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nanna huolman  
on pohtinut ruotsinsuomalaista identiteettiä muun muassa elokuviensa 
kautta. Kerrotko vähän taustastasi?
– Molemmat vanhempani muuttivat aikoinaan Suomesta Ruotsiin 
töiden perässä. Minä synnyin Göteborgissa ja kasvoin Angeredissa. 
Kävin siellä ruotsalaista koulua, mutta puhuin suomea, tai Göteborgin 
suomea, vanhempieni kanssa. Nuorempana en niin miettinyt juuriani, 
mutta kolmikymppisenä suomalaisuus ja suhde Suomeen alkoi mie-
tityttää minua enemmän. Lapsuudessani ja nuoruudessani ei puhuttu 
ruotsinsuomalaisista, vaan olit joko suomalainen tai ruotsalainen.

Yksi tunnetuimmista elokuvistasi Kid Svensk oli ensimmäinen ruot-
sinsuomalaisista kertova täyspitkä elokuva. Miten se otettiin vastaan?
– Sain elokuvan jälkeen paljon yhteydenottoja Ruotsissa asuvilta 
suomalaisilta. Elokuva oli herättänyt heissä paljon tunteita, ja toivo-
muksen siitä, että heidänkin tarinansa tehtäisiin näkyväksi. Monet 
alkoivat Kid Svensk-elokuvan nähtyään miettiä enemmän ruotsin-
suomalaista identiteettiään.

Mikä rooli taiteella on ruotsinsuomalaisen vähemmistön identiteettiky-
symyksissä?
– Parhaimmillaan taide eri muodoissaan tarjoaa peilin omille ko-
kemuksille ja identiteetin vahvistamiselle. Esimerkiksi elokuvien ja 
kirjojen tarinat jäävät elämään meissä paljon pidempään, kuin vaikka 
nopeat uutispätkät. Meillä kaikilla on suuri tarve kertoa tarinamme 
ja tulla nähdyiksi. Taiteen kautta näkymättömistä ihmisryhmistä voi 
tulla näkyvämpiä. Tämä ei koske vain ruotsinsuomalaisia, vaan myös 
muita vähemmistöjä.

Miten suomen kieltä ja kulttuuria voisi tukea enemmän Ruotsissa?
– Monet minun ikäiseni eivät kehtaa puhua suomea, se on sääli. 
Kielikysymys on todella tärkeä. Lapsilla pitää olla mahdollisuus kie-
lenopetukseen. Joskus lasten suomen kielen opiskelu kaatuu käytän-
nön ongelmiin, esimerkiksi kun opetus järjestetään keskellä päivää 
jossain muussa koulussa, eikä kuljetusapua sinne ole.

Mitä Suomi sinulle merkitsee?
– Minulla on melkein krooninen ikävä Suomeen. Siellä asuvat kaikki 
minun sukulaiseni. Tosin seuraavaa dokumenttiani varten tekemä 
DNA-testi näytti, että minulla on juuria myös Värmlandissa, met-
säsuomalaisten keskuudessa. Juureni ulottuvat Pohjois-Karjalaan, 
Venäjälle ja siellä Uralille asti. Työn alla olevassa dokumentissani 
käyn näissä paikoissa ja käsittelen ihmisten muuttoliikettä paikasta 
toiseen. Sitä on ollut aina, ei vain nyt.

Työstätkö jotain muuta elokuvaa tai dokumenttia?
– Teen Lina Purasen kanssa SVT:lle tv-sarjaa Kova työ. Haastat-
telemme siinä ensimmäisen polven ruotsinsuomalaisia heidän van-
hoilla työpaikoillaan. Kuvaukset ovat juuri alkaneet, ja kolmiosainen 
ohjelma tulee televisiosta ensi syksynä. Haastattelemme ohjelmaan 
myös göteborgilaista ensimmäisen polven ruotsinsuomalaista. On 
tärkeää, että näiden ihmisten tarinoita kuullaan ja kerätään nyt, en-
nen kuin on liian myöhäistä.

Mitä sinulle merkitsee 24.2. vietettävä ruotsinsuomalaisten päivä?
– Minulle ruotsinsuomalaisten päivä ei ole vain silloin, vaan se on 
jokainen päivä vuodesta!

seitsemän pikakysymystä
teksti : mirjami rustanius kuva: lo birgers son

 »Minulla on melkein  
krooninen ikävä  

Suomeen.«

nanna huolman
Elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja. 

Kasvanut Angeredissa. Asuu Göteborgissa.

minä olen ruots in suomal ainen ! nro 16, vuosi 2018
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Moi! Hej!6

Sisältö
nro 16 2018

Askartelua, fikaa  
ja suomen kieltä  
lauantaikerhossa

Tuveen suomenkielinen 
vanhusten osasto

Ruotsinsuomalaisten 
päivää juhlitaan 24.2.

Minä olen ruotsinsuomalainen on Göte-
borgin kaupungin suomen kielen hallinto-
aluetyön tiedotuslehti kaikille Göteborgin 
ruotsinsuomalaisille ja muille asukkaille,  sekä 
kaupungin työntekijöille.
 
Vastaava julkaisija: Maria Balaban 
Päätoimittaja: Mirjami Rustanius 
Kansikuva: Julia Sjöberg
Byline-valokuva: Julia Sjöberg 
Ulkoasu: Newsroom 
Paino: Lenanders Grafiska AB 
Ilmestyminen: Kolme kertaa vuodessa

Maria Balaban 
Göteborgin Kaupungin suomen  

kielen hallintoalueen  
suunnittelujohtaja

pääkirjoitus

H
ienon Suomi 100-juhlavuoden 
jälkeen jatkamme uusin voimin 
vähemmistöpoliittista työtä 
Göteborgissa. Otamme entistä 
enemmän huomioon pysyväm-

mät toiminnot, fokuksena lapset, nuoret ja 
vanhukset sekä kulttuuritapahtumat. 

KANSALAISALOITE (GÖTEBORGSFÖRSLAGET) 

KAKSIKIELISEN OPETUKSEN toteuttamisesta 
etenee. Kaupungin työryhmän tulokset 
esitellään huhtikuussa. Samanaikaisesti 
hallitus on jättänyt ehdotuksen toimen-
piteistä, joilla voidaan edistää oppilaiden 
mahdollisuuksia kansalliseen vähemmis-
tökieleensä kouluissa. Hallitus kokoaa 
parhaillaan vastauksia ja ehdotuksia 
kunnilta, viranomaisilta ja eri järjestöiltä. 
Toiveena on, että suurin osa ehdotuksista 
tulee voimaan vuoden 2019 aikana.

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE ON aloittanut 
nyt helmikuussa projektin esikouluissa. 
Tarkoituksena on, että esikouluikäiset 
lapset pääsevät kosketukseen suomen 
kielen kanssa heti pienestä pitäen. Lisä-
tietoja projektista voi kysyä prosessijohtaja 
Ulla Jonssonilta. Kerromme myös lisää 
suomenkielisen esikouluopettajan työstä 
seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 
huhtikuussa. Göteborgissa on myös muita 
lapsille suunnattuja toimintoja. Esimer-
kiksi suomalainen lastenkerho on toimi-
nut jo useamman vuoden ajan. Voit lukea 
lastenkerhosta sivuilta 6–7. 

NORRA HISINGENIN KAUPUNGINOSASSA ON 

käynnistetty uusi osasto suomenkielisille 
vanhuksille. Se on suunnattu dementikoil-
le ja sijaitsee Glöstorpshöjdenin vanhus-
ten asuntolassa. Uusi yksikön johtaja Tia 
Edlund kertoo tästä lisää sivulla 9. 

VIIMEISENÄ MUTTA EI VÄHÄISEMPÄNÄ, meitä 
odottaa suuri päivä kun ruotsinsuomalais-
ten päivää vietetään 24. helmikuuta. Tällä 
kertaa juhlimme Göteborgin kaupung-
inmuseossa. Ohjelman löydät sivulta 10. 
Bussikiertueelle kannattaa ilmoittautua jo 
nyt. Toivottavasti näemme kaupunginmu-
seolla!

 »Toiveena on, että suurin osa ehdotuksista 
tulee voimaan vuoden 2019 aikana.«
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Kysy apua suomeksi

                      

  
         nämä o

vat oikeute
si 

information

Ruotsinsuomalaisten 
oikeudet Göteborgissa

minä olen ruots in suomal ainen ! nro 16, vuosi 2018

göteborgin kaupunki
teksti ja kuva: mirjami rustanius

Göteborgin Kaupungin palvelukeskuksessa vastataan 
kaikkiin kunnan palveluja koskeviin kysymyksiin, myös 
suomeksi. Riittää, että soittaessa sanot puhelimeen  
”finska” ja sinut yhdistetään suomenkieliselle työntekijälle. 

tiedotus 
Göteborgin Kaupungin tulee tiedottaa 
 vähemmistöä näistä oikeuksista.

neuvonpito
Göteborgin Kaupungin tulee antaa ruotsin-
suomalaisille mahdollisuus vaikuttaa ruotsin-
suomalaisiin liittyviin asioihin.

esikoulu 
Sinulla on oikeus saada kokonaan tai osit-
tain suomenkielistä esikoulutoimintaa. Lap-
sen äidinkielellä ei ole merkitystä.

vanhustenhoito 
Sinulla on oikeus saada kokonaan tai osittain 
suomenkielistä vanhustenhoitoa. Avuntar-
peenkäsittelijä tekee arvioinnin avuntarpeesta.

Äidinkielen opetus perus -
koulussa ja lukiossa 
Sinulla on oikeus saada äidinkielen opetusta 
peruskoulussa ja lukiossa koululain mukai-
sesti. Myös sinulla jolla ei ole suomen kielen 
perustaitoja, on oikeus saada suomen kielen 
äidinkielen opetusta koululain päivityksen 
myötä.asiointi kunnan kanssa 

Sinulla on oikeus käyttää suomen kieltä 
ollessasi yhteydessä kuntaan niin suullisesti 
kuin kirjallisestikin. Kunnanviranomaisten 
päätöksestä on oikeus saada suomenkieli-
nen käännös kirjallisesti. Kunnalla on oikeus 
päättää missä ja milloin kuntalaisia palvel-
laan suomen kielellä. 

kulttuuri ja kieli
Göteborgin Kaupungin tulee suojella ja edis-
tää suomen kielen käyttöä ja ruotsinsuoma-
laista kulttuuria. Lasten kulttuuri-identiteetin 
kehittäminen ja äidinkielen käytön tukeminen 
on erityisen tärkeää. 

GÖTEBORG ON OSA SUOMEN kielen hallin-
toalueeseen. Tämä antaa kunnan ruotsin-
suomalaisille asukkaille oikeuksia, jotka 
perustuvat kansallisista vähemmistöistä 
ja vähemmistökielistä säädettyyn lakiin 
(2009:724).

EIJA JURVELIN JA GISELA Ahlberg työskente-
levät palvelukeskuksessa. ”Monesti on mu-
kavampaa saada palvelua suomeksi, vaikka 
ruotsin kieli sujuisikin. Kun asiat kuulee 
äidinkielellä, voi olla varmempi, että on 
ymmärtänyt ne oikein”, he toteavat.

”Monet tänne soittavat haluavat tietää 
esimerkiksi suomenkielisestä vanhusten-
hoidosta ja esikouluopetuksesta. Myös Gö-
teborgiin muuttavat ovat usein yhteydessä 
palvelukeskukseen, kun he haluavat kuulla 
kunnan palveluista”, sanoo Eija Jurvelin. 

Palvelukeskuksesta voi saada neuvoa kai-
kissa kunnan palveluihin liittyvissä asioissa. 
Terveydenhoitoa koskeviin kysymyksiin 
palvelukeskus ei kuitenkaan voi vastata, 
vaan niissä pitää olla yhteydessä Länsi Gö-
tanmaan alueen terveydenhuoltoon.  

Palvelukeskukseen on tullut soittoja 

myös Suomesta. ”Meidän kauttamme on 
yritetty löytää Göteborgissa asuvia sukulai-
sia tai kysytty, miten toimia, kun Ruotsissa 
asuva omainen on kuollut”, kertoo Gisela 
Ahlberg. Myös juhlapäivät herättävät kysy-
myksiä. ”Itsenäisyyspäivän aikaan tuli soit-
toja Suomi 100-vuotta juhlallisuuksista.”

 
PALVELUKESKUKSESSA ON TÖISSÄ NOIN 60 
ihmistä, jotka puhuvat 24 eri kieltä. Suo-
menkielisiä työntekijöitä on tällä hetkellä 
kolme. Eija Jurvelinin ja Gisella Ahlber-
gin lisäksi Sickan Lindström on yksi suo-
menkielisistä työntekijöistä. 

”Soittakaa rohkeasti tai tulkaa käymään, 
jos haluatte palvelua suomen kielellä. 
Otamme teidät mielellämme vastaan ja 
autamme parhaamme mukaan,” kannusta-
vat Eija Jurvelin ja Gisela Ahlberg.

Göteborgin Kaupungin palvelukeskus 
on avoinna kaikkina arkipäivinä. Jos suo-
menkielinen työntekijä ei ole tavoitetta-
vissa, voit jättää keskukseen yhteystietosi 
ja he soittavat sinulle takaisin. Palvelukes-
kukseen voi myös lähettää sähköpostia, tai 
siellä voi käydä paikan päällä.

Kaupungin palvelukeskus löytyy Göte-
borgin keskustasta, osoitteesta Ekelunds-
gatan 1. Vastaanotto on talon ensimmäi-
sessä kerroksessa, ja se on auki arkisin klo 
8.30–16.30. 

Palvelukeskuksen puhelinnumero on 031-
365 00 00. Puhelinaika on klo 7.00-18.00. 
Sähköpostiosoite: goteborg@goteborg.se 

Eija Jurvelin ja Sickan  
Lindström vastaavat  
kysymyksiin suomeksi.
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Ruotsinsuomalaisen  
neuvoston kuulumisia

Viiteryhmä Kieli ja koulutus
Pirjo Hanski
Tärkeimpänä kysymyksenä on Göteborgs-
förslagin eli kaksikielistä opetusta koskevan 
kansalaisaloitteen eteneminen. Kolme 
kaupunginosaa on muodostanut työryhmän 
asian edistämiseksi. Tähän ryhmään kuuluu 
myös koulukysymysten prosessijohtaja Ulla 
Jonsson. 

Lisäksi on tärkeää, että saamme äidinkie-
len opetuksen toimivammaksi. Nykyinen 80 
minuuttia kielenopetusta ei riitä, vaan sitä 
pitäisi olla vähintään kolmen oppitunnin 
verran. Kaikki ruotsinsuomalaiset vanhem-
mat eivät myöskään tiedä lastensa oikeudes-
ta kieleen ja kulttuuriin. Lisäksi tiedotusta 
äidinkielen tärkeydestä ja kaksikielisyyden 
hyödyistä tulee tehostaa. Tämä koskee myös 
koulujen henkilökuntaa, heitäkin pitää kou-
luttaa vähemmistön oikeuksista. 

Viiteryhmä Vanhukset 
Merja Heed 
Pitkäjänteinen työ tuotti tuloksen, kun saim-
me Göteborgiin lisää suomenkielisiä vanhus-
tenhoidon paikkoja. Tuven kaupunginosassa 
on avattu 16-paikkainen dementiaosasto. 

Viiteryhmällämme on kevään työlistalla 
uuden vanhustenhoidon prosessijohtajan 
rekrytointi Tia Edlundin siirryttyä uuteen 
virkaan suomenkielisessä vanhustenhoidossa. 
Prosessijohtajan tärkeänä tehtävänä on tukea 
kaupungin vanhustyön työntekijöitä huomi-
oimaan ruotsinsuomalaiset vanhukset.

Göteborgin Kaupungissa astuu keväällä 
voimaan valinnanvapaus kotipalvelussa. Toi-
vottavasti saamme suomenkielisiä toimijoita 
alalle. Teemme myös työtä sen eteen, että 

saisimme ruotsinsuomalaisen edustuksen 
kaupungin eläkeläisneuvostoon.  

Viiteryhmä Kulttuuri 
Heli Henriksson Vasara
Ruotsinsuomalaisessa neuvostossa on pit-
kään edistetty niin kutsutun Suomi-talon, eli 
yhteisten tilojen saamista Göteborgiin. Tar-
vitsemme hyvien liikenneyhteyksien varrella 
olevat tilat, jotka toimisivat ruotsinsuoma-
laisten kulttuuri- ja informaatiokeskuksena. 

Suomenkielisen kulttuuritoiminnan vah-
vistamiseksi ja laajentamiseksi tarvitsemme 
myös kulttuurityöntekijän viran Göteborgin 
kaupungille. Lapsille ja nuorille tarkoitet-
tujen suomenkielisten, kielen elvyttämiseen 
tähtäävien kulttuuriohjelmien ja tapahtu-
mien pitää olla etusijalla.

Haluamme edistää ruotsinsuomalaisten 
näkymistä eri tapahtumissa Göteborgissa. 
Esimerkiksi elokuussa pidettävä Kulturka-
laset, ruotsinsuomalaisten päivä ja seurojen 
järjestämät Suomen itsenäisyyspäivän juhlat 
ovat hyviä kanavia kertoa ruotsinsuomalai-
sista.

Haluatko edistää tärkeitä ruotsin-
suomalaisia koskevia asioita?

Tule mukaan kaikille avoimeen viiteryhmätyöskentelyyn. Yhteyden ryhmiin ja tapaamisajat saat 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen goteborgs.stads.sverigefinska.rad@stadshuset.gote-
borg.se tai soittamalla Göteborgin Kaupungin palvelukeskukseen, puh. 031-365 00 00. 

ajankohtaista

ONKO LAPSESI RUOTSINKIELISES-

SÄ ESIKOULUSSA, mutta toivot 
että hän saisi käyttää siellä 
osittain suomen kieltä?

ESIKOULUTOIMINTA ON TEHOKAS 

KEINO lapsen äidinkielen ra-
kentamiseen ja kehittämiseen. 
Samanaikaisesti kaupunkimme 
kaksikielisessä toiminnassa on 
pulaa esikoulupaikoista.

HALUAMME KUITENKIN TARJO-

TA TUKEA kaksikielisyyteen 
tähtäävälle työlle. Tätä työtä 
varten meillä on kiertävä 
laillistettu suomenkielinen 
esikoulunopettaja. Hän voi 
käydä tapaamassa suomalais-
taustaisia lapsia niissä kunnan 
esikouluissa, joissa ei ole 
suomenkielistä henkilökun-
taa. Esikouluopettaja motivoi 
lastasi käyttämään enemmän 
äidinkieltään tai toista kieltään 
tarjoamalla innostavia ja haus-
koja kokemuksia ja toimintoja. 
Ota minuun yhteyttä niin ker-
ron mielelläni lisää!

Ulla Jonsson
Esikoulun/koulun prosessijohtaja, 
Göteborgin Kaupunki
Puhelin: 031-365 90 50
Sähköposti: 
ulla.jonsson@majornalinne.goteborg.se

Nykyisen ruotsinsuomalaisen neuvoston viimeinen toiminta-
vuosi on lähtenyt käyntiin. Vuosille 2019-2022 Göteborgin kau-
punkiin valitaan uusi neuvosto. Viiteryhmien puheenjohtajat 
kertovat, mitkä asiat ovat heidän ryhmissään ajankohtaisia.

Kaikille huoltajille, joilla 

on suomalainen tausta



V
ärikkäät helmet, pensselit ja 
maalit odottavat pöydällä. 
Lapset tulevat sisälle, istuvat 
tottuneesti pöytien ääreen ja 
ryhtyvät askartelemaan. On 

lauantaiaamupäivä ja aika aloittaa suoma-
lainen lastenkerho. Vanhemmat vaihtavat 
tuoreimmat kuulumiset, mutta pian hekin 
tempautuvat mukaan askartelemaan ja 
maalaamaan.

Kerhon vetäjän Nina Orjin lauantait 

alkavat näin jo kolmatta vuotta. ” Kerhos-
sa yhdistyvät monet asiat, joista pidän. 
Saan kehitellä uusia askarteluaiheita ja 
puuhailla yhdessä omien 8- ja 10-vuo-
tiaiden lasteni kanssa. He ovat mukana 
ideoimassa sekä toteuttamassa kerhon 
teemoja”, kertoo Nina.

Askartelupöydän ääreen istahtaa myös 
neljävuotias Sanna äitinsä Minnan kans-
sa. He ovat käyneet lastenkerhossa noin 
vuoden ajan. ”Tämä on minun ja Sannan 
yhteinen viikoittainen harrastus – ja mikä 
hienointa, kuulemme ja puhumme täällä 
suomea. Sannan isä on ruotsinkielinen, 
samoin päiväkoti, joten arkena vain me 
kaksi puhumme suomea”, kertoo Minna. 

tervetuloa mukaan suoma-
laiseen lastenkerhoon! 

Kerho tarjoaa mahdollisuuden viettää mu-
kavia ja rentoja hetkiä yhdessä muiden suo-
menkielisten lasten kanssa. Tilassa on pie-
nemmille lapsille leikkinurkkaus leluineen. 
Kerho on suunnattu noin 3–10-vuotiaille. 

Kerho kokoontuu lauantaisin klo 10–12 
kohtauspaikka Monsunen:ssa, osoit-

teessa Blidvädersgatan 16.

6

lapset
teksti : mirjami rustanius   kuvat: julia s jöberg

ASKARTELUA, FIKAA 
& SUOMEN

kieltä lauantaikerhossa
Suomenkielisen lastenkerhon merkitys on kasvanut suo-
menkielisen koulun lakkauttamisen jälkeen. Kerhossa 
viihtyvät myös lasten vanhemmat.

minä olen ruots in suomal ainen ! nro 16, vuosi 2018

Raimolle on tärkeää  
että tytär Emmi oppii suomea.
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”Yhteiset harrastukset ovat hyvä keino 
vahvistaa kieltä.” 

Samaa mieltä on myös 8-vuotiaan Ju-
lian äiti Ann-Mari. ”Kerhon merkitys ko-
rostuu nyt kun Göteborgin suomalainen 
koulu suljettiin. Täällä tulee viikoittain 
tavattua muita suomenkielisiä vanhempia, 
ja Julia näkee vanhoja luokkakavereitaan.” 

Kädentaitojen ja toiminnan lisäksi ker-
ho onkin tärkeä kohtauspaikka niin 

lapsille kuin vanhemmille. Siellä 
keskustellaan arkisista asioista, 

mutta myös suomen kielen säilyttäminen 
mietityttää. Vanhemmat jakavat keske-
nään vinkkejä hyvistä lastenkirjoista ja 
suomenkielisistä tapahtumista. 

Yhdessä jaetaan tietoa esimerkiksi siitä, 
miten paljon suomen kielen opetusta lapset 
voivat esikoulussa ja koulussa saada. Kerho 

on myös hyvä tapa viettää aikaa lasten-
lasten kanssa. Tällä kertaa mukana 

on Julian isoäiti Tarja. ”On niin 
tärkeää, että suomen kieli säilyy 

seuraaville sukupolville.”

Toive kaksikielisyydestä
Askartelu on monen suosikki, ja lapset 
ovat innostuneet tekemään erilaisia luo-
muksia myös kotona. ”Meidän piti ostaa 
lisää säilytyslaatikoita Emmin töille,” 
kertoo Raimo joka käy kerhossa tyttären-
sä Emmin kanssa. Raimo on syntynyt ja 
kasvanut Ruotsissa, mutta hän toivoo, että 
Emmistä kasvaisi kaksikielinen. 

Nina löytää askarteluideat eri vuoden-
ajoista ja juhlapyhistä. ”Myös omat lapseni 
ovat suuri inspiraation lähde.” Keväällä on 
luvassa muun muassa pääsiäisaskartelua, 
vappujuhlat ja retki Tuveen Kättilsrödsin 
4H-tilalle. ”Lisäksi saamme pitää kahdet 
äitienpäiväjuhlat suomalaisen ja ruotsalai-
sen päivämäärän mukaan”, Nina paljastaa.

Tunti on vierähtänyt nopeasti askarrel-
lessa. Sanna tulee vetämään äitiään Min-
naa hihasta: ”Fika-aika!” 

Sekin on tärkeä osa suomalaista kerhoa. 
Tarjolla on Ninan lastensa kanssa leipo-
mia erilaisia herkkuja. Ne katoavat pian 
isoihin ja pieniin suihin.

lisätietoja 
Facebook »Göteborgin Suomalainen  
Lastenkerho« tai Nina Orji,  
nina.orji@gmail.com. 

Kerho on osa yhdistys  
Klubi 2000-toimintaa. 

Kolme sukupolvea 
askartelee yhdessä.

Lauantaikerho on Sannan  
ja Minnan yhteinen harrastus.



TUVEN TAPAAMISPAIKAN SENIORI-
KULMASSA (Seniorhörnan) on joka 
kuukausi suomalaista ohjelmaa. 
Sisältöön pääsevät kaikki vaikutta-
maan. Vetäjinä Lisa Sabell ja Ritva 
Kaihlamäki.

Tiistai 6.3. klo 14.00–15.30

Tiistai 10.4. klo 14.00–15.30

Tiistai 8.5. klo 14.00–15.30

Tiistai 12.6. klo 14.00–15.30

Tuven seniorikulma, Tuve torg 15, 
puh. 031-366 80 21

BRUNNSBOKNUTEN TAPAAMISPAI-
KALLA tiistaisin klo 12.00–14.00 
senioritanssia Padespat-tanssiryh-
män johdolla. Tervetuloa mukaan 

viettämään yhteistä aikaa tanssin 
merkeissä. Tanssi on loistava tapa 
liikkua. Se kasvattaa kuntoa ja tasa-
painoa mutta samalla myös muisti 
saa treeniä. Kaikki ovat tervetulleita 
mukaan!

Tapaamispaikka Brunnsboknuten, 
Brunnsbotorget 2,  
puh. 031-366 91 45

LÖVGÄRDETIN TAPAAMISPAIKASSA 
Angeredissa vietetään suomalaista 
torstaita seuraavina päivinä.

Torstai 22.2. klo 11.00–13.00, 
Yhteislaulua ja musiikkia.

Torstai 22.3. klo 11.00–13.00, 
Saanko luvan seuratanssijat. Tans-
sia suomalaisen musiikin tahdissa.

Torstai 26.4. klo 11.00–13.00, 
Göteborgin sotalapsiyhdistys ja 
sotalapsen tarina. 

Torstai 31.5. klo 11.00–13.00, 
Suomalainen helluntaiseurakunta 
johdattaa keväisiin lauluihin.

Tarjolla myös fika!

Lövgärdets träffpunkt, Vaniljgatan 
27, puh. 031-365 14 34

MONSUNENS:IN TAPAAMISPAIKALLA 
parillisten viikkojen lauantaina klo 
12.00–14.00 yhteislaulua haitarin 
säestyksellä.

Tapaamispaikka Monsunens, Blid-
vädersgatan 16,  
puh 031-365 09 09

tapaamispaikoilla tapahtuu

Seuraa lippua! Göteborgin Kau-
pungin suomenkielinen ohjelma 
merkitään tällä tunnuksella. 

Tia Edlund ja 
lähihoitajat Haji 
Behzadin sekä 
Maria Avramidoun 
työskentelevät 
Glöstorpshöjdenin 
vanhusten 
asuntolassa.

8 minä olen ruots in suomal ainen ! nro 16, vuosi 2018
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”SUOMENKIELISIIN VANHUSTEN ASUNTOLOIHIN 

OLI monta ihmistä jonossa, kun aloitin 
vanhustyön prosessijohtajana vuonna 
2015. Tarve uusien paikkojen avaamiselle 
oli siis suuri.”

Näin kertoo Tia Edlund, joka on aloitta-
nut uudessa tehtävässä Glöstorpshöjdenin 
vanhusten asuntolan yksikön johtajana. To-
inen yksikön johtajista on Petra Hög lund. 
Heillä on yhteinen vastuu Glöstorpshöjde-
nin toiminnasta. Asuntolassa on yhteensä 
neljä osastoa ja 64 asuntoa.

”RUOTSINSUOMALAINEN VÄHEMMISTÖ TOIVOI, 

ETTÄ muuallakin kuin Angeredissa olisi 
suomenkielistä vanhustenhoitoa. Se tuo 
lisää valinnanvapautta asuntolapaikan 
hakuun. Pohjois-Hisingenissä ja Tuven 
kaupunginosassa asuu paljon ensimmäisen 
polven ruotsinsuomalaisia, joten Tuve oli 
luonteva paikka uudelle suomenkieliselle 
osastolle”, toteaa Tia Edlund.

”SUUNNITTELUSSA JA VALMISTELUISSA KESTI 

aikansa, mutta nyt toiminta on lähtenyt 
käyntiin”, jatkaa Edlund. Myös Glöstor-
pshöjdenin toinen yksikön johtaja, Petra 
Höglund, on iloinen, että toiminta on 
vihdoin käynnistynyt. ”Pitkän valmistelu-
työn jälkeen on hienoa aloittaa asuntolan 
suomenkielinen toiminta ja yhteistyö 
Glöstorpshöjdenin vetämiseksi. Yhdessä 
henkilökunnan kanssa haluamme tarjota 
parasta hoivaa asukkaillemme.” 

TUVEEN SUOMENKIELINEN 
VANHUSTEN OSASTO 

teksti : mirjami rustanius   kuvat: lo birgers son

Göteborgiin on saatu lisää kauan kaivattuja suomenkielisiä vanhusten 
asuntolapaikkoja. Tuven Glöstorpshöjdenin vanhusten asuntolan yhdes-

tä osastosta tehdään kokonaan suomenkielinen. Siellä tulee olemaan   
16 asuntoa dementikoille.

GLÖSTORPSHÖJDENIN SUOMENKIELISELLE 

OSASTOLLE 2A toivotaan monipuolista, 
suomen kielen ja kulttuurin huomioivaa 
ohjelmaa. Lisäksi keittiön henkilökunnan 
kanssa on keskusteltu siitä, miten ruotsin-
suomalaiset asukkaat voitaisiin huomioida 
ateriatarjonnassa. ”Suomenkielinen osasto 
on osa Glöstorpshöjdeniä, ja teemmekin 
tiivistä yhteistyötä koko talon kanssa”, 
painottaa Tia Edlund. Juhlapyhien vietto 
yhdessä on myös tärkeää. Suomen itsenäi-
syyspäivänä liputettiin Suomen lipulla ja 
kaikille asukkaille tarjottiin kakkukahvit 
Suomen kunniaksi.

TYÖNTEKIJÖIDEN REKRYTOINTI UUDELLE 

OSASTOLLE on alkanut vauhdilla. Kou-
lutettua ja suomea osaavia hakijoita on 
toistaiseksi riittänyt hyvin. Uusia työn-
tekijöitä tarvitaan jatkossakin ja Tia 
Edlund kehottaa seuraamaan Göteborgin 
kaupungin kotisivuilta avoimia työpaik-
koja. 

VAIKKA NYT HENKILÖKUNTAA ON löytynyt, 
tulevaisuudessa voi olla haastavampaa 
löytää suomea osaavia vanhustyön am-
mattilaisia. Tia Edlund kannustaakin 
pitämään kielitaidosta huolta. Myös 
paikkoja vanhustenhoitoon tarvitaan 
lisää. ”Kaupungin täytyy löytää uusia ja 
luovia ratkaisuja, jotta voimme tarjota 
suomenkielistä vanhustenhoitoa tulevai-
suudessakin.”

Näin haet vanhusten asuntolaan

voit anoa muuttoa vanhusten asuntolaan, 
jos tarvitset enemmän hoitoa ja apua kuin 
mitä voit saada kodissasi. Ota yhteyttä 
asuinkaupunginosasi avuntarpeenkäsitteli-
jään (biståndshandläggare). Voit jättää/lähet-
tää anomuksesi avuntarpeenkäsittelijälle, tai 
tehdä anomuksesi suoraan netissä sähköi-
sen palvelun kautta (e-tjänst). Avuntarpeen-
käsittelijä tekee arvioinnin avuntarpeestasi.

kerro anomusta tehdessäsi, että toivot suo-
menkielistä vanhustenhoidon paikkaa. Jos 
niihin on jonoa, voit ottaa vastaan paikan 
ruotsinkieliseltä osastolta, mutta säilyttää 
silti jonopaikkasi suomenkieliselle osastolle. 
Paikan vapautuessa voit siirtyä suomenkieli-
seen vanhustenhoitoon. 

ajankohtaista
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kuka on ruotsinsuomalainen?

Ruotsinsuomalaiset ovat Ruot-
sissa asuvia ihmisiä, joilla on 
suomalaiset juuret. Virallista 
määritelmää ei ole, vaan jo-
kainen voi itse määritellä kuu-
luuko tähän vähemmistöön. 
Ruotsinsuomalaisia yhdistävät 
pääsääntöisesti suomen kieli 
ja kulttuuri, tosin kaikki ruot-
sinsuomalaiset eivät puhu 
suomea. Tähän on vaikuttanut 
muun muassa Ruotsin kielipo-
litiikka, joka kannusti perheitä 
puhumaan vain ruotsia lapsil-
leen. Myös kouluissa lapsia on 
kielletty puhumasta suomea. 

Ruotsin väestöstä noin 
seitsemällä prosentilla on 
suomalainen tausta. Tämä tar-
koittaa, että on itse syntynyt 
Suomessa, tai vähintään yksi 
vanhemmista tai isovanhem-
mista on syntynyt Suomessa. 
Kansalaisuus ei vaikuta siihen 
kuuluuko ruotsinsuomalaiseen 
vähemmistöön. 

Ruotsinsuomalaiset saivat 
kansallisen vähemmistöase-
man vuonna 2010. Ruotsin 
laissa on säädetty vähemmis-
tölle kuuluvia erityisoikeuksia.

Göteborg kuuluu suomen 
kielen hallintoalueeseen. Se 
tarkoittaa muun muassa sitä, 
että kuntalaisilla pitää olla 
mahdollisuus käyttää suomen 
kieltä kommunikoidessaan 
kunnan kanssa. Kunnan pitää 
myös tarjota osittain tai koko-
naan suomenkielistä esikoulu-
toimintaa ja vanhustenhoitoa. 
Lisäksi Göteborgin kunnan 
pitää tiedottaa ruotsinsuo-
malaisten oikeuksista käyttää 
suomen kieltä. 

Ruotsissa on vuoden 2018 
alusta 64 kuntaa, jotka kuu-
luvat suomen kielen hallinto-
alueeseen.

Ruotsinsuomalaisten päivän 
historiaa

Ruotsissa on vuodesta 2011 
lähtien vietetty ruotsinsuoma-
laisten päivää 24. helmikuuta. 
Päivä on Kaarle Axel Gottlundin 
syntymäpäivä. Hän oli 1800-lu-
vulla elänyt suomalainen kieli-
tieteilijä ja folkloristi, joka muun 
muassa yritti parantaa metsä-
suomalaisten elinolosuhteita. 

Ruotsinsuomalaiset saivat 
oman lipun vuonna 2014.

RUOTSINSUOMALAISET ovat yksi Ruotsin viidestä kansallisesta 
vähemmistöstä. Neljä muuta ovat juutalaiset, romanit, saa-
melaiset ja tornionlaaksolaiset. Ruotsin vähemmistökieliä 

ovat suomi, jiddiš, romani chib, saame ja meänkieli.

Suomenkieliset lukupiirit Kaupunginkirjastossa
Tervetuloa mukaan keskustelemaan ajankohtaisista suomalaisista kirjoista suomek-

si. Lukulistalla muun muassa Finlandia-voittaja Juha Nurmeen teos Niemi.  
Tapaamme ulko-ovien edessä klo 14.45. Lukupiirin yhteyshenkilö: iiris@comhem.se.
11.3 Aki Ollikaisen Nälkävuosi

8.4 Christina Sandun Valas nimeltä Goljat
13.5 Juha Hurmeen Niemi

Lukupiirit Lundbyn kirjastossa
Lukupiirissä keskustellaan suomalaisista kirjoista suomeksi. Kevään kokoontumiset 
5.3., 9.4. ja 14.5. klo 10.30. Valitsemme luettavat kirjat yhdessä. Ennakkoilmoittautu-

mista ei tarvita. Kirjasto tarjoaa kahvit. Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat lukupiiriläi-
set! Lisätiedot puh. 031-3667101. Lundbyn kirjasto: Borstbindaregatan 12A

Satutunti Kaupunginkirjastolla
Meri Gerhard lukee satuja suomeksi Kaupunginkirjaston lastenosaston Tellus-huoneessa
Lauantai 24.2. ja 28.4. klo 14.00.

 
Göteborgin  
kaupunginmuseo 
Ohjelma lauantaina 24.2.
10.00–11.30 Opastettu kiertoajelu bussilla läpi suomalaisen 
Göteborgin. Tapaaminen klo 9.45 Packhusplatsen:lla.

12.10 Tervetulopuhe, pientä naposteltavaa ja seurustelua.  
Tulkattu viittomakielelle.

12.30–13.30 Inkeri Lamér puhuu aiheesta Raskas metalli ruot-
sinsuomalaisuuden rakentajana.

13.30–13.45 Musiikkia ja tanssia lapsille

13.30–14.00 Inkeri Lamér signeeraa kirjojaan

14.00–16.00 Elokuvanäytös Tom of Finland

14.00–14.20 Sarjakuvapiirtäjä Henri Gylander lukee ja näyttää 
sarjakuviaan

14.30–15.00 Henri Gylander signeeraa kirjojaan

15.00–16.30 Knattedisko ja Danceoke. Musiikkia ja liikettä kai-
ken ikäisille! 
 
Muutokset mahdollisia. 

PÄIVÄÄN ON KAIKILLA VAPAA PÄÄSY. Opastetulle kiertoajelulle 
on kuitenkin vain rajallinen määrä paikkoja, joten ilmoit-
tauduthan etukäteen soittamalla kaupunginmuseon vas-
taanottoon puh. 031-368 36 00. Voit myös ilmoittautua 
käymällä museossa. 

Ohjelma löytyy myös kaupunginmuseon kotisivuilta,  
www.goteborgsstadsmuseum.se  
ja Göteborgin Kaupungin kalenterista,  
kalendarium.goteborg.se

lapsille!

tervetu
loa!

Ruotsin väestöstä näin monella on  
suomalainen tausta.

Ruotsinsuomalaisten lipusta äänestettiin 
30. maaliskuuta 2014.

                         

   
     ruotsinsuomala

isten päivä 

notiiseja

7%

minä olen ruots in suomal ainen ! nro 16, vuosi 2018
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Jag vill ha tidningen i pappersformat!

Namn:

Adress:

Postnummer:

Haluan saada lehden paperimuodossa!

Nimi:

Osoite:

Postinumero: !

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

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

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

 

BIO ROYN SUOMALAISET TORSTAIT jat-
kuvat taas keväällä. Soita kaverille ja 
tulkaa katsomaan ajankohtaisia suo-

malaisia elokuvia. Elokuvateatteri Bio 
Roy löytyy osoitteesta Kungsports-

avenyen 45.  
 

Lisätietoja:   
www.bioroy.se 

YÖSYÖTTÖ 
22.2. klo 18.00

LAURI MÄNTYVAARAN TUUHEET RIPSET 
15.3. klo 18.00

PERKELE 2 – KUVIA SUOMESTA 
5.4. klo 18.00

Elokuvasta Lauri Mäntyvaaran 
tuuheet ripset.





Frankeras ej
Mottagaren 

betalar portot

STADSLEDNINGSKONTORET
Maria Balaban 

SVARSPOST
Kundnummer: 20380442
404 20 Göteborg

Kalevalan päivänä ohjelmaa Kaupunginkirjastolla
kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivää vietetään 28.2. Götanmaan 
Kalevalaiset järjestävät tänäkin vuonna ohjelmaa, jonne on kaikille vapaa pääsy. 
Illan aikana Timo Nieminen johdattaa Kantelettaren ja Eino Leinon runoihin lau-
lullaan ja Aulikki Lundgren kertoo kalevalakoruista sanoin ja kuvin. Ota mukaan 
kalevalakorujasi, parhaassa tapauksessa saat kuulla niiden jännittävän tarinan.

Kahvia ja keskustelua kaksikielisen ohjelman jälkeen. Vapaa pääsy. 
Kaupunginkirjasto, Hörsalen, keskiviikko 28.2. klo 18.00.

vapaa 
pääsy

Kalevalan päivänä 
kuullaan esitelmä 
kalevalakoruista…

…ja Timo Niemisen laulua.

k
u

v
a
: 

m
a

t
s
 b

ä
c

k
e

r

notiiseja
Kalevalakorujen historia alkoi 30-luvulla. Silloin perustettiin myös 

Kalevalaisten Naisten Liitto, joka omistaa Kalevala Koru Oy:n.  
Hyväntekeväisyys on aina ollut tärkeä osa yrityksen toimintaa.  

TIESITKÖ ETTÄ


