestivaaleilla, Kalevalapäivän 
sinivalkoinen viikko ja muita aktiviteettejä 
sekä ruotsinsuomalaisten päivän juhlinta, 
24. helmikuuta. Tänä vuonna juhlapaikkana 
toimii Röhsskan museo, koska sää ei aina 
ole ollut meille suotuisa Gustaf Adolfin 
torilla. Göteborgin museoissa tullaan  
järjestämään useita aktiviteettejä joista 
voit lukea enemmän Göteborgin  

tapahtumakalenterista. Juhlavuosi hui
pentuu Suomen itsnäisyys päivän viettoon 
6. joulukuuta.  

VOIT MYÖS lukea tästä numerosta Fin i 
Västkultturiluotseista jotka vaikuttavat 
Länsi Götanmaan alueella. He koordi
noivat ja järjestävät lapsille, perheille ja 
nuorille suunnattuja aktiviteettejä. 

JOULU KOLKUTTAA ovelle ja muutaman 
viikon kuluttua saamme nauttia hyvästä 
ruoasta läheisten ja rakkaiden seurassa. 
Säästäkää tämä lehti ja vierailkaa ensi 
vuon na juhlavuoden tapahtumissa.  
Nähdään siellä!

ME TÄÄLTÄ suomen kielen hallintoalueelta 
toivotamme teille: 

Hyvää Joulua ja 
onnellista uutta vuotta! 

Maria Balaban 
Göteborgin Kaupungin  

suomen kielen hallintoalueen 
suunnittelujohtaja

pääkirjoitus

minä
olen

Seitsemän pikakysmystä:  
Kristian Borg
teksti : sanna posti s jöman  
valokuva: vendel a grönroos

Sisältö
nro 13 2016

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: Sanna Posti Sjöman 
Kansikuva: Julia Sjöberg 
Byline-valokuva: Julia Sjöberg 
Ulkoasu: Grafiska gruppen 
Paino: Lenanders Grafiska AB 
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Kristian Borg
Kristian Borg (s.1975), syntynyt ja asuu Tukholmassa, on 
Tukholman Fria Tidning-lehden päätoimittaja ja Verbalin 
kustantaja. Hänen vanhempansa tapasivat toisensa Suo-
menlaivalla ja työskentelivät mm. siivous- ja ravintola-alalla.

Finnjävlar on saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista, 
netistä, kirjastoista, sekä suoraan kustantamosta. 

»Olen jälkeenpäin  
ymmärtänyt kuinka laaja 
ruotsinsuomalaisten  
yhteisö on«

Hei Kristian Borg, Finnjävlar- antologian toimittaja,  
kerropa itsestäsi!

 – Olen 41vuotias toimittaja ja kustantaja. Vartuin Länsi  
Tukholman Hässelbyssä kahden nuoremman sisarukseni kanssa.  
Isäni ja äitini työskentelivät ravintolaalalla. Minulla oli kou
lussa ystäviä maailman joka kolkasta, muttei yhtään suomen
kielistä ystävää joten puhuin suomea melkein aino astaan 
kotona ja Suomessa, kun matkustimme sinne kesäisin. Sain 
kuitenkin kotikielenopetusta, josta olen kiitollinen.

Mistä sait idean Finnjävlar- antologiaan? 
 – Se on ollut eräänlainen prosessi. Aloin miettiä identiteet
tiäni ja luokkataustaani äitini kuoltua kymmenen vuotta sitten. 
Näin samoihin aikoihin Nanna Huolmanin Kid Svensk 
elokuvan ja tunnistin monia asioita siitä! Hän kuvaa filmissään 
häpeää jota monet ruotsinsuomalaiset ovat tunteneet, sekä ste
reotyyppisiä suomalaisia hyvin humoristisella tavalla. 

Kerro Finnjävlar- antologiasta!
 – Kirjaan osallistuvat 15 ruotsinsuomalaista kirjailijaa, 
toimittajaa, tutkijaa sekä myös tottumattomia kirjoittajia. 
Heistä useimmat, kertovat henkilökohtaisesti koulu ja luok
karetkistään, identiteetistään ja kielihäpeästään. Yhdistämme 
kokemukset myös Ruotsin ja Suomen yhteiseen historiaan. 
Kerromme myös suomalaisiin kohdistuneesta hyväksikäytöstä 
ja sorrosta. Me kirjoittajat olemme 50luvulla ja siitä eteenpäin 
Ruotsiin saapuneiden työsiirtolaisten lapsia tai lastenlapsia.

Kirjaan osallistuvat ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden huiput, 
kuten mm. Susanna Alakoski. Lähtivätkö he innokkaina mukaan?
 – Oli fantastista kokea miten myötämielisiä kaikki olivat,  
vaikka aikaa oli niukasti. Olen jälkeenpäin ymmärtänyt kuin ka 
laaja ruotsinsuomalaisten yhteisö on ja kuinka paljon ker   to
muksia ruotsinsuomalaisilla on. Joten työ jatkuu ensi vuonna 
alkavalla Finnjävlarpodilla.

Mikä oli antologian kokoamisen suurin haaste?
 – Sen rajoittaminen, eli mitkä ryhmät, sukupolvet ja alueet 
olisivat kirjassa mukana. Kirja laajeni liian suureksi ja minun oli 
pakko rajoittaa sitä, joten esim. tornionlaaksolaiset ja suomen
ruotsalaiset mainitaan kertomuksissa ainoastaan sivumennen. 
Sama koskee ensimmäistä sukupolvea.

Mistä kirjan kertomuksista pidät eniten?
 – Olen tietysti erittäin tyytyväinen kaikkiin teksteihin. Nos
taisin esille erityisesti Domino Kain kuvauksen siitä, miltä 
Ruotsissa tuntuu olla sorrettuna sekä romani että suomalai s
taustan omaavana. Myös Andreas Ali Jonassonin kertomus on 
jäänyt mieleen, erityisesti se, kuinka hän pienenä raitiovaunussa 
hyssytteli äitiään jottei kukaan kuulisi hänen ja äitinsä olevan 
suomalaisia.

Miten kirja on vastaanotettu?
 – Ollessani kirjamessuilla eräs nainen tuli luokseni ja sanoi: 
”Ooh, miten hyvä että olet tehnyt tämän kirjan, se on erittäin 
tärkeä. Yksi kysymys vain: ”Miksi minä en saanut olla siinä 
mukana ?!” Hän oli aivan vakavissaan. Se kertoo mielestäni  
kirjan tärkeydestä. 
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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), 
joka 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 peruskoulussa 
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 peruskoulussa koulula
in päivityksen myötä (20150701).  

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. 
Kunnanviranomaisen 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 
kulttuuriidentiteetin kehittäminen  
ja äidinkielen käytön tukeminen on 
erityisen tärkeää.

Neuvonpito 
Göteborgin Kaupungin tulee antaa ruot
sinsuomalaisille mahdollisuus vaikuttaa 
ruotsinsuomalaisiin liittyviin asioihin.

Tiedotus 
Göteborgin Kaupungin tulee tiedottaa 
vähemmistöä näistä oikeuksista.

Göteborgin Kaupungin palvelukeskus vastaa suomeksi!

Göteborgin Kaupungin palvelukeskus (kontaktcenter) on puhelinpalvelu, johon voi esittää 
kysymyksiä suomeksi. Göteborgin Palvelukeskuksen tavoite on yksinkertaistaa kontaktia 
kaupungin kanssa ja antaa yksinkertaisella tavalla neuvoa ja opastusta Göteborgin  
kaupungin palveluista. Kun soitat Palvelukeskukseen, pyydä saada puhua suomea jonkun
kanssa, tai sano sana “finska”.

Göteborgin Kaupungin Palvelukeskus  
Ma – pe klo. 8 – 16.30 
Puh. 031-365 00 00

minä olen ruots in suomal ainen ! nro 13, vuosi 2016

göteborgin kaupunki

Göteborgin ruotsin
suomalainen neuvosto!

Haluatko nauttia suomenkielisistä elokuvista ja musiikista vapaa-ajallasi? 
Tahdotko kotipalvelua suomen kielellä tai toivotko lapsiesi oppivan  

suomea esikoulussa leikin ja laulun välityksellä? Juuri näitä asioita valvoo 
ja edistää Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalainen neuvosto. 

ruotsinsuomalainen neuvosto esittäytyy
valokuvat: anna s igvards son 

Göteborgin kaupungin ruotsinsuomalainen neuvosto 

• Göteborgin Kaupungin ruotsinsuoma-
lainen neuvosto (Göteborgs Stads  
sverigefinska råd) on kunnanvaltuuston 
perustama yhteistyöelin ruotsinsuoma  - 
l aisen vähemmistön ja kaupungin 
välillä.

• Neuvoston toimikausi on 2015 – 2018 

• Neuvostossa on 12 ruotsinsuomalais-
ten edustajaa ja 7 poliitikkoa jokaisesta 

kunnanhallituksen puolueesta

• Neuvoston tehtävänä on valvoa kau-
pungin suomenkielistä palvelutarjon-
taa ja edistää ruotsinsuomalaisten 
kysymyksiä

• Suomen kielen hallintoalueen toiminta-
suunnitelma löytyy osoitteesta  
goteborg.se/suomeksi

Haluatko vaikuttaa? 
Haluatko olla mukana kehittämässä suomenkielistä 
esikoulua, vanhustenhoitoa tai kulttuuria Göteborgin 
kaupungissa? Ota yhteyttä viiteryhmiin lähettämällä 

sähköpostia osoitteeseen: 
 

goteborgs.stads.sverigefinska.rad@goteborg.se
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Ruotsinsuomalainen vähemmistö
1. Tarmo Ahonen, Ruotsinsuomalainen koulu

2. Sirpa Kyllönen,  
 Ruotsinsuomalaisen keskusliiton (RSKL)  
 Göteborgin ja Bohusläänin piiri.

3. Anneli Ylijärvi,  
 Ruotsinsuomalaisen keskusliiton (RSKL)  
 Göteborgin ja Bohusläänin piiri.

4. Satu Rekola, Ruotsin kirkko Göteborg

5. Dani Söderling,  
 Göteborgin suomalaiset nuoret (GSN). 

6. Reino Pitkänen, Kirkolliset organisaatiot

7. Petra Palkio, Ruotsinsuomalaiset pedagogit

8. Martti Koivistoinen, Göteborgin ruotsin- 
   suomalainen yhteistyökomitea (GRSY). 

9. Sanja Honkanen-Skoog, Nuorisoehdokas

10. Heli Henriksson Vasara, puheenjohtaja  
   viiteryhmä Kulttuuri

11. Merja Heed, puheenjohtaja  
   viiteryhmä Vanhustenhoito

12. Pirjo Hanski, puheenjohtaja  
   viiteryhmä Kieli ja koulutus

Poliitikot
13. Beatrice Toll (S), Göteborgin  
   kaupungin ruotsinsuomalaisen  
   neuvoston puheenjohtaja

14. Arto Niskala (M)

15. Soili Brunberg (MP)

16. Yasmine Posio Nilsson (V) 

17. Ann-Marie Beckman (L)

18. Inga-Lill Adolfsson (KD)

19. Robert Nyström (SD)

ajankohtaista
jatkoa.

ajankohtaista:
teksti : sanna posti s jöman valokuvat: julia s jögren

minä olen ruots in suomal ainen ! nro 13, vuosi 2016
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Neuvoston jäsenet

Pirjo Hanski,
viiteryhmä Kieli ja koulutus

Ruotsinsuoma-
laiset viiteryhmät 
esittäytyvät
Kotipalvelua suomen kielellä, musiikki- ja 
leikkituokioita suomeksi esikoululaisille ja 
suomalaisia elokuvailtoja. Näitä asioita valvovat 
ja edistävät Göteborgin kaupungin ruotsin-
suomalaisen neuvoston kolme viiter yhmää. 
Jututimme viiteryhmien puheenjohtajia.

Pirjo Hanski, Viiteryhmä Kieli ja koulutus, kerropa taustastasi!
– Minulla on Ruotsista esikouluopettajan koulutus. Olen 

työskennellyt sekä ruotsinkielisissä että suomenkielisissä 
esikouluissa 35 vuoden ajan. Olin myös perustamassa ja vetä
mässä suomenkielisen henkilökunnan osuustoiminnallista 
esikoulua.

Mitä asioita viiteryhmässäsi käsitellään?
– Viiteryhmän työ kohdistuu esikouluun ja äidinkielen 

opetukseen koulussa. Keskustelemme ruotsinsuomalaisen 
vähemmistön tarpeista ja toimimme neuvoa antavina asian
tuntijoina neuvostolle. Meillä on myös Facebookryhmä,  
johon keräämme tietoa kieli ja koulutusasioista. 

Mitkä ovat tämänhetkiset tärkeimmät tehtävänne ja  
suurimmat haasteenne?

 Vähemmistöaseman tuominen näkyville, äidinkieleno
pettajien koulutus ja kielen elvyttämisen täydennyskoulutus 
suomenkieliselle pedagogiselle henkilökunnalle. Tutkimme 

myös ruotsinsuomalaisen kulttuuri ja informaatiokeskuksen 
tarvetta.

Mitä teillä on suunnitteilla 2017 vuoden aikana?
– Peräänkuulutamme uusien kunnallisten suomenkielisten 

esikouluryhmien perustamista, pedagogisen henkilökunnan 
täydennyskoulutusta ja äidinkielenopettajien työolosuhteiden 
parantamista.

Suomi juhlii vuonna 2017 100-vuotista itsenäisyyttä, mitä  
Suomen itsenäisyyspäivä merkitsee sinulle?

– Suomi on synnyinmaani ja tunnen itseni suomalaiseksi 
vaikka asunkin Ruotsissa. Suomen itsenäisyys on tärkeä asia. 

Jos sinulla on kysyttävää tai jos haluat olla mukana  
vaikutta massa, ota yhteyttä viiteryhmiin sähköpostitse:  
goteborgs.stads.sverigefinska.rad@goteborg.se

Ruotsinsuomalainen neuvosto Göteborgin kaupunginkirjastossa 18. lokakuuta 2016

minä olen ruots in suomal ainen ! nro 13, vuosi 2016
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ajankohtaista:
jatkoa

Blåvita band  
Suomi 100 vuotta Göteborgissa

Merja Heed, Viiteryhmä Vanhustenhoito, kerropa taustastasi!
– Minulla on hum. kandin tutkinto Oulun yliopistosta suomi 

pääaineena. Ruotsista sekä kansankorkeakouluopettajan tutkinto 
että opintoja pedagogisen toiminnan johtamisesta. Työkoke
mus opetustyöstä sekä nuorisokoulusta että aikuiskoulutuksesta, 
osuustoiminnallisen kotipalvelun luomisesta ja johtamisesta sekä 
kirkon suomenkielisestä työstä, viimeksi tiedotustyöstä. Minulla on 
oma yritys, jonka avulla myyn osaamistani kurssittajana, juontajana, 
kääntäjänä ja tiedottajana.

Mitä asioita viiteryhmässäsi käsitellään ja mitkä ovat  
tärkeimmät tehtävänne?

– Tärkein on ehdottomasti ruotsinsuomalaisten ikäihmisten 
tarpeiden vieminen ruotsinsuomalaisten neuvostoon ja siellä 
oleville poliitikoille eteenpäin vietäväksi. Toimimme siis  
neuvoston asiantuntijaapuna ja olemme perillä ruotsinsuoma 
  lai s  ten asioista. Olemme laatineet kymmenen kohdan ohjelman, 
jota vanhustenhoivan prosessin johtaja Tia Edlund nyt levittää 
kaupunginosiin. Otamme myös kantaa valtionapuanomuksiin, 
vaikka meillä ei ole päätösvaltaa asiassa. 

Mitkä ovat suurimmat, ruotsinsuomalaista vähemmistöä  
koskevat haasteet?

– Göteborg koostuu kymmenestä kaupunginosasta, joista kukin 
on keskikokoisen kunnan suuruusluokkaa. Tarvitsemme ennen 
kaikkea lisää virkoja, mutta myös työ ja yhteistyörutiineja. Tähän 
liittyy ruotsinsuomalaisten ja asioidemme mukanaolo päätök
senteossa. Päätöksentekijöiden joukossa tarvitaan tämän identi
teetin omaavia, mutta myös muun identiteetin omaavien on  
ymmärrettävä vähemmistölainsäädännön käytännön vaatimukset. 

Mitä teillä on suunnitteilla vuoden 2017 aikana?
– Göteborg on siirtymässä valinnanvapauteen kotipalvelussa. 

Siitä voi avautua uusia mahdollisuuksia suomenkielisen hoivan 
saamiseksi. Jos ilmestyy suomen kielen taitoisia toimijoita, kun
takin joutuu katsomaan omaa kielikompetenssiaan. Aikuiskou
lutuksen puolelle pitää saada aikaan juuri hoivaalan koulo
tusta. Sillä on tulipalokiire. Ruotsinsuomalaisten mukanaoloa 
eläkeläis neuvostoissa pitää kehittää, eläkeläisyhdistykset tarvitsevat 
tukea, asiasta on valmistumassa selvitys, ja toivomme parannusta. 

Suomi juhlii 2017 100-vuotista itsenäisyyttä, mitä Suomen  
itsenäisyyspäivä merkitsee sinulle?

– Vaikka Suomi ei enää ole kotimaani, se on kuitenkin ensim
mäisen polven jäsenenä minulle tärkeä. Juuremme ovat siellä. 

Merja Heed,
viiteryhmä Vanhustenhoito

Heli Henriksson Vasara,
viiteryhmä Kulttuuri

Heli Henriksson Vasara, Viiteryhmä Kulttuuri, kerropa taustastasi!
– Olen eläkeläinen ja minulla on yli 40 vuoden kokemus 

kirjastonhoitajana Ruotsissa. Olen Götanmaan Kalevalais
ten puheenjohtaja. Olen myös vaikuttanut Ruotsin valtion 
kulttuurineuvostossa, Framtidens kultur säätiössä ja suoma
laisruotsalaisessa kulttuurirahastossa.

Mitä asioita viiteryhmässäsi käsitellään ja mitkä ovat  
tärkeimmät tehtävänne?

– Parantaa ruotsinsuomalaisten kulttuuritarjontaa Göte
borgissa. Elvyttää suomen kieltä. Nostaa ruotsinsuomalaiset 
näkyviin. Tukea ruotsinsuomalaisten nuorten ja lasten kieltä ja 
identiteettiä. 

Mitkä ovat suurimmat, ruotsinsuomalaista vähemmistöä  
koskevat haasteet?

– Kulttuuriviiteryhmän ongelmana on rakenteellisten edel
lytysten puute. Niiden luominen on välttämätöntä. Päinvastoin 
kuin muilla viiteryhmillä, meillä ei ole virkailijaa edistämässä 
asioitamme. Lisäksi koko neuvosto pohtii Suomiseurojen 
ongelmia, omien tilojen ja henkilökunnan puutetta. Työryhmä 
on perustettu tutkimaan eri ratkaisuja, esim. yhteisen ruotsin
suomalaisen kulttuuri ja informaatiokeskuksen tarvetta.

Mitä teillä on suunnitteilla vuoden 2017 aikana?
– Tutkimme siis ruotsinsuomalaisen kulttuuri ja informaa

tiokeskuksen tarvetta. Keskuksen tehtävänä on toimia koh
tauspaikkana jossa kielellä ja kulttuurilla on keskeiset roolit. 
Siitä tulisi areena joka luo mahdollisuuksia kielen, historian ja 
kulttuurin edelleenvälittämiselle. Se toimisi myös sosiaalisen 
kanssakäymisen keskuksena. Pyrimme vaikuttamaan Götebor
gin Suomen itsenäisyyden 100vuotisjuhlan ohjelmiin ja välit
tämään tietoa Suomen kulttuurista kaikille göteborgilaisille.

Suomi juhlii vuonna 2017 100-vuotista itsenäisyyttä, mitä  
Suomen itsenäisyyspäivä merkitsee sinulle?

– Olen miettinyt syitä, miksi me ruotsinsuomalaiset vietämme 
Suomen itsenäisyyspäivää.  Suomen historia on meille tärkeä, 
juuremme ovat Suomessa, vaikka koti on Ruotsissa. Itsenäi
syyspäivä merkitsee minulle kunnioitusta perinteitä kohtaan 
ja itsenäisyys on antanut mahdollisuuden suomen kielen ja 
kirjalli suuden kehittämiseen. 

Sininen ja valkoinen ovat – paitsi Suomen – myös Göteborgin värit ja Göteborgissa   
järjestetäänkin suuri määrä Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoteen liittyviä  

tapahtumia. Jututimme Suomen kunniakonsuli Heli van der Valkia ohjelmasta.

Suomi100- ohjelma sisältää niin liiketoimintatapaamisia, kuin 
teatteriakin. Ja Tove Jansson -näyttelyäkin on saatavilla Göte-
borgin taidemuseossa. Onko juhlavuodella erityistä teemaa? 

– Suomi100 teemana on “yhdessä/tillsammans”.  
Tehdään yhdessä, kaikki mukaan.

Kuinka kauan olette työstäneet ohjelmaa?
– Pari, kolme vuotta.

Mikä oli ohjelman keräämisessä haastavinta? Entä hauskinta?
– Haasteellista on tietysti ollut hahmottaa kokonaisuus, jossa 

eri toimijoiden ohjelmat saadaan luontevasti kytketyiksi toisiin
sa. Hauskinta on ollut huomata, miten vaivattomasti kaikki toi
mijat lähtivät mukaan yhteistyöhön.

Mitä ohjelmakohtia odotat innokkaimmin?
– Vuoteen mahtuu monta tosi hienoa ohjelmakohtaa, mutta 

mahtavin on tietysti itsenäisyyspäivän konsertti, johon koko 
juhlavuosi huipentuu.

Suomi juhlii siis 100 -vuotista itsenäisyyspäiväänsä, mitä itse-
näisyyspäivä merkitsee sinulle?

– ”Uhrin ansiosta lippu liehuu”. Herkistyn aina itsenäisyys
päivän alla pohtimaan itsenäisyytemme hintaa. Suomi on tul
villaan murtuneen mielen tarinoita. Meidän velvollisuutemme 
on sanoittaa ne ja välittää ne eteenpäin tuleville sukupolville, 
samoin kuin myös kiitollisuutemme siitä, että olemme saaneet 
kasvaa vapaassa maassa.

Mitä toivot, että 100- vuotisjuhlavuodesta jää ruotsinsuoma-
laisille - ja ruotsalaisille mieleen?

– Että jatketaan ja eletään ”yhdessä/ 
tillsammans” myös juhlavuoden jälkeen.

   
 
Tehdään yhdessä,  
kaikki mukaan.”

Heli van der Valk

minä olen ruots in suomal ainen ! nro 13, vuosi 2016
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henkilökuva: kulttuuriluotsit
teksti : sanna posti s jöman valokuvat: julia s jögrenRAISA, MIRA  

& MARTTA 
RUOTSINSUO-

MALAISET 
KULTTUURI-

LUOTSIT!

Yksi Ruotsin tällä hetkellä jännittävimmistä vähemmistöhankkeista FIN I VÄST 
järjestää kulttuuritapahtumia suomalaista ustaisille nuorille, nuorille aikuisille 

sekä lapsiperheille. 

Jututimme projektin tulisieluja Raisa Pennasta,  
Mira Autiota sekä Martta Partiota!

Blåvita band
tammikuu
25. tammikuuta Riksteatern i 
Väst ”Veden muistista” 
Kiehtova dramatisointi Emmi  
Itärannan ylistetystä romaanista  
Teemestarin kirja (Memory of water) 
joka ilmestyi 2012.

27. tammikuuta–6. helmikuuta  
Göteborg Film Festival 
Suomalaisia elokuvia valkokankaalla, 
mm. Tom of Finland
Yhteistyössä Suomiinstituutin ja 
Suomen elokuvasäätiön kanssa

helmikuu
11. helmikuuta–21. toukokuuta  
Göteborgin 
taidemuseo 
Tove Jansson 
”Lusten att 
skapa och leva”. 
Näyttely Tove 
Janssonin laaja sta  
taidemaalari, 
kuvittaja, kari
katyristi, ja kir
jailijanurasta

5. helmikuuta Runeberginpäivä 
Teema: ”Trygg i traditionen, nyfiken 
i det nya”. (Turvallisesti perinteissä, 
utelias uudesta)

24. helmikuuta Ruotsinsuo-
malaisten päivä

Paikka: Röhsskan museo

28. helmikuuta Kalevalapäivä
Järjestäjä Götanmaan Kalevala 
yhdistys

huhtikuu
9. huhtikuuta Suomen kielen, 
Mikael Agricolan päivä
Järjestäjä: Turkuyhdistys

kesäkuu
17. kesäkuuta Perhepäivä  
Bohus fästning, Kungälv
Historiallinen lipunnosto. Zakarias 
Topelius ”keksi” Suomen sinivalko 
lipun lähellä sijaitsevassa 
Marstrand issa 1862. Yhteistyössä 
Bohusin linnoituksen kanssa.

elokuu
12. elokuuta Polketten,  
Liseberg 
Darya ja Kuutamoorkesterin täh
dittämä suomalainen tangolauantai. 

15.–20. elokuuta Kulttuurijuhla 
Göteborg
Pohjolan suurin kulttuuritapahtuma. 
Ruotsinsuomalaista ohjelmaa Suo
men 100vuotis itsenäisyyspäivän 
juhlistamisen johdosta.

syyskuu
22.–24. syyskuuta   
Ruotsinsuomalaiset kirkol-
lispäivät Göteborgissa
Järjestäjät: Ruotsin kirkko,  
Göteborgin hiippakunta ja  
Uppsalan kirkkokanslia

28. syyskuuta–1. lokakuuta   
Göteborgin kirjamessut 
Teemana koulutus ja Suomi

marraskuu
6. marraskuuta Ruotsalaisuu-
den päivä - Suomalaisuuden 
päivä
Gustaf Adolfin päivä Ruotsissa ja 
ruotsalaisuuden päivä Suomessa. 
Ruotsalaissuomalaiset elinkei
noelämämessut Göteborgin  
Kronhusetissa.

joulukuu
6. joulukuuta Suomen  
itsenäisyyspäivä
Virallinen liputus Gustaf Adolfin 
torilta Götaplatsenille. Itsenäisyys
päivän jumalanpalvelus. Itsenäisyys
päivän konsertti esiintyjinä Göte
borgin Sinfoniaorkesteri ja Ruotsin 
kansallisorkesteri.

Ohjelma ja lisätietoa Suomi 100 

vuotta tapahtumista:  

• www.suomifinland100.fi 

• www.finland100.se 

instagram.com/finland100goteborg

ohjelma
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F
IN I VÄST on Länsi Götanmaan 
alueen vähemmistöhanke suoma
laistaustaisille nuorille, nuorille 
aikuisille ja lapsiperheille. 

– Tiivistettynä voisi sanoa, että 
tehtävämme on luoda kulttuuritapahtumia, 
tapaamisia ja työpajoja suomalaistaus
taisille nuorille, nuorille aikuisille ja lap
siperheille, kertoo Raisa Pennanen, yksi 
hankkeen kolmesta kulttuuriluotseista.

– Haluamme kulttuurin ja tapahtumien 
välityksellä saada aikaan tapaamisia ja  
rakentaa verkostoa, joka toivon mukaan 
innoittaa osallistujia luomaan omia ruot
sinsuomalaisia tapahtumia, hän kertoo.

RAISA PENNANEN on toisen sukupolven 
ruotsinsuomalainen. Hän syntyi Ruotsissa, 
mutta ”ei ole ruotsalainen, eikä suomalai
nenkaan”. Hänen rinnallaan työskente
levät tuore ruotsinsuomalainen Martta 
Partio joka muutti Ruotsiin hiljattain, 
sekä perheluotsi Mira Autio, myös hän 
toisen polven ruotsinsuomalainen. Mira 

Aution työtehtävään kuuluu nimenomaan 
ruotsinsuomalaisten lapsiperheiden  
innoittaminen kulttuurin pariin.

– Etsin lapsiperheitä jotka ovat kiin
nostuneita osallistumaan tuleviin ta
pahtumiin, ja jotka mieluiten myös 
ja kavat omia ideoita siitä, että mitä 
ruotsinsuomalaisilta lapsilta tällä hetkellä 
puuttuu. Olen myös lupautunut vieraile
maan suomenkielisissä esikouluissa lu
kemassa lapsille suomalaisia satuja, hän 
kertoo.

MIRAN MUKAAN luotsien haastavin tehtävä 
on saada nuoret mukaan.

– Toivon todellakin, että nuorempi 
sukupolvi uskaltaa astua eturiviin ja viedä 
ruotsinsuomalaista kulttuuria eteenpäin, 
koska todellisuushan on se, että jos me 
emme saa nuorisoa liikkeelle niin riski on 
suuri, että ennen kaikkea suomiseurat tu
levat kuolemaan sukupuuttoon, Mira to
teaa ja antaa Martta Partiolle suunvuoron.

– Perinteet ovat tärkeitä, mutta nuoret 
eivät ole koskaan olleet kiinnostuneet 
siitä, mitä omat vanhemmat tekevät. Siksi 

nuorille pitää luoda heitä kiinnostavia 
omia tapaamispaikkoja ja relevantteja 
tapahtumia nyt, jotta tieto ja kiinnostus 
suomalaisesta taustasta siirtyy eteenpäin 
myös jatkossa. Myös kielitaitoon pitää 
satsata.

MARTTA PARTIO muistuttaa siitä tosiasiasta, 
että moni nuori ruotsinsuomalainen kokee 
identiteettinsä monitahoiseksi.

– Vaikka olen Ruotsissa asuva suoma
lai nen, en koe olevani ruotsinsuomalainen 
ja se on minusta ihan okei. Samaa viestiä 
haluan viedä myös nuorille: ei tarvitse 
ahtautua yhteen laatikkoon, sillä identi
teettejä on monia, vaikka yhteistä olisikin 
suomalainen tausta. 

RAISA PENNASEN mielestä kulttuuriluotsin 
tärkeimpiin tehtäviin kuuluu olla tark
kanäköinen.

– Mitä nuoret haluavat? Millä tavalla 
heitä kiinnostaa suomalaiset juuret? 
Mitä heiltä puuttuu ja millä tavalla me 
voisimme auttaa heitä? Yritämme ihan 
käytännössä löytää nuoria ruotsinsuoma

laisia vierailemalla eri kaupunginosissa 
ja kulttuuriinstituuteissa saadaksemme 
ideoita ja toivomuksia. Yritämme myös 
olla näkyviä sosiaalisissa medioissa, Raisa 
sanoo. 

H
ankkeen saama palaute on ollut 
hyvää. Raisan mukaan ruotsin
suomalaisuus kiinnostaa monia.

– Mehän olemme tosin  
työskennelleet suomen kielen 

hallintoalueilla, joissa työ on jo lähtenyt 
käyntiin, mutta toivomme, että myös 
muut kunnat innostuisivat hankkeesta.

– Olemme herättäneet huomiota, 
erityi sesti siksi, että tämä hanke on en
simmäinen laatuaan, Raisa toteaa.

– Tärkeintä meistä on ollut kuitenkin 
kuulla nuorilta itseltään, mitä Fin i Väst 
voisi heille tarjota, ja kolme teemaa ovat 
toistuneet usein: he toivovat jatkuvuutta, 
tapaamispaikkoja ja suomen kielen  
oppimista. Kiinnostuksen kohteista   
musiikki, elokuvat ja suomalainen ruoka
perinne herkkuineen pitää kolmen  
kärkeä, Martta sanoo.

SUOMI JUHLISTAA tänä vuonna 100vuotis  
itsenäisyyspäivää ja Martta kertoo, että  
luotsit suunnittelevat parhaillaan juh
lavuoden tapahtumia.

– Juhlavuotena haluamme esimer
kiksi järjestää nuorille kielikahviloita ja 
lapsiperheille perhepäiviä. Varsinaiset 
juhlavuoden tapahtumatkin ovat kuiten
kin jo vireillä – suunnitteilla on muun 
muassa suomalaisen musiikin festarit, 
lastennäytelmäkiertue ja designpäivä. 
Juhlavuosi on mahtava tilaisuus mobili
soida myös paikallisia museoita, kirjastoja 
ja muita tahoja huomioimaan ruotsinsuo
malaisuus ja autamme mielellään ruotsin
suomalaisia ideoimaan omia aktiviteetteja 
paikallisten tahojen kanssa, hän sanoo.

RUOTSINSUOMALAISUUS SAA Raisan mukaan 
tuulta purjeeseen, kun ruotsinsuomalaisia 
huippunimiä näkyy musalistoilla ja kirja
kaupoissa.

– Tuntuu, että nyt on ”inne att vara 
finne”, telkkarissa on hauskoja ruotsin
suomalaisia sarjoja, kuten Finnomani, 
Finnjävel antologia julkaistiin hiljattain 

ja Miriam Bryant ja Anna Järvinen puhu
vat suomalaisista juuristaan! Toivon, että 
tämä johtaa siihen, että yhä useampaa 
alkaa kiinnostamaan ruotsinsuomalaisuus, 
se johtaa suurempaan kysyntään sekä 
kulttuuri että kielisektoreilla, Raisa  
toteaa, ja kehottaa lopuksi nuoria osal
listumaan:

– Jos olet nuori tai nuori aikuinen ja 
jos sinulla on lapsia joilla on suomalaiset 
juuret, ota meihin yhteys! Kaikki mukaan 
vaan! 

Tahdotko yhteyden FIN I VÄST- 
hankkeeseen?  

Laita sähköpostia osoitteeseen:   
info@finivast.se

www.finivast.se 
facebook.com/finivast 
instagram.com/finivast

Raisa Pennanen, Mira Autio ja Martta Partio suunnittelevat tulevia kulttuuritapahtumia

henkilökuva: kulttuuriluotsit 
jatkoa.
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notiiseja
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Sopivasti suomalaista SVT Play – sivulla
  Sarja ”Lagom mycket finsk” eli sopivasti suomalainen kuvaa ruotsinsuomalaista 

historiaa. Saamme lisätietoa myytinomaisista metsäsuomalaisista, 
elämästä valtakunnan rajalla, sotalapsien kohtalosta sekä työvoimaan 
perustuvasta maahanmuutosta. Ensimmäisessä jaksossa käsitellään 
metsäsuomalaisia, toisessa Ruotsin ja Suomen rajaa. Kahdessa 
päätösjaksossa aiheina ovat ”uusi isänmaa” sekä ruotsin suomalainen 
perimä. www.urskola.se

Tove Jansson Göteborgin  
Taidemuseoon!

  Muumimamma Tove Jansson on yksi Suomen rakastetuimmista taiteilijoista ja 
göteborgilaiset saavat helmikuussa perehtyä hänen – lievästi sanoen – laajaan tuotan-
toonsa. ”Lusten att skapa och leva”- näyttelyssä esitellään Janssonin uraa taidemaa-
larina, kirjankuvittajana ja kirjailijana. Näyttely avautuu 11. helmikuuta ja on esillä 
21. toukukuuta 2017 asti Göteborgin taidemuseossa.  
www.goteborgskonstmuseum.se

Tove Jansson, Självporträtt, 1975, Yksityiskokoelma. Valokuva: Kansallisgalleria, Yehia Eweis

Uusia suomenkielisiä 
esikoulupaikkoja Västra 
Göteborgin kaupunginosaan!

  Esikoulussa Skattegårdvägen 100 Västra 
Göteborgissa avataan tammikuussa 2017 kak-
sikielinen (suomi-ruotsi) sisarusosasto  
1–5 -vuotiaille lapsille. Esikouluun etsitään 
parhaillaan kolmea opettajaa sekä muu-
ta henkilöstöä.  

Voit pyytää lisätietoa uusista  
paikoista esikoulun johtaja 
Eva Sunegårdilta: 
eva.sunegard@vastra.goteborg.se

Va
lo

ku
va

: D
av

id
 Z

an
de

n 
/ S

ca
nd

in
av

 b
ild

by
rå

JÄRVINEN, BRYANT 
& KARLSSON = 

vuoden ruotsinsuomalaiset!

  Vuoden Ruotsinsuomalaiset valittiin 
hiljattain gaalatunnelmissa Tukholman Suo-
men Instituutissa. Vuoden Ruotsinsuoma-
lainen -tittelin sai Anna Järvinen, Miriam 
Bryant on vuoden Nuori Ruotsinsuoma-
lainen ja Arjen sankari 2016 on Ritva 
Karlsson. Vuoden Ruotsinsuomalainen- 
gaala on järjestetty vuodesta 2011 alkaen. 
Lue lisää aiheesta Sisuradion kotisivuilta:  
www.sr.se/sisuradio

minä olen ruots in suomal ainen ! nro 13, vuosi 2016

Göteborgin kaupunki 
tarjoaa senioreille  

liukuesteet! 
  Göteborgin kunta tarjoaa neljättä  

peräkkäistä vuotta kaikille Göteborgissa 
kirjoilla oleville, vähintään 65-vuotiaille,  
henkilöille ilmaiset liukuesteet. 

Projektin tarkoituksena on vähentää ikäih-
misten kaatumisia. Tiedotuskirje lähetään 
asianomaiselle seniorille viimeistään joulu-
kuussa. Kirjeessä kerrotaan miten voit  
noutaa liukuesteet. 

Jos sinulla on kysyttävää liukuesteistä tai 
muusta vanhustenhuoltoon liittyvästä, ota 
yhteys Tia Edlundiin: tia.edlund@angered.
goteborg.se

Ilmainen joukkolii
kenne kuljetus palvelu
matkustajille jatkuu!

  Göteborgin kaupungin kuljetuspalvelu-
kortin omaavat voivat matkustaa ilmaiseksi 
Göteborgissa joukkoliikenteellä sekä Flex-
linjalla. Tarjous on voimassa 2018- vuoden 
kesäkuun 30. päivään saakka.  

Matkustajan kuuluu esittää kuljetuspalvelu-
kortti ja voimassa oleva henkilötodistus mat-
kustaessaan joukkoliikenteellä. 

Lisätietoa Göteborgin kaupungin kotisivulta: 
www.goteborg.se

Haluatko saada tämän lehden jatkossa 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@stads-
huset.goteborg.se niin lähetämme sinulle lehden pdf-muodossa!

Seuraa Ruotsinsuomalaisia uutisia 





Till dig med finsk bakgrund.  
Information och inspiration från  

Sverigefinska Ungdomsförbundet. 

S P R Å K P A K E T E T 
-  m e d  s p r å k e t  s o m  s u p e r k r a f t

Frankeras ej
Mottagaren 

betalar portot

STADSLEDNINGSKONTORET
Maria Balaban 

SVARSPOST
Kundnummer: 20380442
404 20 Göteborg

notiiseja

Uusia ilmaisia wifi 
pisteitä Göteborgiin!

  Haluatko lukea Suomen uutisia, kuun-
nella nettiradioa tai ehkä liikkeellä ollessasi 
kurkistaa Facebookin maailmaan? Tähän tar-
koitukseen voit käyttää ilmaisia Wifi-pisteitä 
joita on Göteborgissa 24 kpl.

Göteborg Free WiFi-projekti tulee li-
säämään wifi-pisteitä kartoittaakseen mitä 
ilmainen, koko kaupunkia kattava surffaus-
mahdollisuus tulisi merkitsemään.

Wifi-pisteitä on jo useissa paikoissa kes-
kustan ja Hisingenin alueilla ja niitä avataan 
mm. Frölundan Kulttuuritalolle, Angeredin 
keskustaan ja Rymdtorille. 
Lisätietoa: www.goteborg.se

Ilmaisia  
kielipaketteja  
lapsiperheille!

  Göteborgin kaupunki  
jakaa suomenkielisille 
lapsiperheille ilmaisia kieli-
paketteja. Kielipaketti on 
Ruotsinsuomalaisten Nuorten 
Liiton kokoama suomen 
kielen infopaketti jonka tar-
koituksena on edistää, tukea 
ja elvyttää suomen kieltä 
Ruotsissa. Kielipaketissa on 
sekä käytännön vinkkejä että 
tietoa monikielisestä arjesta 

kotona. Kielipaketti kertoo myös suomen kielen asemasta kansallisena 
vähemmistökielenä sekä kielellisistä oikeuksista kuten suomenkielisestä 
esikouluopetuksesta sekä äidinkielenopetuksesta peruskouluissa. 
Voit tilata ilmaisen kielipaketin sähköisesti Erica Porttilalta:   
erica.joanna.porttila@educ.goteborg.se


