
SIIRTOLAISUUSTUTKIMUKSIA 
A 12 

SIIRTOLAISUUSINSTITUUTII 
MIGRATIONSINSTITUTET 
TURKU FINLAND 

1983 

MAGDALENAJAAKKOLA 

RUOTSINSUOMALAISTEN 
ETNINEN JÄRJESTÄYTYMINEN 





SIIRTOLAISUUSTUTKIMUKSIA A 12 

MAGDALENA JAAKKOLA 

RUOTSINSUOMALAISTEN ETNINEN 
JÄRJESTÄYTYMINEN 

SIIRTOLAISUUSINSTITUUTTI - MIGRATIONSINSTITUTET 
TURKU - FINLAND 

1983 



ISBN 951-9266- 24-0 
ISSN 0356-9659 

Kirjapaino Koteva Oy, Turku 1983 



Sisällys 

Esipuhe 

I Ruotsinsuomalaisten etninen herääminen .... .. ... . 
Tutkimuksen tavoitteet ... . . ..... . ................. . 

II Järjestäytymisen juuret ... . ....... . ..... . ...... .. .. . 

III Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto . ...... . .. . . 
Perustaminen . . ........ . ...... . .... . .. ... .. . ....... . 
Seura toiminnan leviäminen ... . . ..........•. ...•. ... . 
Keskusliiton organisaatio ja johtajat .. ........ .. .... . 
Taloudelliset voimavarat .... ........ . ... . .. ... ... .. . 
Tavoitteet ja toiminta ... ... . ... ...... • ..... . . .... . . . 
Nuorisojärjestö ..... . ... . .•... . ............. . ....... 
Kulttuurijärjestö ..................... .. .. .. .. •. . .... 
Liikuntajärjestö ....... . ........ .. . ............... .. . 
Etujärjestö ....... . . . .. . .. .. . . .. .. . . ... ... ...... . .. . . 
Yhteydet viranomaisiin, puolueisiin ja järjestöihin ... . 
Järjestön sisäiset suhteet . . .. . . .... .... .......... . . . . 
"Ruotsin Suomalainen' ...... . . . ................ .. • .. 

IV Sini-Valko-Liitto . ..................... . ........... . 

V "Villit" seurat ...... . ... ........ .. .......... . ... ... . 

VI Suomenruotsalaisten järjestäytyminen . . .. .... .. .. . . 
Juuret ................................. ... . .. ... ... . 
Johtajat . . .... . .. . .......... ... . .... ....... . . ...... . . 
Talous .. . .... .. ... ... ............ . .. . ........ .. .... . 
Toiminta . . ...... . ...... ...... ......... . ... . ....... . 
Etujärjestö . . . .... .. ...... .. ...... . . • .. . . ..... . . .. .. . 
Järjestön sisäiset suhteet ...... .. ...... ..• . ......... . 
Tulevaisuus .... . .. .. ..... .. ...... . .. . .............. . 

VII Muut etniset ryhmät ... ...... ... . ... ... ... ... ... .. . 
Karjalaiset . .. ... . .... ... ................. . .... .. . .. . 
Inkeriläiset ...... .... ... . .. . . ..... .... ... . . .... . . . . . 
Romaanit .. ... . . . . . ...................... .. .• .. ..... 

7 

9 
12 

14 

16 
16 
16 
19 
27 
31 
32 
35 
44 
48 
52 
57 
60 

63 

64 

65 
65 
69 
71 
73 
75 
78 
80 

81 
81 
83 
85 

5 



VIII Ammattijärjestöt. .... . . .. .. . ... ... . .. . ..... . .. . .... 86 
Opettajat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Vanhemmat. . ..... . ... . ............. . .. . .. . . . . .. . .. 87 
Opiskelijat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Toimittajat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 

IX Taiteilijoiden järjestöt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Kirjoittajat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Kuvataiteilijat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 

X Sosiaalialan järjestöt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Sotaveteraanit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Sotainvalidit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . 95 
Anonyymit alkoholistit. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 96 

XI Uskonnollinen järjestäytyminen. . .. ... . .. .. .. .. . ... 97 

XII Poliittinen järjestäytyminen... . .. .. . ... .. . ..... . ... 101 
Sosiaalidemokraatit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Kommunistit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Muut puolueet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 106 

XIII yhteenveto... . ... .. . . . ....... . .. . . . .. . . .. ... ..... . 107 

XIV Lähteet. .... .. .. .. .. .. . ... .. ..... .. ... . . . ... . ... . .. 114 
Järjestöjä koskevat asiakirjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
Henkilökohtaiset haastattelut ja keskustelut. . . . . . . . . 125 

6 

Valokuvat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Kirjallisuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 



Esipuhe 

Ruotsinsuomalaisten järjestötoimintaa kuvaava yleiskatsaus on laadittu 
Ruotsin siirtolaisuustutkimuksen asiantuntijaryhmän - Expert
gruppen för invandringsforskning (EIFO) - toimeksiannosta ja dosent
ti Tomas Hammarin aloitteesta. Tutkimukseni alkoi maaliskuussa 
vuonna 1982. Se liittyy laajempaan Ruotsin kolmeakymmentä eri 
kansallisuutta edustavan valtakunnallisen siirtolaisjärjestön kartoituk
seen, jota EIFO:n ja Ruotsin siirtolaispoliittisen komitean toimeksian
nosta tekee fil.dr. Henry Bäck. Haastatellessani Ruotsin Suomalaisseu
rojenKeskusliiton ja suomenruotsalaisten valtakunnallisen liiton (Fin
landssvenskarnas Riksförbund i Sverige) edustajia olen käyttänyt 
hänen laatimaansa, myös muille valtakunnallisille siirtolaisjärjestöille 
esitettyä haastattelulomaketta. 

Tutkimuksen tässä vaiheessa olen voinut haastatella vain joitakin 
näiden sekä muiden ruotsinsuomalaisten järjestöjen edustajia. Järjes
töt ovat toimittaneet minulle runsaasti toimintaansa koskevaa kirjallis
ta aineistoa ja niiden edustajat ovat esittäneet käsikirjoitustani koske
via huomautuksia. Olen joutunut vaivaamaan monia henkilöitä toista
miseen ja kuluttanut heidän aikaansa. Kiitän heitä kaikkia lämpimästi 
suuresta avusta, jota ilman työni ei olisi ollut mahdollinen. 

Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa perehdyn ruotsinsuomalaisten 
järjestötoimintaan tarkemmin myös paikallistasolla. Henry Bäck suo
rittaa samanaikaisesti rinnakkaistutkimuksen jugoslavialaisten järjes
tötoiminnasta Ruotsissa. Vertaileva tutkimus suoritetaan Tukholman 
yliopiston siirtolaisuustutkimuskeskuksessa (Centrum för invand
ringsforskning) dosentti Tomas Hammarin johdolla. Sen rahoittaa 
ruotsalainen kansanliikkeitä koskevaa tutkimusta tukeva Delegationen 
för folkrörelseforskning, Forskningsrådsnämnden, ja Ruotsin työvoi
maministeriö. 
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Siirtolaisuusinsituutti on ottanut ystävällisesti käsillä olevan tutki
muksen julkaisusarjaansa ja vastannut sen painatuskuluista yhdessä 
Suomi-Seura ry:n kanssa. Siirtolaisuusinstituutin johtaja Olavi Koivu
kangas, tutkimussihteeri Ismo Söderling sekä järjestösihteeri Auli 
Talvi Suomi-Seura ry:stä, dosentti Tomas Hammar EIFO:sta sekä 
Leena Sparring Ruotsin siirtolaisuuspoliittisesta komiteasta (Invand
rarpolitiska kommitten) ovat esittäneet hyödyllisiä työn sisältöön 
liittyviä huomau tuksia. Siirtolaisuusinsti tuu tin toimistosihteeri Maija
Liisa Kalhama on huolehtinut tutkimuksen painatuksesta. Kiitän heitä 
arvokkaasta ·avusta. 

Expertgruppen för invandringsforskning (EIFO) julkaisee tutkimuksen 
myös ruotsiksi. 

Helsingissä toukokuussa 1983 

Magdalena ) aakkola 
Helsingin yliopisto 
Vertailevan sosiologian tutkimusryhmä 



1 Ruotsinsuomalaisten etninen herääminen 

Etnisen tietoisuuden kasvu ja etninen järjestäytyminen on ollut viime 
aikoina tunnusomaista monille Länsi-Euroopan alueellisille kielivä
hemmistöille_ Etniset ryhmät ovat useissa teollistuneissa maissa yllättä
en alkaneet etsiä juuriaan, korostaa etnistä identiteettiään ja kulttuuri
perinteitään. Etnisen tietoisuuden kasvuun on liittynyt voimakas etni
nen liikehdintä, joka erityisesti 1970-luvulla on ilmennyt myös etnisten 
järjestöjen lukumäärän räjähdysmäisenä kasvuna. Monet alueelliset 
vähemmistöt ovat alkaneet vaatia itsehallintoa tai ainakin joitakin omia 
sosiaalisia instituutioita (Allardt ja Starck 1981, 15- 18, 29). 

Vähemmistöryhmien etnistä heräämistä tutkinut Erik Allardt on ha
vainnut etnisen tietoisuuden voimistumisen teollisuusmaissa hämmäs
tyttäneen monia yhteiskuntatieteilijöitä, jotka olivat jo tottuneet pitä
mään kansallisia tekijöitä kehittyneissä maissa jäänteinä menneiltä 
ajoilta. Etniselle heräämiselle on myös esitetty erilaisia, täysin vastak
kaisiakin selityksiä. Jotkut ovat katsoneet, että vähemmistöjen aseman 
voimakas huonontuminen on johtanut etniseen heräämiseen, järjestäy
tymiseen ja vastalauseisiin. Toiset taas katsovat, että vähemmistön 
aseman parantuminen on etnisen liikehdinnän syy. Tosiasia kuitenkin 
on se, että yhä useammat valtiot ovat alkaneet myöntää varoja moniin 
vähemmistöjen asemaa helpottaviin uudistuksiin, joita aiemmin on 
pidetty epärealistisina - esimerkiksi kaksikielisiin palveluihin yms. 
Tämän kehityksen on katsottu liittyvän valtioiden pyrk imykseen sään
nellä ristiriitoja: välttääkseen ristiriitoja valtiot ovat katsoneet parhaak
si ottaa vähemmistöjen vaatimukset huomioon ja tehdä ainakin joitakin 
myönnytyksiä. "Vähemmistöjen vaatimusten täyttäminen maksaa val
t ioille suhteellisesti ottaen vähän; repiviä konflikteja sen sijaan kannat
taa välttää", kirjoittaa Allardt. Hänen mukaansa "val tion toiminta on 
viime vuosikymmeninä pikemminkin helpottanut etnisten ryhmitty
mien syntyä ja. etnisen identiteetin ilmaisua kuin luonut vaikeuksia, 
jotka olisivat johtaneet vastalauseisiin" (Allardt ja Starck 1981, 16, 
32- 35). 
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Edellä kuvatut eurooppalaiset havainnot vähemmistötyhmien etnisen 
tietoisuuden kasvusta koskevat ensisijaisesti 'vanhoja' kielellisiä vä
hemmistöjä, jotka ovat historiallisesti sidoksissa tiettyyn alueeseen. 
Niillä on kuitenkin yhtymäkohtia myös voimistuneeseen etniseen 
liikehdintään Ruotsin siirtolaisväestön keskuudessa. Erityisen selvästi 
etninen mobilisoituminen näkyy ruotsinsuomalaisten järjestötoimin
nassa, jolle 1970-luvulla oli tyypillistä 1) järjestöjen lukumäärän voi
makas kasvu, 2) etujärjestötoiminnan vahvistuminen ja taistelu kielel
listen oikeuksien puolesta sekä 3) järjestökentän eriytyminen eri 
ammatti-, harrastus- yms. alojen edustajien perustaessa omia yhdistyk
siään. 

Järjestötoiminnan kasvua kuvaa havainnollisesti se, että suurimman 
siirtolaisjärjestön - Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton - jäsen
yhdistysten lukumäärä kaksinkertaistui 1970-luvulla; suomalaisseu
roja on nyt 212 ja niiden jäsenmäärä on yhteensä noin 54 OOO.Järjestön 
rooli muuttui samoin olennaisesti, kun yhdessäolon, kulttuuri- ja 
liikuntatoiminnan rinnalle nousi voimakas etujärjestötoiminta. Tällä 
hetkellä pidetään vähemmistöpoliittisten vaatimusten esittämistä val
tiolle, kunnille ja poliittisille päätöksentekijöille jo aivan luonnollisena 
osana järjestön toimintaa. 

Järjestökentän laajuutta kuvaa se, että suomenkielisiä yhdistyksiä, 
seurakuntapiirejä tai poliittiselta pohjalta organisoituneita ryhmiä on 
Ruotsissa nykyisin noin 630.Järjestöverkoston eriytyminen taas näkyy 
esimerkiksi siinä, että monet siirtolaisuuden synnyttämät uudet am
mattiryhmät ovat alkaneet järjestäytyä omiin yhdistyksiinsä. Siirtolais
opettajien, -opiskelijoiden, -toimittajien ja seurakuntatyöntekijöiden 
järjestäytyminen alkoi 1970-luvulla ja myös ruotsinsuomalaiset taitei
lijat järjestäytyivät tuona aikana. 

Myös lasten tulo kouluikään on vauhdittanut järjestäytymistä. Lukui
siin suomalaisseuroihin on perustettu koulujaostoja. Lastensa kieli- ja 
kouluvaikeuksista huolestuneet vanhemmat ovat lisäksi perustaneet 
suomenkielisiä Koti ja Koulu -yhdistyksiä. 

Ruotsinsuomalaisen väestön ikärakenteen muutos on johtanut myös 
siihen, että eläkeläisten järjestötoiminta on lisääntynyt. Osa siirto
laisista on ollut mukana sodassa ja vammautunut. Sekä sotainvalideilla 
että sotaveteraaneilla on myös Ruotsissa omat järjestönsä.Jopa ruotsin
suomalaisilla anonyymeillä alkoholisteillakin on omia organisoituneita 
ryhmiä. 
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Myös suomenkielinen toiminta luterilaisen kirkon piirissä on moni
muotoista ja niin ortodokseilla kuin useilla vapaakirkollisilla ryhmitty
millä on suomenkielistä toimintaa. Kun siirtolaiset saivat kunnallisen 
äänioikeuden (1975), vilkastui myös poliittinen toiminta. Erityisesti 
vasemmistopuolueet kiinnostuivat potentiaalisista äänestäjistään ja 
niihin perustettiin lukuisia suomenkielisiä osastoja tai jaostoja. 

Usein unohdetaan se, etteivät ruotsinsuomalaisetkaan muodosta etni
sesti homogeenista ryhmää. Myös tämä heijastuu järjestötoimintaan. 
Sekä suomenruotsalaisilla - jotka puhuivat äidinkielenään ruotsia jo 
Suomessa - että romaaneilla, karjalaisilla ja inkeriläisillä on Ruotsis
sakin omat järjestönsä. 

Vaikka siirtolaisvirtojen vaihtelut heijastuivat järjestöjen lukumäärän 
kasvuun ja ruotsinsuomalaisen väestön rakennemuutokset vaikuttivat 
järjestökentän eriytymiseen, ei etnistä liikehdintää voi selittää pelkäs
tään demografisten tekijöiden tai vähemmistöryhmien sosiaalista ra
kennetta koskevien muutosten avulla. Näiden lisäksi järjestäytymiseen 
lienee vaikuttanut ensinnäkin ruotsinsuomalaisten aseman vakiintu
minen ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Aineellisten tarpeiden tyydyttä
misen ohella myös yhteisyyden ja itsensä toteuttamisen tarpeet ovat 
tulleet entistä keskeisemmiksi. Vielä sitäkin suurempi vaikutus etni
seen järjestäytymiseen lienee Ruotsin siirtolaisuuspolitiikan suunnan
muutoksella. 

On tuskin sattuma, että siirtolaisten etujärjestötoiminta voimistui 
olennaisesti, kun Ruotsin valtiopäivät hyväksyi (1975) yksimielisesti 
siirtolaispoliittisen ohjelman, jonka mukaan valtion on turvattava 
vähemmistöjen oikeus säilyttää ja kehittää äidinkieltään ja kulttuuriaan 
tasaveroisesti maan kantaväestön kanssa 1 . Tätä päätöstä oli edeltänyt jo 
1960-luvulla vilkas lehdistökeskustelu "ulkomaisen työvoiman" hei
kommasta elintasosta, sulautumisesta tai integroitumisesta sekä oike
uksista omien kulttuuripiirteiden säilyttämiseen uudessa ympäristössä 
(Widgren 1980, 15). Siirtolaisuuden seurauksena kasvavien vähem
mistöryhmien ongelmia alettiin myös tutkia ja erityisesti lasten kieli- ja 
kouluvaikeuksia koskevat tutkimustulokset synnyttivät 1970-luvun 
alussa keskustelun äidinkielen merkityksestä lasten emotionaaliselle, 
kognitiiviselle ja kielelliselle kehitykselle (Hansegård 1968; Jaakkola 
1973; Toukomaa 1973; 1975; 1977; ks . Skutnabb-Kangas 1981). 
Vähemmistöpoliittinen keskustelu vaikutti siirtolaisten etniseen tietoi
suuteen ja viritti odotuksia, jotka Ruotsin virallinen siirtolaispolitiikka 
sittemmin laillisti. 
1) Ruots insuo malaisilla oli järjestöjensä välityksellä mahdollisuus vaikuttaa ohjelman 

laatineen parlamentaarisen siirtolaisasiain komitean työskenrelyyn. 
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Kuten muualla Länsi-Euroopassa siis myös Ruotsissa voimistui etninen 
liikehdintä 1970-luvulla, vaikka muuttoaallot olivat jo 1960-luvulla 
korkeimmillaan ja jo sitä aikaisemmin oli Ruotsiin kaikessa hiljaisuu
dessa syntynyt mittava siirtolaisväestö: nettosiirtolaisuus oli jo 1930-50 
-luvulla peräti 279 000 henkeä (W idgren 1980, 13). Siirtolaisvähemmis
töjen aseman vakiintuessa pysyväksi väestönosaksi ruotsalaiseenyhteis
kuntaan ne ovat myös yhä enemmän alkaneet muistuttaa Euroopan 
"vanhoja" kielivähemmistöjä. Kuten muualla Euroopassa, myös Ruot
sissa eminen liikehdintä laajeni, kun valtio teki myönnytyksiä ja Eu
roopan edistykselIisin siirtolaisuuspolitiikka vahvistettiin. Se ei mer
kinnyt vain siirtolaisten kielellisten oikeuksien lisääntymistä ja koko 
maailmassa ainutlaatuista äänioikeusuudistusta, vaan vaikutti myös 
hyvin konkreettisesti siirtolaisten järjestötoiminnan edellytyksiin: 
Vuodesta 1975 lähtien valtio on myöntänyt taloudellista tukea valta
kunnallisille siirtolaisjärjestöi!le. 

Tutkimuksen tavoitteet 

Tässä esityksessä luodaan yleiskatsaus ruotsinsuomalaisen järjestöver
koston syntyyn, kasvuun ja eriytymiseen siirtolaisuuden, siirtolaisvä
estön rakenteen ja Ruotsin siirtolaisuuspolitiikan muutosten eri vai
heissa. Tarkastelun kohteena ovat järjestöjen perustamiseen johtaneet 
tekijät, järjestöjen johtajiston sosiaalinen rakenne ja valikoituminen 
sekä järjestöjen taloudelliset voimavarat. Siirtolaisjärjestöjen tuloläh
teiden selvittäminen on erityisen mielenkiintoista, koska niiden mar
ginaalinen asema merkitsee ainakin periaatteessa mahdollisuutta saada 
avustuksia sekä entisestä kotimaasta että nykyisestä asuinmaasta. 

Siirtolaisjärjestöjen tehtävät poikkeavat monin tavoin ruotsalaisten 
järjestöjen tehtävistä. Järjestöt voivat toimia siirtolaisten vastaanotta
jina uudessa ympäristössä ja pyrkiä edistämään näiden sopeutumista. 
Ne voivat vaikuttaa myös siihen millaiseen (osa)kulttuuriin siirtolaiset 
sosiaalistuvat: voidaan olettaa että ne vaikuttavat siihen millä tavalla 
siirtolaiset hahmottavat uuden ympäristön , millaisen elämäntyylin he 
valitsevat, millaisia ongelmia he tiedostavat ja millaisia ratkaisumalleja 
he näkevät siirtolaisten ongelmille. Järjestöt eivät vaikuta vain siihen 
millainen siirtolaisyhteisö Ruotsiin syntyy vaan myös siihen millaisiksi 
vähemmistön suhteet ruotsalaiseen yhteiskuntaan muodostuvat. 
Useimmat järjestöt pyrkivät säilyttämään myös siteet Suomeen ja 
vahvistamaan ruotsinsuomalaisten etnistä identiteettiä. Etnisen iden-
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titeetin säilymiseen vaikuttaa luonnollisesti keskeisesti se, missä mää
rin järjestöt pystyvät toimimaan etujärjestöinä ja parantamaan suomen 
kielen asemaa ruotsalaisessa yhteiskunnassa. 

Harva järjestö pystyy saavuttamaan kaikkia asettamiaan tavoitteita 
eivätkä kaikki järjestön toimintamuodot ole yhtä tavoiteltuja johtajien 
ja jäsenistön keskuudessa. Seuraavassa kuvataan järjestöjen ilmoittamia 
päämääriä, järjestöjen tosiasiallisia toimintamuotoja sekä sitä, mitkä 
toimintamuodoista ovat suosituimpia. Järjestöjen tulevaisuuden kan
nalta keskeistä on selvittää, missä määrin nuoria ja toisen polven 
siirtolaisia on mukana järjestötoiminnassa. 

Siirtolaisjärjestöjä kuvattaessa keskeisiä ovat paitsi taloudelliset myös 
sosiaaliset suhteet siirtolaisten lähtö- ja tulomaahan. Kuvaan ruotsin
suomalaisten järjestöjen suhteita toisaalta Suomessa toimiviin järjes
töihin ja toisaalta ruotsalaisiin järjestöihin. Mielenkiintoisen tutkimus· 
kohteen muodostavat ruotsinsuomalaisen järjestöverkoston sisäiset 
suhteet. Kun etujärjestötoiminta ruotsinsuomalaisten keskuudessa on 
voimistunut, ovat järjestöjen suhteet viranomaisiin ja poliittisiin pää
töksentekijöihin niin Ruotsissa kuin Suomessakin entistä keskeisem
piä. Ne vaikuttavat siihen, missä määrin järjestöt voivat toimia välittä
jinä ja neuvottelukumppaneina ruotsinsuomalaisten ja päätöksenteki
jöiden välillä ja kuinka hyvin järjestöt pystyvät puolustamaan ruotsin
suomalaisten oikeuksia ruotsalaisessa yhteiskunnassa. 

Ruotsalaisen yhteiskunnan kannalta keskeistä on se, missä määrin se voi 
ja missä määrin sen on pakko suostua suurten siirtolaisjärjestöjen 
vaatimuksiin estääkseen ristiriitojen syntymistä enemmistö- ja vähem
m istöryhmien välille. 

Ruotsinsuomalaisen järjestötoiminnan kuvaus perustuu toisaalta kirjal
lisiin lähteisiin: sääntöihin, periaateohjelmiin, vuosikertomuksiin, toi
mintasuunnitelmiin, järjestöjen lehtiin, toisaalta historiikkeihin ja ai
kaisempiin tutkimuksiin. Näiden lisäksi olen henkilökohtaisesti haas
tatellut useita järjestöjen johtohenkilöitä (ks. s. 125). Tässä yhteydessä 
ei ollut mahdollista haastatella yhdistysten jäseniä eikä kerätä tietoja 
järjestöjen jäsenistön sosiaalisesta rakenteesta, kieli suhteista tai sosi
aalisista verkostoista. Tietoja ei ole myöskään siitä, ketkä ovat koko
naan järjestötoiminnan ulkopuolella. 
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II Järjestäytymisen juuret 

Ruotsinsuomalaisten jäIjestötoiminnalla on jo puolentoistasadan vuo
den mittainen historia ja tunnetut perustajat. Vuonna 1830 kansanru
nouden tutkija ja runoilija Kaarle Akseli Gottlund perusti ensimmäisen 
suomalaisseuran, TukhuImin Suomalaiskunnan. Vuonna 1859 syntyi 
toinen suomalaisseura, Finska Gillet. Myös sen perustaja oli tunnettu 
suomalaissyntyinen henkilö, Suomen sodassa taistellut eversti ja]ämt
lannin ja Västerbottenin maaherra Gustaf Adolf Montgomery (Ylä
rakkola 1974; 1978; 1981). 

Montgomeryn seuraavat ajatukset kuvastavat suomalaisten järjestäyty
misen tarvetta vieraalla maalla. 

"Kuitenkin suomalaisilla olisi suurempi syy kuin muitten Ruotsin 
maakuntien jäsenillä tutustua toisiinsa ja rakkauden tuntein liittyä 
yhteen, sillä olemmehan kuin haaksirikkoiset, joitten on tuettava 
toisiamme raivoavia hyökyjä vastaan. - - - tunnemme ja omasta 
puolestani sen tunnustan, että kunnioitamme yhteistä, kylmää, 
köyhää, mutta rakasta syntymämaatamme." (Ylärakkola 1974, 14) 

Ensimmäisiin suomalaisseuroihin kuului useita muitakin tunnettuja 
henkilÖitä. TukhuImin suomalaiskunnan jäseniä olivat taidemaalarit 
Wilhelm von Wright, R .E. Ekman ja G.H. Finnberg. Finska Gilletiin 
kuului mm. tutkimusmatkailija A.E. Nordenskiöld, Suomen koulu
laitoksen isäksi mainittu Uno Cygnaeus ja sotasankareiksi mainitut 
'ukko' F .W. Lode ja Otto von Fieandt (Ylärakkola 1981, 1). 

Myös suurin nykyisin toImivista suomalaisseuroista, Tukholman Suo
malainen seura on 1800-luvulta peräisin; se perustettiin vuonna 1894 
(ks. Bergh 1939; Ylärakkola 1974). 

Vasta viime sodan jälkeiset muuttovirrat ovat kuitenkin luoneet laajem
man väestöpohjan järjestökentän laajenemiselle. Vuosina 1946-80 on 
Ruotsiin muuttanut 445 000 henkilöä ja sieltä o n palannut Suomeen 
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201900 henkilöä. (taulukko 1). Vuonna 1954 solmittu työmarkkina
sopimus on taannut vapaan liikkuvuuden maiden välillä. 

Taulukko 1. Suomesta Ruotsiin ja Ruotsista Suomeen muuttaneet sekä 
nettomuutto Ruotsiin vuosina 1946-81 

Ruotsiin Suomeen Nettomuutto 
Vuosi muuttaneita palanneita Ruotsiin 

1946-50 29700 6000 + 23700 
1951-55 46600 18800 + 27800 
1956-60 47400 18000 + 29600 
1961-65 74200 23400 + 50800 
1966-70 124600 42400 + 82200 
1971-75 56600 62000 5400 
1976-80 65900 31 300 + 34600 
(1981 6900 11 600 4700) 

1946-80 445 000 201 900 + 243 300 

Lähde: Majava 1981, 2, 5 

Ruotsin mittava suomalaisväestö tarjoaa tOlSlfi sanoen edellytyksiä 
järjestäytymiselle: vuoden 1981 lopussa Ruotsissa asui lähes 250000 
Suomessa syntynyttä. Ruotsin suomalaiseen vähemmistöön voidaan 
laskea myös Ruotsissa syntyneet Suomen kansalaiset, jolloin ruotsin
suomalaisten lukumäärä kohoaisi noin 290000:een. Ja jos mukaan 
lasketaan sekä Suomessa syntyneet, Suomen kansalaiset että ne, joiden 
vanhemmista ainakin toinen on syntynyt Suomessa, nousee ruotsin
suomalaisten määrä noin 380 OOO:een (Reinans 1982). 
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m Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto 

Perustaminen 

Jo 1950-luvulla ennen suurimpia muuttovirtoja oli suomalaisseuroja 
syntynyt eri puolille Ruotsia. Vuonna 1957 perustettiin näille keskus
järjestö, Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto (RSKL). Tukholman 
Suomalaisen Seuran puheenjohtaja, maisteri Leila Sundberg laati yh
teiskirjeen, joka lähetettiin suomalaisseuroille. Järjestöä perustamassa 
olivat myös maisterit Anna-Lovisa ja Mauno Inkinen. Anna-Lovisa 
Inkinen, joka edelleen toimii aktiivisesti mm. liiton koulujaostossa, 
avasi perustavan kokouksen 15.9.1957 (Ylärakkola 1974, 141 - 142; 
1978,7; 1982). 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton perustavaan kokoukseen osal
listui yhdeksän tuohon aikaan tiettävästi toimineista 33 suomalais
seurasta. Kokouksessa päätettiin katto-organisaation perustamisesta, 
liiton nimestä ja sää;'nöistä sekä asetettiin työvaliokunta, joka kutsui 
koolle yleisen seurakokouksen 24.11.1957. Mauno Inkisen laatiman 
historiikin mukaan seitsemän suomalaisseuraa liittyi tällöin keskus
liittoon: Eskilstunan, Hagforsin, Hoforsin, Kolsvan, Norbergin, Tuk
holman ja Uddevallan suomalaisseurat. Seuraavana vuonna keskusliit
toon liittyi Boråsin suomalaisseura ja sitä seuraavana vuonna Tukhol
man Pro arte -kilta, Uumajan,J önköpingin, Kiiruna-TuolIuvaaran suo
malaisseurat ja Västeråsin Filmikerho. Vuonna 1960 liittyi Suran 
Suomi-seura; seuraavana vuonna liittyivät Fagerstan, Torshällan ja 
SundsvalIin suomalaisseurat keskusliittoon ja sitä seuraavana vuonna 
Ludvikan Suomi-seura, Fagerstan Filmikerho, Tukholman Keskuste
luseura 62 ja Karlstadin Suomi-seura (Inkinen, M. 1962, 1). 

Seuratoiminnan leviäminen 

Vuonna 1982 Ruotsin Suomalaisseurojen K eskusliittoon (RSKL) kuu
lui jo 212 jäsenyhdistystä. Lukuun ottamatta vuotta 1963 uusia seuroja 
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on perustettu kaikkina vuosina vuodesta 1951 lähtien. Muuttovirrat 
näyttävät heijastuvan keskusliiton jäsenseurojen perustamiseen: tuskin 
on sattuma, että vuosina 1969-70, jolloin 80000 suomalaista muutti 
Ruotsii!l., perustettiin seuroja eniten - peräti 23 uutta suomalaisseuraa 
eri puoljlJe maata. Myös vuosina 1965-66 syntyi 16 uutta seuraa. Lähes 
puolet keskusliiton jäsenseuroista on kuitenkin nuorempia, 1970-
luvulla syntyneitä (taulukko 2) . 

Taulukko 2. Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton kasvu 

Vuonna ]äsenseuroja 

1957 7 
1960 14 
1970 107 n. 30000 maksavaa jäsentä 
1980 197 n . 56000 • 

1981 205 n . 55 000 • 
1982 212 ll. 54 000 • " 

Seuratoiminnan laajetessa tuli ajankohtaiseksi alueellisten järjestöjen 
perustaminen, joka toteutettiin vuosina 1966-71 (kartta 1). Vanhim
paan, vuonna 1966 perustettuun Västmanlandin piiriin kuuluvat suo
malaisseurat ovat myös keskimäärin vanhempia kuin muut: kaikki jo 
1950- tai 1960-luvulla syntyneitä. Myös enemmistö Örebron-Verm
lannin piireihin ja Etelä-Norrlannin piireihin kuuluvista seuroista syntyi 
1950- ja 60-luvuiJla. 

Länsi-Götanmaalle ja Södermanlandiin suomalaisseurat ovat useim
miten levinneet vasta 1970-luvulla. Nuorinta seuratoiminta on toisaal
ta Pohjois-Ruotsissa, toisaalta Skoonessa, joissa kolme neljäsosaa seu
roista on vasta 1970-luvulla syntyneitä, useimmat sen loppupuoliskolla. 

Kartasta 1 nähdään eri piireihin kuuluvien seurojen jäsenmäärät. 
Suomalaisseurat vaihtelevat kuitenkin suuresti kooltaan. Vuonna 
1981 puolet seuroista oli vähintään 200 hengen seuroja. Kolmessatoista 
jäsenmääränsä piirijärjestöiJle ilmoittaneista seuroista oli vuonna 1981 
jäseniä vähemmän kuin 50. Toisaalta viiteen seuraan kuului yli 1 000 
henkeä. Tukholman Suomalainen Seura on ylivoimaisesti suurin: siihen 
kuului 3448 jäsentä (taulukko 3). 
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Kartta 1. Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton piirit, seurat ja 
jäsenet vuonna 1981 

Pohjois-Ruotsin 
piiri 
19 seuraa 
6 088 jäsentä 

Etelä-Norrlannin piiri 
18 seuraa: 5 585 jäsentä 

Örebron-Vermlannin piiri ""om?" ;'''"'' 
Länsi-Götanmaan piiri 
34 seuraa, 11 000 jäsentä 

Västmanlandin piiri 
12 seuraa, 5 271 jäsentä 

Tukholman piiri 
38 seuraa: 13 464 jäsentä 

r)...-.:::; 

Södermanlandin-Östergötlandin 
piiri, 24 seuraa, 5524 jäsentä 



Taulukko 3. Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton jäsenseurojen 
jäsenmäärä vuonna 1981 

Jäseniä kumulatiivinen 
seurassa % % 
00-99 17 17 
100-199 30 47 
200- 299 15 62 
300- 399 12 74 
400-499 10 84 
500- 599 2 86 
600-699 4 90 
700- 799 2 92 
800-899 1 93 
900-999 2 95 
1000-1099 2 97 
1100- 1199 1 99 
1200- 1299 1 98 
3448 1 100 

100 (172) 

Lähde: Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto 1982-09-14. RSKL:n 
jäsenseurojen jäsenmäärät 1981-12-31 ja Suomen kansalaiset 
1980-12-31 ja 1981-12-31 kunnittain ja lääneittäin. Sisältää 
tiedot 172 seuran jäsenmääristä. 

Keskusliiton organisaatio ja johtajat 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton toiminnasta päättävät seuro
jen jäsenet valitsemalla edustajansa joka kolmas vuosi kokoontuvaan 
liittokokoukseen. Liittokokouksessa valitaan piirien ehdokkaista liitto
valtuusto, joka on ylin päättävä elin liittokokousten välisenä aikana. 
Liittokokouksessa valitaan myös liittohallitus, joka huolehtii liitto
kokouksen ja liittovaltuuston päätösten toimeenpanosta. 

Vuoden 1981 liittokokouksessa valittiin uusi Liittohallitus hyvin yksi
mielisesti. Vain yhdestä varajäsenen paikasta jouduttiin äänestämään. 
Ehdokkaita liiton johtotehtäviin ei ole ollut pääsihteerin mukaan 
(1982) vaikea löytää. 
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Liittohallituksen sosiaalinen rakenne. Ruotsin Suomalaisseurojen 
Keskusliiton hallituksen vuosiksi 1981- 83 valitut jäsenet eivät yleensä 
kuulu pieneen Ruotsissa asuvien taiteilijoiden, professorien tai opetta· 
jien ryhmään, mutta eivät myöskään juuri ole ruumiillisen työn teki
jöitä. Liittohallitukseen kuuluu erilaisia toimihenkilöitä kuten kontto
ripäällikkö, konsulentteja, ammattiyhdistystoimitsijoita, vapaa-ajan
ohjaajia, vankeinhoidon tarkastaja, tehdastyöläinen, itsenäinen yrittä
jä ja opettaja. 

Puheenjohtajana on vuodesta 1976 lähtien toiminut Arvi Tervalampi 
Karlskogasta. Hän on ammatiltaan toimistopäällikkö. Varapuheen
johtajana on vapaa-ajanohjaaja Aarre Pulkkinen Trollhättanista. Sekä 
liittohallituksen puheenjohtajat että myös liittovaltuuston puheen
johtajat ovat aikaisemmin toimineet monissa järjestötehtävissä piiri- ja 
seuratasolla. 

Kaikki liittohallituksen jäsenet ovat ensimmäisen polven siirtolaisia. 
He ovat asuneet suhteellisen pitkään Ruotsissa, yhtä lukuunottamatta 
vähintään 10 vuotta, enemmistö jo yli 15 vuotta. Valtaosa muutti 
Ruotsiin l%O-luvulla (taulukko 4). 

Taulukko 4. Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton liittohallituksen 
jäsenet vuonna 1982 

Ruotsiin muuton ajankohta 

1950-luvulla muuttaneita 
1960-luvulla muuttaneita 
1970-luvulla muuttaneita 
Vuonna 1980 muuttanut 

Hallituksen jäsenten ammatti 

Toimistopäällikkö 
Opettaja 
Työnjohtaja 
2 vapaa-ajan ohjaajaa 
2 ammattiyhdistystoimitsijaa 
Toimitsija 
Vankeinhoidon tarkastaja 

N 

1 
9 
2 
1 

13 

Hallituksen jäsenten ikä 

-29 vuotta 
30- 39 vuotta 
40- 49 vuotta 
50- 59 vuotta 
60- vuotta 

Siirtolaiskonsulentti 
Konsulentti 
Tehdastyöläinen 
Eläkeläinen, ent. yrittäjä 

Lähde: RSKL:n pääsihteerin antamat tiedot vuonna 1982 
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Hallituksen jäsenet ovat keski-ikäisiä miehiä eri puolilta Ruotsia. Vain 
kaksi liittohallituksen varajäsentä on naisia. (Liittovaltuustossa naisia 
on enemmän: puheenjohtaja ja joka neljäs jäsen.) Valtaosa liittohal
lituksen jäsenistä on 30-49 -vuotiaita. Kukaan ei ole alle 30-vuotias eikä 
kukaan ole täyttänyt 60 vuotta. 

Järjestönä keskusliitto ilmoittaa olevansa puoluepoliittisesti ja uskon
nollisesti sitoutumaton. Sen jäsenillä on kuitenkin erilaisia poliittisia 
näkemyksiä ja luottamustehtäviä. Myös seitsemällä liittohallituksen 
jäsenellä on kunnallisia luottamustehtäviä Ruotsin sosiaalidemokraatti
sen puolueen edustajina. Neljällä näistä on lisäksi maakäräjätason 
luottamustehtäviä. 

Jaostot. Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto on monitavoitejär
jestö: sääntöjensä (1981) mukaan se on "ruotsinsuomalaisten yhteinen 
nuoriso-, kulttuuri-, liikunta- ja etujärjestö". Keskeisellä sijalla sen 
työskentelyssä on näiden eri alojen jaostojen työskentely. 

Liiton toiminnan monipuolistuminen 1970-luvun kuluessa käy havain
nollisesti ilmi tarkasteltaessa, kuinka paljon ja minkä alojen jaostoja 
liittohallitus on eri aikoina katsonut tarpeelliseksi asettaa. 

Vielä vuonna 1969 liittohallituksen apueliminä oli vain 9 valiokuntaa tai 
toimikuntaa. Ne olivat työvaliokunta, nuorisotyövaliokunta, urheilu
valiokunta, sääntövaliokunta, kulttuurikilpailutoimikunta, elokuvatoi
mikunta, shakkitoimikunta, talousneuvosto ja Ruotsin Suomalainen 
-lehden toimitusneuvosto . 1970-luvulla valiokuntien ja työryhmien 
määrä kolminkertaistui vuoteen 1978 mennessä aina 26 työryhmään ja 
toimikuntaan saakka. Vuonna 1978 esimerkiksi Ruotsin Suomalaisen 
kehittämistä suunnittelemaan oli asetettu paitsi toimitusneuvosto, 
myös edustajisto, lehden kehittämisryhmä ja lehden kehittämisryh
män seurantaryhmä. Sekä liikunta-, nuoriso- että koulukysymyksiä kä
siteltiin kutakin vähintään kolmessa työryhmässä (taulukko 5). 
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Seuraavina vuosina valmistuivat mm. liiton Lapsi- ja nuorisopoliittinen 
ohjelma ja Liikuntapoliittinen ohjelma ja toimikuntienkin lukumäärää 
supistettiin. Vuonna 1982 työskenneltiin 14 neuvostossa tai jaostossa. 
Työjaostoon kuuluivat liiton puheenjohtajat ja pääsihteeri. Nuoriso- ja 
liikuntaneuvosto koostuvat piirien edustajista. 

jaosto työskentelyyn on onnistuttu saamaan mukaan eri alojen asian
tuntijoita: Koulujaoston ja aikuiskoulutusjaoston työskentelyyn osal
listuu niin peruskoulun, kansankorkeakoulun kuin myös yliopiston 
opettajia. järjestöjen välisiä yhteyksiä kuvaa se, että keskusliiton koulu
jaostoon kuuluu mm. Ruotsin Suomalaisten Opettajaliiton puheenjoh
taja ja Ruotsinsuomalaisten koulutustoimikunnan pääsihteeri, ja aikuis
koulutusjaostoon Ruotsinsuomalaisen Opiskelijajärjestön pääsihteeri. 
Kulttuurijaoston puheenjohtaja on tunnettu ruotsinsuomalainen kante
leensoittaja. Musiikkiasiain työryhmään kuuluu kapellimestari ja musii
kinopettajia. Harrastajateatterityöryhmässä toimii mm. harrastajateat
terin ohjaaja ja kansantanssin työryhmässä kansantanssin ohjaaja. Yh
teyksiä on myös Suomen Tukholman Suurlähetystöön: sosiaalijaoston 
työskentelyyn osallistuu lähetystön sosiaaliavustaja ja Ruotsin Suoma
laisen toimitusneuvoston puheenjohtaja on suurlähetystön lehdistö
neuvos. järjestön kehittämistä pohtii erityinen järjestöjaosto. 

Nuoriso- ja liikuntatoimen keskeisyyttä kuvaa se, että piirejä edusta
vien nuorisoneuvoston ja liikuntaneuvoston ohella toimii sekä nuoriso
jaosto että liikuntajaosto, joiden jäsenillä on näiden alojen asiantun
temusta ja järjestökokemusta. Eläkeläistoiminta on. vilkastunut monis
sa suomalaisseuroissa ja myös liittohallituksen apuelimenä on vuodesta 
1978 lähtien toiminut erityinen eläkeläisjaosto. Vuonna 1981 aloitti 
toimintansa myös naisasiain työryhmä ja työehtosopimusjaosto. Tau
lukosta 5 nähdään eri toimialoja koskevien jaostojen määrä 1960-
luvun lopulta lähtien. 

Useimmissa jaostoissa on 5- 6 jäsentä. Liiton eri toimialojen toimitsijat 
ovat vastuualueensa jaostojen ja työryhmien sihteereitä ja esittelevät 
niitä koskevat kysymykset yhdessä pääsihteerin kanssa liittohallituk
selle. 
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Taulukko 5. Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton valiokunnat, työryhmät ja jaostot 

vuonna 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1 1982 

Työvaliokunta tms. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 
Järjestöasiain valiokunta2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
Koulutuspolitiikka 2 2 2 1 1 2 1 1 3 2 3 2 2 
Lapsi- ja nuorisopolitiikka 1 1 1 1 1 1 2 4 3 4 4 3 2 2 
Kulttuuripolitiikka 2 1 2 2 3 2 4 2 2 4 3 4 1 4 
Liikuntapolitiikka 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 
Sosiaalipoli tiikka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Eläkeläispoli tiikka 1 1 1 1 1 
Ruotsin Suomalainen -lehti 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 3 1 1 1 
Sääntövaliokunta 1 
Talousneuvosto 1 
Shakki toimikun ta 1 
Adressitoimikunta 1 
Vaaliprojekti 1 
Yhteiselämä- ja sukupuolivalistusprojekti 1 
Työntekijöiden työoloja ym. selvittävä työryhmä 1 
Toimihenkilökoulutusmateriaalia tuottava työryhmä 1 1 2 1 
Työehtosopimusjaosto 1 1 
Naisasiain työryhmä 1 1 

Yhteensä 9 9 10 10 10 10 18 17 17 26 22 20 14 14 

1) 28- 29.5.1981 pidetyn Luulajan liittokokoukseen jälkeen 
2) Vuosina 1978-80 toimi sen lisäksi Järjestötutkimuksen johtoryhmä 

N 

'" Lähde: Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton toimintakertomukset 



Toimitsijat. Keskusliiton toimistossa työskentelee 23 henkilöä, joista 
kuusi on liiton lehden, Ruotsin Suomalaisen toimituksessa. Päätoimis
ten toimitsijoiden värväys on pääsihteerin mukaan (1982) ollut suh
teellisen helppoa ja hakijoita on ollut sekä Suomesta että Ruotsista. 

Liiton toimitsijoilla on sekä akateemista koulutusta että järjestö- tai 
opettajakokemusta. Pääsihteeri (1979-), oikeustieteen kandidaatti Tuo
mo Tirkkonen on toiminut Suomen Veturimiesten Liiton pääsihteeri
nä, Suomen opetusministeriön tiedotussihteerinä ja Suomen Teatteri
järjestöjen Keskusliiton toiminnanjohtajana. Koulutussihteeri on toi
minut kotikielen opettajana Ruotsissa ja liikuntasihteeri liikunnan
opettajana Suomessa. Kulttuurisihteeri on toiminut Suomessa Valtion 
kamerataidetoimikunnan tutkimus- ja suunnittelusihteerinä ja Suomen 
Elokuvakerhojen Liiton toiminnanjohtajana. Nuorisosihteeri on toimi
nut suomalaisseuran toiminnanjohtajana ja pitänyt opintokerhoja Ruot
sin työväen sivistysliitossa (ABF). 

Toimitsijat ovat asuneet Ruotsissa yleensä lyhyemmän aikaa kuin liitto
hallituksen jäsenet: osa on asunut Ruotsissa kolme - neljä vuotta, yksi 
vuodesta 1975 ja yksi on muuttanut Ruotsiin jo vuonna 1968. He ovat 
suhteellisen nuoria: 28-37-vuotiaita. Osa heistä on tullut nykyiseen 
toimeensa suoraan Suomesta, mikä on herättänyt arvostelua Ruotsissa 
kauemmin asuneiden ruotsinsuomalaisten keskuudessa. Arvostelijoi
den mielestä suoraan Suomesta tulleiden toimitsijoiden voi olla vaikea 
ymmärtää ruotsinsuomalaisten erityisongelmia ja ajaa asioita ruotsa
laisessa yhteiskunnassa. Arvostelun tekee ymmärrettäväksi myös se, 
että järjestötoiminta suo poikkeuksellisen mahdollisuuden kohottaa 
siirtolaisen statusta niin omassa yhteisössä kuin joskus sen ulko
puolellakin. Se on yksi harvoista sosiaalisen kohoamisen väylistä ruot
salaisessa yhteiskunnassa. Toimitsijoiden tehtäviin kuuluu yhteyden
pito ruotsalaisiin viranomaisiin ja he tutustuvat näin ruotsalaiseen 
byrokratiaan. Tästä samoinkuin järjestökokemuksesta yleensäkin voi 
olla hyötyä virkauralla etenemisessä. 

Vaikka Suomen opetusministeriö maksaa liiton toimitsijoiden palkat 
saavat ruotsinsuomalaiset itse päättää näiden valinnoista: Ruotsin
suomalaisia edustavan liittokokouksen valitsema liittohallitus valitsee 
pääsihteerin ja muut toimitsijat. Nykyisin suuri osa toimitsijoiden ajasta 
kuluu työskentelyyn erilaisissa viranomaisten työryhmissä ja lausunto
jen kirjoittamiseen. Tällaisessa työssä järjestökokemuksesta, hyvästä 
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koulutuksesta ja vastuualueen asiantuntemuksesta on hyötyä. Työn 
luonne lienee vaikuttanut siihen, ettei päteviä hakijoita ole aina ollut 
Ruotsin puolella tarjolla. 

Aikaisemmat johtajat. Vaikka valtaosa ruotsinsuomalaisista on ruu
miillisen työn tekijöitä tai alempia toimihenkilöitä, on johtorehtäviin 
aikaisemminkin valikoitunut korkeamman koulutuksen saaneita. Pe
rustajajäsenet Anna-Lovisa Inkinen ja Leila Sundberg olivat maisterei
ta. 1960-luvun johtohahmoja oli dosentti, meteorologi Artturi Similä, 
joka toimi liiton varapuheenjohtajana ja Tukholman Suomalaisen Seu
ran puheenjohtajana. Tukholman yliopiston suomen kielen professori 
Osmo Hormia oli liiton johtotehtävissä jo 1960-luvulla ja sen puheen
johtaja vuosina 1970-75 . 

Myös keskusliiton toiminnanjohtajat olivat jo 1960-luvulla akateemi
sen koulutuksen saaneita ja 1970-luvun johtohahmoihin kuuluva toi
minnanjohtaja-pääsihteeri (1970-79) Martti Pöysälä oli toiminut ennen 
Ruotsiin muuttoaan Suomen Sosialidemokraattisen Nuorison Keskus
liiton pääsihteerinä. 

Keskusliiton ensimmäinen puheenjohtaja oli metsäteknikko W.] . Kar
jalainen Hagforsista. Hänen jälkeensä puheenjohtajaksi valittiin kap
teeni]. Nurmi Eskilstunasta ja sittemmin puheenjohtajan tehtäviä hoiti 
varatuomari Allan Larvia ja kaivosmies Oiva Arsela (Inkinen 1962, 2). 

Siitä, missä määrin liiton johto on edustanut ruotsinsuomalaisia, on 
syntynyt aika ajoin kiistoja. Vuonna 1959 syntyi keskusliiton "maisteri
valtaisuuden" vastapainoksi Ruotsinsuomalaisten Työntekijöiden Liit
to, jota oli perustamassa nelisenkymmentä edustajaa kymmenestä 
suomalaisseurasta. Se toimi vain kaksi vuotta (Ylärakkola 1978, 8). 

1970-luvun alkupuolella professori Osmo Hormian ehdotus liiton 
nimen muuttamisesta "puoluepoliittisesti sitoutumattomaksi työväen
järjestöksi" puolestaan aiheutti myrskyisän keskustelun, jonka seura
uksena Hormia perui ehdotuksensa. 

Paikallisten suomalaisseurojen johto. Paikallisten seurojen johto
kunnan ja jäsenistön sosiaalisesta rakenteesta ei ole käytettävissä 
tietoja. Ikä- ja sukupuolirakennetta koskevat tiedot ovat vuodelta 
1978. Tuolloin myös johtokunnat olivat miesvaltaisia: vain kolmannes 
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niiden jäsenistä oli naisia. Johtokunnan jäsenet olivat yleensä myös 
melko iäkkäitä: vain alle 4 % niiden jäsenistä oli alle 25-vuotiaita ja 2 % 
alle 20-vuotiaita. Johtokunnan jäsenten keski-ikä oli 35-40 vuotta 
(Hansson, Hammarberg och Olofsson 1982, 17). Keskusliiton Lapsi- ja 
nuorisopoliittisessa ohjelmassa pidetään suotavana, että järjestön luot
tamus- ja toimihenkilöiden ikä vastaisi jäsenistön ikä- ja sukupuoli
rakennetta. Nykyisin (1982) keskusliiton jäsenistä noin 55 % on alle 
25-vuotiaita . 

Seuratoiminnan painopisteitä kuvaa se, että useimmissa seuroissa 
toimii urheilu- ja liikuntajaosto, huvitoimikunta ja nuoriso- ja lapsi
toimikunta. Keskusliiton 54:11e suomalaisseuran johtokunnalle lähettä-

Taulukko 6. Seuroissa toimivat jaostot syksyllä 1980 

Yleiset jaostot 

Urheilu- ja liikuntajaosto 
Huvitoimikunta 
Nuoriso- ja lapsitoimikunta 

Seuran kokoon suhteessa olevat jaostot 
Opinto- ja kulttuuri toimikunta 

Pienissä seuroissa 
Suurissa seuroissa lähes 

Naistoimikunta 

Lehti 

Pienissä seuroissa 
Suurissa seuroissa yli 

Pienissä seuroissa 
Suurissa seuroissa yli 

Harvinaiset jaostot 
Kouluasiaintoimikunta 
Erityisten harrastusalojen tai toimintojen jaostot 
Erityiset kulttuuritoiminnan jaostot 
Erityiset hallinnolliset jaostot 
Erityisryhmien toimintajaostot 
Muut jaostot 

Lähde: Seppälä 1980, 12 
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%:ssa seuroista 
on jaosto 

89 
80 
80 

42 
100 

42 
60 

21 
60 

31 
20 
15 
17 
17 
17 



män kyselyn (Seppälä 1980) mukaan suuremmissa seuroissa on yleensä 
myös opinto- tai kulttuuritoimikunta ja yli puolessa seuroissa naisroi
mikunta. Vuonna 1980 lähes joka kolmannessa seurassa oli koulu asiain
toimikunta (taulukko 6). Vuonna 1982 oli suomalaisseuroissa yli 100 
koulutusasiamiestä tai -jaostoa. 

Taloudelliset voimavarat 

Keskusliitto. Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto on poikkeuk
sellinen järjestö siinä suhteessa, että se saa avustuksia sekä Suomesta 
että Ruotsista. Tämä ei merkitse sitä, että nämä valtiot myös pyrki
sivät vaikuttamaan liiton toiminnan sisältöön. 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton toiminnan alkuaikoina tarvit
tiin aktiivisuutta ja mielikuvitusta rahoituslähteiden hankkimisessa. 
Mauno Inkisen historiikin (1957-62) mukaan rahaa saatiinkin mitä eri
laisimmista lähteistä eikä nykyisiä vakiintuneita avustuksia vielä ollut 
olemassa. Liiton toimihenkilöiden monipuolisia kontakteja kuvaa se, 
että Suomen puolelta rahoitusta saatiin opetusministeriöstä, Suomen 
Nuorison Liitolta, Suomen Pesäpalloliitolta, Suomen Kotiseutuliitol
ta, KansanvalistusseuraIta, Keskusosuusliike Hankkijalta, Suomen 
Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK), lentoyhtiö Karairilta, Hel
singin Sanomilta, eri kustantajilta, Suomi-Seura ry:ltä ja Suomen 
Kulttuurirahasrolta. Pohjola-Nordenilta, Nordenilta ja Suomalais
ruotsalaiselta Kulttuurirahasrolta saatiin niinikään avustuksia. 

Ruotsin puolelta avustuksia myönsivät mm. kouluylihallitus, työmark
kinahallitus, kirkko- ja opetusministeriö (Eclesiastik department), am
mattiyhdistysliike (LO), Ruotsin työväen sivistysliitto (ArbetarnasBild
ningsförbund, ABF), teollisuuslaitokset ASEA ja Svenska Metallverken, 
useat kaupungit ja kunnat sekä liiton omat jäsenyhdistykset, Reso, AB 
Bokspedition i Stockholm sekä konsuliA. StigenBoråsista (InkinenM. , 
1%2,4-5). 

Nykyisin rahoituslähteet ovat vakiintuneemmat. Vuodesta 1966 läh
tien keskusliitto on saanut valtionavustus ta nuorisojärjestönä ja vuo
desta 1975 siirtolaisjärjestöille tarkoitettua tukea. Vuodesta 1977 
lähtien sen lehti, Ruotsin Suomalainen on saanut muilla kuin ruotsin 
kielellä julkaistuilIe siirtolaislehdille myönnettävää lehdistötukea. 
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Nykyisin valtaosa liiton rahoituksesta saadaan Ruotsista (taulukko 7). 
Suomen opetusministeriö maksaa toimitsijoiden palkat. Vuonna 1981 
suurimmat Ruotsin myöntämät avustukset tulivat valtion maahan
muuttovirastolta (21 %) ja valtion nuorisoneuvostosta (22 %). Sosiaali
hallitus myönsi varoja vanhempainkasvatusprojektiin jaRuotsin valtion 
teatteri (Riksteatern) teatteri projektiin. Kouluylihallituksen ja osa 
valtion nuorisoneuvoston avustuksista kohdennetaan leirikoulutoi
mintaan. 

Keskusliitolla on 23 kokopäivätoimista työntekijää, joista viisi on pal
kattu Ruotsin työmarkkinahallituksen (AMS) palkkatuella. Palkat, 
sosiaaliturvamaksut, huoneisto- ja konttorikustannukset olivat liiton 
suurin menoerä (46 % menoista) vuonna 1981. Runsaan neljänneksen 
menoista muodostivat varsinaiset toimintakulut: kurssit, kulttuuri- ja 
urheilutoiminta yms. Piireille ja seuroille jaettiin toimintatukea yli 
miljoona kruunua (taulukko 7). 

Liiton ja sen lehden budjetin loppusumma oli vuonna 1981 varsin 
mittava, lähes kahdeksan ja puoli miljoonaa kruunua (8460000). Vielä 
vuonna 1979 se oli viitisen miljoonaa kruunua. Liitolla on kuitenkin 
taloudellisia vaikeuksia ja budjetti on alijäämäinen: vuonna 1981 ali
jäämää oli noin kaksi miljoonaa kruunua, joista yli miljoona edellisiltä 
vuosilta. Vuoden 1981 menoja kasvatti joka kolmas vuosi pidettävän 
liittokokouksen kulut sekä se, että ruotsalaiset avustukset eivät kasva
neet samassa tahdissa kuin inflaatio. 

Ruotsin Suomalainen -lehden budjetin loppusumma oli vuonna 1981 
yli kaksi miljoonaa kruunua (2102215 kr). Lehti sai 800 000 kruunua 
lehdistö tukea. Ilmoitustuloja sillä oli runsas puoli miljoonaa, erityisesti 
kulutusta ja matkailua koskevista erikoisnumeroista. Tilausmaksuja 
kertyi lähes neljännesmiljoona kruunua. Lehti tuottaa tappiota, joka 
vuonna 1981 oli hieman yli 90 000 kruunua. Lehden painos on 6000 
kappaletta ja sillä on 3500 tilaajaa. 

Liiton ja sen lehden käytössä on 750 m2 suuruinen huoneisto Norra 
Stationsgatanilla. Toimiston varusteisiin kuuluvat offset-laite, valo
kopiointikone ja valokuvien kehityslaitteet. 

Keskusliitto omistaa Ruotsinsuomalaisten Kansankorkeakoulun Haa
parannalla sekä Axevallan kansankorkeakoulun yhdessä Skaraborgin 
maakäräjien kanssa. 
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Tau lukko 7. Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton tulot ja menot vuonna 1981. 

Tulot 
Ruotsista 

Valtion maahanmuuttovirasto 
Läänin työlautakunta 
Valtion nuorisoneuvosto 
Valtion paikallinen toimintatuki 
Valtion kulttuurineuvosto 
Sosiaalihallitus 
Kouluylihallitus 
Valtion teatterisäätiö 
Valtakunnallinen urheiluliitto 
Jäsenmaksut 
Toimintatulot (kulttuuritilai· 
suudet, myynti tulot yms.) 

Suomesta 

Opetusministeriö 

Suoma] ais-Ruotsalainen 
Kulttuurirahasto 

1 157000 kr 
424436 

1 242 750 
329 309 

30000 
150 000 
160000 
226 659 
56250 

157 900 

850000 

718445 

93000 

Menot 

Toimihenkilöiden palkat 
Sosiaali turvamaksu t 
Huoneisto-, toimistokulut, 
konttoritarvikkeet yms. 
Hallintomenot (kongressi t, liitto
kokous, hallituksen kokoukset yms.) 
Matkat ja täysihoito 
Toimintakulut (koulutus, kulttuuri
tilaisuudet, projektit yms.) 
Paikallisseuroille jaettu toimin
tatuki 

Lähde: Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton pääsihteerin haastattelu vuonna 1982 

1 255 196 
786 778 

899 655 

313 548 
96092 

1 747 860 

1 237675 



Liiton taloudellinen asema on parantunut Suomen valtionavustuksen 
kohottua vuonna 1982. Ruotsin valtion maahanmuuttovirasto on 
esittänyt työmarkkinaministeriölle, että hallitus myöntäisi keskusliitol
le 900000 kruunun erityisavustuksen alijäämän kattamiseksi vuonna 
1983. 

Seurat. Paikallisten suomalaisseurojen historiikit osoittavat, että myös 
seurojen taloudelliset resurssit olivat aluksi varsin vaatimattomat. 
Kokouksia pidettiin kodeissa eikä rahavaroja juuri ollut. Jotkut seurat 
keräsivät perustavassa kokouksessa alkupääoman ja sittemmin jäsen
maksuja. Tiloja saatiin joskus tehtailta, joissa suomalaiset työskenteli
vät. Saunoja rakennettiin talkoovoimin. Toimihenkilöt joutuivat usein 
itse rahoittamaan järjestämiään juhlia. Kun taloudelliset voimavarat 
kasvoivat, avustivat jotkut seurat kummiperheitä Suomessa tai oman 
seuran vaikeuksissa olevia jäseniä, ja järjestivätpä jotkut keräyksiäkin 
esimerkiksi Suomen olympiajoukkueen hyväksi. Nykyisin avustusten 
lähettäminen Suomeen tai jäsenten taloudellinen avustaminen ei tule 
enää kysym y kseen. 

Seurojen taloudelliset voimavarat vaihtelevat nytkin suuresti. Vuonna 
1980 54 seuralle lähetetyn kyselyn mukaan suomalaisseurat saivat 
tuloja ensisijaisesti omasta toiminnasta: pääsylipputuloista seuran tilai
suuksiin, myyjäisistä, osallistumismaksuista, arpajaisista tms. Tutki
mukseen kuuluneista seuroista 40 % sai puolet tai enemmän tuloistaan 
omasta toiminnasta. Myös kunnan avustusten osuus vaihteli seuroit
tain: tavallisimmin (47 % seuroista) kunnan osuus oli 20-33 % tuloista 
tai sitä enemmän (30 % seuroista) (Seppälä 1980, 9). Pienissä seuroissa 
suurempi o suus tuloista saatiin omasta toiminnasta kuin suurissa 
seuroissa, joissa puolestaan kunnan avustukset olivat paitsi absolu utti
sesti myös suhteellisesti suurempia. 

Jäsenmaksut kattavat tuloista varsin pienen osuuden, useimmiten 
korkeintaan 10 %. Vuonna 1980 jäsenmaksut vaihtelivat 20 kruunusta 
39 kruunuun; yleisin oli 20-29 kruunun jäsenmaksu. Henkilöjäsen
maksun lisäksi joissakin seuroissa peritään perhe jäsenmaksu, joka on 
keskimääräistä suurempi tai lasten, nuorten tai eläkeläisten keskimää
räistä alhaisempi jäsenmaksu (Seppälä 1980, 8-9) . 

Noin puolella seuroista on pääsihteerin mukaan (1982) käytössään 

30 



omat tai vuokratut toimitilat sekä palkattua henkilökuntaa. Kaikilla 
kahdeksalla piirijärjestöllä ja Göteborgin aluejärjestöllä on toimitilat ja 
2-5 palkattua työntekijää. (Göteborgin aluejärjestö kuuluu Länsi
Götanmaan piiriin; siihen kuuluu runsaat 3 000 henkilöä). 

Tavoitteet ja toiminta 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto on monitavoitejärjestö. Vuon
na 1981 hyväksyttyjen sääntöjensä mukaan se on sekä nuoriso-, kulttuu
ri-, liikunta- että etujärjestö. Siirtolaisjärjestönä sillä on lisäksi eräitä eri
tyistehtäviä, jotka erottavat sen ruotsalaisista järjestöistä. Nämä tehtä
vät käyvät säännöistä ilmi. 

1) Järjestö pyrkii ensinnäkin" edistämään ruotsinsuomalaisten sopeu
tumista aktiivisina jäseninä Ruotsin yhteiskuntaan ja heidän kehitty
mistään kaksikielisiksi, pohjoismaista yhteistyötä käytännössä toteut
tavaksi väestöryhmäksi". Tätä voidaan kutsua järjestön sopeuttavaksi 
tai ruotsalaiseen yhteiskuntaan sosiaalistavaksi tehtäväksi. Voidaan 
näet olettaa että ruotsinsuomalaisilla järjestöillä on merkittävä vaiku
tus myös siihen, millä tavalla siirtolaiset hahmottavat uuden ympäris
tön, millaisen elämäntyylin he omaksuvat, millaisia ongelmia he tiedos
tavat ja millaisia ratkaisumahdollisuuksia he näkevät ongelmilleen. 

2) Järjestö ilmoittaa toiseksi pyrkivänsä "edistämään jäsenistönsä ja 
yleensä ruotsinsuomalaisten keskuudessa nuoriso- ja liikuntakasvatus
työtä, suomen kieleen ja suomalaiseen kulttuuriperinteeseen tukeutu
vaa omaehtoista kulttuuritoimintaa sekä tukee ruotsinsuomalaisten 
mahdollisuuksia kiinteään yhteyteen Suomen yhteiskuntaelämään ja 
kulttuuriin". Tätä tavoitetta voidaan nimittää siirtolaisjärjestön etnistä 
identiteettiä säilyttäväksi ja vahvistavaksi tehtäväksi, joka on keskei
nen edellytys vähemmistö ryhmän - ja siirtolaisjärjestön - olemassa
ololle ruotsalaisessa yhteiskunnassa. 

3) Järjestön mahdollisuudet vaikuttaa ruotsinsuomalaisten etnisen 
identiteetin säilymiseen riippuvat paljolti siitä, kuinka se onnistuu 
kolmannessa tehtävässään, etujärjestönä, esimerkiksi pyrkimyksissään 
parantaa suomen kielen asemaa ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Ruotsin 
Suomalaisseurojen Keskusliitto pyrkii sääntöjensä mukaan "edistä
mään ruotsinsuomalaisen väestönosan yhteisiä sosiaalisia ja kulttuuri
pyrkimyksiä tavoitteena yhdenvertaisuus ruotsinsuomalaisten ja maan 
kantaväestön välillä". 
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Seuraavassa kuvataan sitä millä tavalla järjestö toimii tavoitteidensa to
teuttamiseksi käytännössä ja mitä sillä on tarjottavanaan jäsenilleen. 
Tämä vaikuttanee myös siihen, ketkä ruotsinsuomalaiset hakeutuvat 
järjestö toimin taan. 

Nuorisojärjestö 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton jäsenistä runsas puolet - 55 % 
eli noin 30 000 - oli vuonna 1981 ns . nuorisojäseniä, ts. henkilöitä jotka 
eivät olleet täyttäneet 25 vuotta. Nuoria pyritään myös saamaan lisää 
mukaan järjestötoimintaan, mistä on osoituksena se, että vuotta 1983 
vietetään "ruotsinsuomalaisen nuorison vuotena". Nuorten jäsenten 
värväämisen ohella pyritään tällöin lisäämään nuorten toiminta- ja 
vaikutusmahdollisuuksia järjestössä. 

Nuorisojärjestöroolin keskeisyys ei liity vain huoleen toiminnan jatku
vuudesta - mikä riippuu nuorten saamisesta mukaan - eikä taloudelli
sista seikoista järjestössä, jonka saamat avustukset riippuvat nuoriso
toiminnan osuudesta. Keskusliitossa kannetaan todella vakavaa huolta 
ruotsinsuomalaisesta nuorisosta, mikä näkyy tällä hetkellä erityisesti 
sen koulutuspoliittisissa vaatirnuksissa. Kuvaavaa on, että liiton laatima 
ensimmäinen erityisohjelma oli vuoden 1981 liittokokouksessa hyväk
sytty Lapsi- ja nuoriso poliittinen ohjelma. 

Liiton lapsi- ja nuorisopoliittisena tavoitteena on sen mukaan mm. 
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"luoda ja tukea sellaisia virike- ja toiminta ympäristöjä, joissa lapsi 

!'a nuori voi toteuttaa itseään omista kielellisistä ja sosiaalisista 
ähtökohdistaan lähtien .. . (s. 8) 

Ruotsinsuomalaisen lapsi- ja nuorisopolitiikan luonnollisena ta
voitteena on myös ruotsinsuomalaisen ryhmäidentiteetin luomi
nen ja välittäminen seuraaville sukupolville (s. 8) 

RSKL pitää ruotsinsuomalaisen lapsen ja nuoren pyrkimystä 
kieltää oma alkuperänsä vakavana osoituksena ruotsinsuomalais
ten kielellisestä, kulttuurillisesta ja ylipäänsä yhteiskunnallisesta 
eriarvoisuudesta enemmistöön nähden ... (s. 9) 

Ruotsinsuomalaisen identiteetin välittäminen lapsille ja nuorille 
merkitsee heidän lähentymistään ruotsalaiseen yhteiskuntaan ja 
kasvamista sen aktiivisiksi jäseniksi. Siksi RSKL pyrkii vaikutta
maan niihin yhteiskunnan laitoksiin, joiden kanssa lapsi ennen 
pitkää joutuu kosketuksiin ja joissa luodaan perusta, jolle lapsen ja 
nuoren kokemus yhteiskunnasta ja omasta asemastaan yhteis-



kunnan jäsenenä rakentuu. Tämän vaikuttamisen päämääränä on 
ruotsinsuomalaisen lapsen ja nuoren hyväksyminen ja hänen 
kunnioittamisensa yksilönä ja ryhmänsä jäsenenä ... (s. 9) 

Kielivähemmistöön kuuluville lapsille tulee taata määrällisesti ja 
laadullisesti vähintäänkin samantasoinen äidinkielen opetus kuin 
enemmistöön kuuluville lapsillekin ... (s. 11) 

Ruotsinsuomalaisen lapsi- ja nuorisopolitiikan tinkimätön tavoite 
on toimiva kaksikielisyys. Sen saavuttamisen edellytyksenä on 
äidinkielen kehittäminen ja myös sellaisen ruotsin kielen taidon 
saavuttaminen, että ruotsinkielinen jatkokoulutus, työelämään 
sijoittuminen ja Ruotsin yhteiskunnassa toimiminen sujuvat vai
vattomasti ... ] otta ruotsin kielen opetuksessa päästäisiin mahdol
lisimman hyviin ja nopeisiin tuloksiin, on opettajakoulutusta 
tehostettava, oppimateriaalia kehitettävä ja opetuksessa käytettä
vä apuna suomen kieltä ... (s. 27) 

Näihin tavoitteisiin liitto pyrkii järjestämällä itse nuorisolle toisaalta 
omakielistä kulttuuri- ja liikuntatoimintaa ja toisaalta toimimalla etu
järjestönä ja painostusryhmänä parantaakseen ruotsinsuomalaisten 
asemaa ja kielellisiä oikeuksia ruotsalaisessa yhteiskunnassa laajemmin
kin. Koska kulttuuri-, liikunta- ja etujärjestötoiminta koskee myös 
aikuisia ruotsinsuomalaisia, käsitellään kutakin järjestön tavoitetta 
omassa luvussaan. 

Tässä jaksossa tarkastellaan sitä, miten nuorisojärjestörooli näkyy liiton 
organisaatiossa, miltä nuorison osallistuminen näyttää paikallisseurois
sa ja mitä pulmia nuorison mukaan saamisessa koetaan. 

Liiton organisaatiossa nuorisojärjestörooli näkyy siinä, että koko 1970-
luvun liitossa on ollut nuorisoneuvostoja, -jaostoja, nuorisopoliittisia 
työryhmiä tai nuorisoneuvoston toimikuntia. Vuosina 1976-79 erilaisia 
nuorisotoimikuntia ja työryhmiä oli liitossa peräti kolme kappaletta. 
Kaikissa piirijärjestöissä on nuorisojaostot ja useimmissa vuonna 1980 
tutkituista suomalaisseuroista oli nuoriso- ja lapsi toimikuntia (Seppälä 
1980, 12). . 

Liiton koulutus- ja kurssiohjelmassa korostuu samoin nuorisojärjestön 
rooli. Vuonna 1981 kaikki piirijärjestöt järjestivät nuoriso-ohjaaja
kursseja. Sekä Ruotsinsuomalaisten kansankorkeakoululla Haaparan
nalla että Axevallan kansankorkeakoulussa koulutetaan vapaa-ajan 
ohjaajia. 

Vuodesta 1958 lähtien suomalaislapsille on järjestetty kesäisin leiri
koulutoimintaa. Aluksi Suomesta tulleet opettajat opettivat niissä 
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suomen kieltä. Nykyisin ei anneta varsinaista kielenopetusta, vaan 
pyritään eri toimintojen parissa herättämään kiinnostusta suomalaiseen 
ja ruotsinsuomalaiseen taustaan ja kulttuuriin. Aluksi järjestäjänä oli 
Pohjola-Norden - RSKLn aloitteesta - mutta vuodesta 1962 lähtien 
leirikouluista on vastannut keskusliitto. Vuonna 1981 osallistui 18 
leirikoul un toimintaan 560 ruotsinsuomalaista lasta ja vuonna 1982 600 
peruskouluikäistä lasta. Edellisinä vuosina (1977-80) leirikouluja pidet
tiin 19-24 paikkakunnalla ja osallistujia oli 740-810. Leirikoulujen 
tuottamien kustannusten vuoksi niitä on ruvettu järjestämään vähem
män. 

Vuonna 1980 tutkituista seuroista 83 % järjesti nuorten liikunta- ja 
urheilu toimintaa, 30 % osallistui leirikoulutoimintaan ja 60 % järjesti 
muuta lapsi- ja nuorisotoimintaa (Seppälä 1980, 22). 

Koska keskusliitto saa tukea juuri nuorisojärjestönä, kirjataan valtion 
paikalliseen toimintatukeen oikeuttavat alle 25-vuotiaiden toiminta
tapahtumat eri seuroissa. Niiden kokonaismäärä on ollut noin 44 000 
kahtena viime vuonna. Vuodesta 1978 niiden lukumäärä on noussut 
seuraavasti: 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

33296 
41 744 
44428 
44275 
43722 

Vuonna 1981 valtaosa (28250) näistä oli liikuntatapahtumia, mutta 
myös kultruuritapahtumia järjestettiin seuroissa runsaasti ( 6 752). 

Kielikysymys on aiheuttanut jonkin verran pulmia nuorisotoiminnassa. 
Erityisesti urheilutoiminnassa on joskus mukana myös suomalaisnuor
ten ruotsalaisia ystäviä ja esimerkiksi pelisäännöt on jouduttu toisinaan 
ilmoittamaan kahdella kielellä. Toisen polven siirtolaisten kouluttamis
ta nuoriso-ohjaajiksi on vaikeuttanut joskus suomenkielisen käsitteis
tön tuntemuksen heikkous: suomenkielinen oppimateriaali on ollut 
liian vaikeatajuista suomea äidinkielenään puhuville toisen polven 
ruotsinsuo malaisille nuorille. Suomenkielisen kouluopetuksen kehit
tyminen vaikuttanee tämän ongelman ratkeamiseen. 

Nuoriso-ohjaajien pula johtuu seuratasolla paitsi kiinnostuksen puut
teesta myös taloudellisten voimavarojen vähäisyydestä: useimmat seu
rat eivät pysty maksamaan ohjaajille korvausta. Valtaosa seuroista olisi 
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valmis tehostamaan nuorisotyötä, jos taloudelliset voimavarat lisään
tyisivät (Seppälä 1980, 12). 

Keskusliiton teettämässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita suoma
laisseurojen toiminnan kehityksestä vuonna 1979. Sen mukaan nuorten 
aktiivisuus seuratoiminnassa oli vuoden aikana yleensä säilynyt ennal
laan (52 %) tai kasvanut (31 %), mutta joissakin seuroissa (17 %) 
kiinnostus oli vähenemään päin. Nuorisojäsenten määrä oli yleensä 
pysynyt ennallaan (46 % seuroista) tai lisääntynyt (35 % seuroista).Joka 
kymmenennessä (11 %) seurassa nuorten jäsenten määrä oli vähentynyt 
ja osa johtokunnista (8 %) jätti vastaamatta kysymykseen (Seppälä 
1980, 3-4). 

Vuonna 1981 keskusliiton nuorisojäsenten määrä laski nuorisosihtee· 
rin mukaan noin 7 %. Myös ruotsalaisten nuorisojärjestöjen jäsenluvut 
ovat pienentyneet keskimäärin 7.5 %. Valtion nuorisoneuvoston mu
kaan jäsenkato on ollut suurinta - 15 % - puolueiden nuorisojärjes
töissä ja vähäisintä - noin 2-4 % - ns. lapsijärjestöissä. 

Nuorisojäsenten osuuden lasku vuonna 1981 on ollut ominaista eri
tyisesti Tukholman piirille, kun taas esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa on 
aktiivisen jäsenhankintakampanjan ansiosta saatu runsaasti nuoriso
jäseniä. Nuorisosihteerin mukaan erityisesti 12-17 -vuotiaiden tyttöjen 
mukaansaaminen järjestötoimintaan on vaikeaa. Kaupallinen viihde 
koetaan järjestötoiminnan kilpailijaksi. Pelätään myös, että järjestöstä 
tulee "kilttien lasten järjestö" ja "tavalliset" ruotsinsuomalaiset ja ongel
manuoret jäävät sen ulkopuolelle. 

Mielenkiintoista on nähdä, missä maarm ruotsinsuomalaiset nuoret 
hakeutuvat ruotsalaisiin järjestöihin, kun Ruotsin valtion nuorisoneu
vosto ja maahanmuuttovirasto käynnistävät vuonna 1983 toimintaa, 
jonka tarkoituksena on saada nuoret maahanmuuttajat mukaan ruotsa
laiseen kansalaisjärjestötoimintaan. Ruotsin Suomalaisseurojen Kes
kusliitto on tässä 3.2 miljoonaa kruunua maksavassa kokeilutoiminnas
sa ruotsalaisjärjestöjen yhteistyökumppanina. 

Kulttuurijärjestö 

Ruotsinsuomalaisten JaqestoJen etnistä identiteettiä säilyttävää tai 
vahvistavaa vaikutusta selvitettäessä on huomio kiinnitettävä siihen 
millaiseen kulttuuriin järjestöt jäseniään sosiaalistavat: Minkälaisia 
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suomalaisia kulttuuriperinteitä järjestöissä pidetään yllä ja kuinka 
tiiviitä ovat kontaktit Suomen kulttuurielämään? Millä tavalla perinteet 
muuttuvat uudessa ympäristössä ja tuetaanko järjestöissä erityisen ruot
sinsuomalaisen kulttuurin syntymistä? Mikä vaikutus ruotsalaisella 
kulttuurilla on siirtolaiskulttuuriin? Mikä on "korkeakulttuurin" ja 
toisaalta massa- ja populaarikulttuurin osuus ruotsinsuomalaisessa 
järjestötoiminnassa: millaisia näytelmiä esitetään ja kuinka suosittua on 
kansan tanssi ja -musiikki tai vaikkapa tango ja toisaalta rock, jazz ja 
sinfoniamusiikki? Tässä esityksessä voidaan luoda ainoastaan yleiskat
saus Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton kulttuuritoimintaan. 

Keskusliitto on monitavoitejärjestö myös kulttuurin alalla: se on niin 
teatterin, kansantanssin kuin musiikinharrastajienkin keskusjärjestö. 
Erityisen näkyvästi liiton kulttuuritoiminta tulee esille vuotuisissa 
valtakunnallisissa tapahtumissa ja piirien kulttuuripäivillä. Myös joiden
kin yksittäisten seurojen perinteelliset vuosittaiset suurtapahtumat, 
kuten Fagerstan kolmipäiväiset Elo-juhlat, tarjoavat katsauksen seuro
jen kulttuuri toimintaan. Kulttuuripäivät ovat jatkoa keskusliiton alku
vuosina pidetyille "henkisille kilpailuille". Kilpailun tilalle on tullut 
esitysten arviointi ja analysointi. Suurtapahtumat ovat myös eriytyneet: 
Vuosina 1981 ja 1982 järjestettiin toisaalta valtakunnalliset teatteri
päivät ja toisaalta ensi kertaa kansantanssin ja kansanmusiikin suur
tapahtuma Hälleforsissa. Vuosina 1981 Hälleforsissa esiintyi noin 500 
kansan tanssijaa - joista 200 lasta - ja vuonna 1982 esiintyjiä oli peräti 
700. Ohjelmaan kuului myös pelimannimusiikkia ja kanteleensoittoa. 
Syksyllä 1982 puolestaan "rokki jytäsi ja kaikui" keskusliiton järjestä
millä nuorten musiikkipäivillä. 

Teatteri. Ruotsinsuomalaisten aktiivista teatteriharrastusta kuvaa se, 
että heidän keskuudessaan toimii nykyisin peräti 119 harrastajateatteri
ryhmää. Teatteriharrastus saattaa osittain juontaa juurensa seuranäyt
tämöperinteestä Suomen maaseudulla, josta monet siirtolaiset ovat 
lähtöisin. 

Ruotsinsuomalaisten teatteriryhmien toiminta alkoi jo 1950-luvulla, 
jolloin perustettiin ensin "Tukholman Suomalainen Teatteri" -niminen 
ryhmä ja sittemmin (1954) "Tukholman Suomalainen huoneteatteri" 
-ryhmä. 1960-luvulla teatteriryhmien ja näytelmäkerhojen lukumäärä 
lisääntyi VOimakkaasti, kun keskusliitto alkoi järjestää kulttuurikil
pailuja (Lehen-Astala 1980). 
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Keskusliiton vuonna 1981 suorittaman kartoituksen mukaan valtaosa 
nykyisin toimivista 119 ruotsinsuomalaisesta teatteriryhmästä toimii 
suomalaisseurojen yhteydessä. Niistä 43 esittää aikuisten näytelmiä, 6 
lastennäytelmiä ja 12 nukketeatteria. Lapsiteatteriryhmiä on 8 ja luovan 
teatteritoiminnan ryhmiä on lapsille 14, nuorille 2 ja aikuisille 6. Lisäksi 
28 ryhmää tuottaa sketsejä, lauluja yms. ohjelmaa teatteriesitysten 
yhteydessä. Valtaosa näistä ryhmistä on perustettu 1970-luvulla, useim
mat sen lopulla. 

Teatteriryhmien ohjelmavalikoima oli kirjava. Keskusliiton laatiman 
kartoituksen mukaan esitettiin vuonna 1981 mm. seuraavat näytelmät, 
joista osa oli teatteriryhmien itse kirjoittamia: 

"Paljonko rauta maksaa?" 
"Maailman ympäri 80 päivässä" 
"Tarina hylätystä nukesta" 
"Varpaiset" 
"Rengin rakkaus" 
"Äidin poju" 
"Ei makseta, ei makseta" 
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"Taidenäyttelyssä" 
"Kaisa ja Liisa rautatieasemalla" 
"Peikko Petterin matka metsään' 
"Vain ihmisiä' 
"Miksi pelle pelkää?' 
"Kielivaikeuksia" 
'Pullojen yhteenotto' 
"Korvatunturin uusi tonttu' 
'Pekka sairastaa" 
"Kirje Marsista" 
"N ukkumatti" 
"Mestari Makkonen" 
"Afrikkaa Savossa" 

Näytelmiä esitettiin keskimäärin kolme kertaa omalla ja yhtä monta 
kertaa muilla paikkakunnilla. Vuonna 1982 esitettiin mm. seuraavia 
näytelmiä: "Etappi", "Kullervo", "Luokka 8 Ö", "Elintasonappula" ja 
"Kauniita unia baby". Tekijännimiä ei ole kartoituksessa mainittu. 

Vuonna 1981 keskusliiton järjestämille teatteripäiville ilmoittautui 23 
teat teriryhmää eri puoWta Ruotsia. Kuvaavaa on, että ruotsinsuoma
laiset onnistuivat arvostelijoiden mukaan parhaiten juuri siirtolais
aiheisissa näytelmissä. (Arvostelijoiden raatiin kuului mm. Jukka Kaja
va, Helsingin Sanomat.) Kiitosta sai esimerkiksi Hannu Huppusen 
"Siirtolaissommitelma", jonka Hallstahammarin Suomalaisen Seuran 
teatteriryhmä esitti, samoin kuin Örebron Suomalaisen Seuran teatteri
ryhmän kirjoittama ja esittämä, Ruotsia kuvaava näytelmä "Satumaa". 
Vuoden 1982 teatteripäivillä keskityttiin lasten ja nuorten näytelmiin ja 
mukana oli vain yksi siirtolaisaiheinen näytelmä. 

Keskusliiton teatteriprojektin johtajan mielestä on "tärkeää saada 
lapset ja nuo ret mukaan toimintaan, jotta heidän kielellinen valmiuten
sa kehittyisi normaalisti ja suomen kieli vahvistuisi. Teatteri antaa 
lapselle paikan purkaa pelkojaan, toiveitaan ja haaveitaan ja opettaa 
heidät sosiaaliseen kanssakäymiseen. Sitä paitsi teatterin tekeminen on 
kaiken lisäksi hauskaa". 

Teatteriharrastus ja vuosittaiset teatteripäivät suovat ruotsinsuomalai
sille myös mahdollisuuden esiintyä ja päteä ainakin omassa ryhmässään. 
Esiintyminen ja tunnustuksen saaminen voi olla siirtolaisen itsetunnon 
kannalta erityisen keskeistä: se voi kompensoida siirtolaisten alem
muudentunteita ja etnisen statuksen laskua Ruotsiin muuton jälkeen 
(ks. Jaakkola 1983). 
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Teatteriharrastuksen yleisyyttä kuvaa se, että lähes puolella vuonna 
1980 tutkituista suomalaisseuroista oli teatteri toimintaa ja vuonna 
1980/81 oli nuorisolle tarkoitetuista toimintatapahtumista noin 1500 
teatteriin liittyviä (taulukot 8 ja 9). Piirijärjestöissä järjestettiin vuonna 
1981 seitsemän teatteri-, nukketeatteri- yms. kurssia ja yksi lausunta
kurssi. 

Ruotsinsuomalainen teatteritoiminta on saanut tukea myös Suomesta: 
Jo 1950- ja 60-luvuilla Suomen Työväen Näyttämöiden Liiton ohjaajia 
vieraili Ruotsissa ja keskusliiton teatteri projektin vetäjä on työskennel
lyt viimeksi siellä. Hän välittää kouluttajia ruotsinsuomalaisille harras
tajateattereille ja pitää itse kursseja. Kokopäivätoimisten kiertävien 
alueohjaajien puute on suuri. 

Ruotsin valtion kulttuurineuvosto on delegoinut keskusliitolle suo
menkielisen teatterin kehittämissuunnitelmat ja valtionavun jakamisen 
ruotsinsuomalaisille harrastajateattereille. Valtion teatterisäätiö on 
perustanut yhteistyöryhmän, jossa keskusliitto on toisena osapuolena. 
Yhteistyöryhmän välityksellä keskusliitto voi vaikuttaa myös valtion 
teatterin vierailunäytäntöihin. 

Keskusliitto on jo pitkään vaatinut suomenkielisen ammattiteatterin 
perustamista Ruotsiin. Valtion kulttuurineuvosto teki jo vuonna 1978 
sen perustamista koskevan eSityksen. Vuonna 1982 keskusliitto jätti 
uuden eSityksen ammattiteatterin perustamisesta Ruotsin opetusminis
teriölle. 

Kansantanssi. Keskusliitto ylläpitää suomalaista kansanperinnettä 
Ruotsissa. Mielenkiintoista on se, että viime vuosina erityisesti kansan
tanssin harrastus on voimakkaasti elpynyt ruotsinsuomalaisten keskuu
dessa. Vuonna 1980/ 81 nuorison kulttuuritapahtumista lähes 2000 oli 
tanssitapahtumia ja vuonna 1980 joka kolmannessa seurassa harras
tettiin kansantanssia, jazzbalettia tms. (Lisäksi järjestettiin runsaasti 
"tavallisia" tansseja ja iltamia, joissa esiintyivät joko ruotsinsuomalaiset 
tai suomalaiset orkesterit (taulukko 8). Ruotsinsuomalaiset kansan
tanssi ryhmät eivät ole esiintyneet vain Ruotsissa vaan myös Suomessa 
esimerkiksi Pispalan Sottiisissa ja Kaustisten kansanmusiikkijuhlilla. 

Hälleforsin kansantanssin ja kansanmusiikin päiviä varten on yhdessä 
Ruotsin työväen sivistysliiton (ABF) kanssa järjestetty ryhmän ohjaajien 
ja pelimannimusiikin kursseja. Ruotsinsuomalaiset ovat käyneet myös 
Suomessa kansantanssikursseilla. Yhteistyötä on perinteisesti harjoitet-
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tu Kansantanssin Ystävät ry:n kanssa, Suomen Nuorison Liiton ja 
Työväen Urheiluliiton kanssa. Laajamittaisen koulutuksen seurauksena 
ohjaajia alkaa olla jo omasta takaa ja kansantanssi on tässä suhteessa 
ruotsinsuomalaisten harrastusaloista kehittynein. (RSKL:n kansantans
sin työryhmän muistio 1982). 

Taulukko 8. Suomalaisseurojen toiminta vuonna 1980 

Liikunta 
Nuorten liikunta- ja urheilutoiminta (-24 v) 
Yli 24 v urheilu- ja liikuntatoiminta 
Kilpaurheilutoiminta 
Muu kuin kilpaurheilutoiminta 

Tanssit 
Tanssit, iltamat 

Lapsi- ja nuorisotoiminta 
Leirit lapsille 
Lasten päiväkerhot 
SIA toiminta 
Muu lapsi- ja nuorisoroiminta 

Kulttuuri toiminta 
Teatteritoiminta 
Musiikki- ja kuorotoiminta 
Kansantanssit, jazzbaletti 
Elokuvatoiminta 
Kirjallisuuskerho 
Muu kuIttuuritoiminta 

Opintokerhot 
Suomen kielen kerho 
Seuratoimintaan liittyvät kerhot 
Erilaiset opintokerhot 

Eläkeläistoiminta 

Erityisharrastuskerhot 
Valokuvauskerho 
Moottorikerho 

Sanomalehtitoiminta 

Lähde: Seppälä 1980, 21 
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Toiminta "jatku
vaa" %:ssa seu
roista (N=54) 

83 
85 
56 
65 

72 

30 
17 
17 
60 

41 
44 
33 
17 

7 
46 

6 
26 
33 

24 

11 
4 
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Taulukko 9. Nuorille (alle 25 v) järjestettyjä kulttuuriharrastustilai
suuksia suomalaisseuroissa 1. 7 .1980-30.6.1981 

Teatteritoiminta 
Lapsiteatteri 
Nuorisoteatteri 
Nukketeatteri 
Luova toiminta 
Draama 
Teatteri, erittelemätön 

Musiikkiharrastukset 
Kuoro 
Pianonsoitto 
Kitaransoitto 
Haitarinsoitto 
Orkesteri 
Musiikki, erittelemätön 

Tanssi 
Kansantanssi, lapsiryhmät 
Kansantanssi, nuorisoryhmät 
Kansantanssi, erittelemätön 
Moderni tanssi (jazz ym.) 
Vanhat tanssit 
Baletti 
Tanssikurssit 
Tanssit 

Elokuva 
Elokuvakerho 
Elokuvatoiminta, erittelemätön 

Ohjelmaryhmä 
Valokuvaus 
Piirustus, maalaus 
Muovailu, keramiikka 
Ompelu, käsi työt 
Puut yöt 
Postimerkkeily 
Erittelemätön kulttuuri toiminta 

361 
155 
89 

360 
51 

445 

604 
16 

123 
3 

18 
995 

358 
194 
851 
192 
144 

37 
30 

110 

235 
90 

Yhteensä 

Tapahtumien 
lukumäärä 

1461 

1759 

1916 

325 

76 
175 
169 
243 
231 
289 

37 
71 

6752 

Lähde: Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton paikalliseen toiminta
tukeen oikeuttavat tapahtumat piireittäin 1. 7 .-1980 ... 30.6.1981 
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Musiikki. Juurien etsimistä ja etnisen tietoisuuden voimistumista 
kuvannee myös se, että kiinnostus kansanmusiikkia kohtaan on kasva
nut viime vuosina. Keskusliiton musiikkiasiain työryhmän mielestä 
olisi tämän vuoksi syytä perustaa erityinen musiikkikonsulentin toimi 
keskusliitto on ja 2-vuotinen musiikkilinja Axevallan kansan korkea
kouluun. 

Keskusliitto on joutunut toistaiseksi yksin vastaamaan suomenkieli
sestä musiikinopetuksesta ja suomalaisen musiikin opetuksesta Ruot
sissa. Vuodesta 1980 lähtien se on järjestänyt musiikinohjaajien kurs
seja. Piiritasolla järjestettiin vuonna 1981 11 pelimannimusiikin, kan
santanssin, musiikkiliikunnan ja vanhojen tanssien kurssia ja 8 kuoron
ja musiikinohjaajakurssia. Seuroissa musiikinohjaajista on kuitenkin 
edelleen suuri puute. 

Ruotsinsuomalaisten keskuudessa on runsaasti hanurinsoittajia, mutta 
esimerkiksi viulunsoittajista on pulaa. Keskusliiton kansantanssin työ
ryhmä esittääkin (1982) pelimannimusiikin ottamista ruotsinsuoma
laisten kansankorkeakoulujen ohjelmaan. Keskusliitto pyrkii myös 
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siihen, että Tukholman, Södertäljen ja Göteborgin kouluissa ruvettai
siin antamaan kanteleensoiton opetusta. 

Vuonna 1980/81 seuroissa oli lähes 1 800 musiikkitapahtumaa ja tutki
tuista seuroista puolella oli musiikki- ja kuorotoimintaa (taulukot 8 ja 
9). Musiikkia harrastetaan ruotsinsuomalaisten keskuudessa pääasiassa 
suomiseuroissa ja suomenkielisissä seurakuntapiireissä. Ruotsissa oli 
vuonna 1980 hieman yli 40 suomenkielistä kuoroa, muutamia soitin
yhtyeitä, muutama lauluyhtye sekä 20-30 kevyttä musiikkia esittävää 
orkesteria (Muukkonen 1980). 

Elokuva. Keskusliitto on toimintansa alkuajoista saakka välittänyt 
paikallisyhdistyksilleen elokuvia. Vuodesta 1977 lähtien keskus liitolla 
on ollut yhdessä Ruotsin työväen sivistysliiton (ABF) ja Työväentalojen 
keskusjärjestön laatuelokuvien esitys- ja jakelukanavan Biokontrastin 
kanssa käynniSSä "Elokuvia ruotsinsuomalaisille" -projekti. Sen aikana 
on levitetty suomalaisia kokoillan elokuvia ja jaettu elokuvaa koskevaa 
tietoa. Vuonna 1980 esitettiin 16 suomalaista kokoillan elokuvaa 85 
paikkakunnalla yhteensä 10000 katsojalle. Lisäksi 18 lastenelokuvan 
esityskertoja oli 275 . Vuonna 1981 järjestettiin lasten elokuvafestivaa
li, jonka aikana katsottiin elokuvia ja kuultiin alustuksia elokuvakas
vatuksesta. 

Kulttuuritoiminnan kehittämiseksi liitto on alkanut (1981) järjestää 
myös kulttuuriasiamieskoulutusta, jossa tutustutaan mm. erilaisiin 
avustus- ja tukijärjestelmiin ja kulttuurijärjestöihin . 

Keskusliiton ajama hanke Ruotsin ja Suomen yhdessä rahoittamasta 
kulttuurirahastosta ei ole vielä toteutunut. Pieniä apurahoja on kuiten
kin jaettu kulttuuripäivien esiintyjille. Vuonna 1982 myös muutamat 
suomalaisseuroissa toimivat saivat stipendejä kulttuurityöhön vasta 
perustetusta Urho Kekkosen stipendirahastosta, joka jakoi apurahoja 
yhteensä 33 200 kr ruotsinsuomalaisessa järjestöelämässä toimiville. 
RahastoiIla, joiden varoista ruotsinsuomalaiset itse saavat päättää, 
näyttää olevan suuri symbolinen merkitys ruotsinsuomalaisille. 

Liikuntajärjestö 

Keskusliiton 205 jäsenyhdistyksestä noin 150:ssä harrastetaan liikun
taa. Nuorison liikuntatapahtumia oli vuonna 1980/81 28250. Aikuis-
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ten liikunnan arvellaan olevan suurin piirtein yhtä laajamitaista. Liikun
tatoiminnan keskeisyyden vuoksi järjestö tunnustautuikin vuonna 
1981 paitsi nuoriso-, kulttuuri- ja etujärjestöksi myös liikuntajärjestök
si. Samana vuonna hyväksyttiin liiton liikuntapoliittinen ohjelma. 

Liikuntapoliittisen ohjelman mukaan liiton tavoitteena on ylläpitää ja 
kehittää suomen kielellä tapahtuvaa liikuntatoimintaa ruotsinsuoma
laisten keskuudessa. Ohjelmassa ei korosteta liikunnan merkitystä vain 
kieli vaikeuksista kärsiville, vaan myös toisen ja kolmannen polven siir
tolaisille, joilla tulisi olla mahdollisuus osallistua mieluisaan harrastus
toimintaan omalla äidinkielellään. 

Liikuntasihteeri kertoi (1982) törmäävänsä yhtenään kysymykseen 
siitä, "eikö ole samantekevää, juokseeko tai hyppääkö suomeksi vai 
ruotsiksi?". Hän kertoi tarinan siirtolaislapsesta, joka voittaa ruotsalai
sissa urheilukilpailuissa, ja jatkoi: "Mikäli juoksu voitto jää puolikieli
seksi kasvavan lapsen ainoaksi voitoksi koko elämässä, liikuntapolitiik
ka on epäonnistunut vähemmistöpolitiikassaan" . Keskusliiton liikunta
poliittisessa ohjelmassa nähdään mahdollisuus käyttää äidinkieltään 
lapsen kokonaiskehityksen ja myönteisen identiteetin syntymisen kan
nalta olennaisena. 
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Liikuntapoliittisen ohjelman mukaan liikuntatoiminnan tavoitteena on 
edistää ruotsinsuomalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvoin
tia ja terveitä elämäntapoja. Tavoitteena on myös "lieventää ja poistaa 
siirtolaisten työn raskauden ja yksipuolisuuden aiheuttamia rasituksia 
ja siirtolaisuuteen liittyviä nuoriso-ongelmia". 

Keskusliitto pitää tärkeänä niin kuntoliikuntaa kuin kilpaurheiluakin. 
Kilpailuja ja harjoituksia järjestämällä saadaan nuoria mukaan ja erityi
sesti joukkuelajeilla katsotaan olevan vaikutusta sosiaalisuuteen ja 
toisten huomioon ottamiseen. 

Liitto on järjestänyt suomalaisseuroille mestaruuskilpailuja lukuisissa 
urheilulajeissa: hiihdossa, kalastuksessa, pöytätenniksessä, lentopaIlos
sa, maastojuoksussa, painonnostossa, yleisurheilussa, suunnistuksessa, 
jalkapallossa, maantiejuoksussa. Piirijärjestöt järjestävät lisäksi alueen
sa suomalaisseurojen välisiä kilpailuja ja seurat jäsenten välisiä kil
pailuja. 

Keskusliitto on jo pitkään vastannut yksin Ruotsissa annettavasta 
suomenkielisestä valmentaja- , ohjaaja- ja tuomarikoulutuksesta. Vuon
na 1981 osallistui liiton ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen 128 henki
löä. Opetusaineisto on saatu ensisijaisesti Suomesta, mutta myös 
Ruotsin valtakunnan urheiluliitto (Riksidrottsförhundet) on äskettäin 
käännättänyt opetusmateriaalia suomeksi. Piirijärjestöjen liikuntakurs
sien lukumäärä on ollut kaksin-kolminkertainen liiton järjestämiin 
kursseihin verrattuna. Myös suurimmat seurat kouluttavat ohjaajia. 

Keskusliitolla on myös yhteyksiä suomalaisiin urheilujärjestöihin: Suo
men Työväen Urheiluliitto (TUL) on lähettänyt Ruotsiin kouluttajia ja 
keskusliiton edustajia on osallistunut sen järjestämille kursseille Suo
messa. Yhteistyö TUL:n kanssa alkoi vuonna 1976 ja sen jälkeen 
kouluttajavierailuja on tehty noin 100. Yhteistyösopimus Suomen 
Valtakunnallisen Urheiluliiton (SVUL) kanssa solmittiin jo aikaisem
min - vuonna 1971 - mutta yhteistyö on ollut vähäistä. Vuonna 1982 
järjestettiin keskusliiton, TUL:n ja SVUL:n seminaari Hanasaaressa ja 
päätettiin lisätä yhteistyötä. 

Keskusliiton tavoitteena on se, että ruotsinsuomalaisille taataan tasa
vertaiset liikuntamahdollisuudet kantaväestön kanssa. Liitto pyrkii 
suomenkielisten palvelujen lisäämiseen ja katsoo, että se on hyväksyt
tävä tasa-arvoisena liikuntajärjestönä muiden liikunnan keskusjärjes
töjen joukkoon liikuntaan tarkoitettuja määrärahoja jaettaessa. Tois
taiseksi määrärahat ovat olleet vähäiset: vuonna 1981/ 82 Ruotsin 
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valtakunnallinen urheiluliitto myönsi 52500 kr liiton liikuntatoimin
taan. Suomen opetusministeriö maksaa liikuntasihteerin palkan, kuten 
muidenkin toimitsijoiden palkat. 

Taulukko 10. Suomalaisseurojen alle 25-vuotiaille järjestämät liikun
ta- ja urheilutapahtumat 1.7.1980- 30.6.1981 

Laji Liikuntatapahtu- % 
mien lukumäärä 

Lentopallo 7779 28 
Yleisurheilu 3880 14 
Jalkapallo 3636 13 
Pöytätennis 2766 10 
Voimistelu 1533 5 
Pesä- , polttopallo 1078 4 
Biljardi 897 3 
Sähly (innebandy) 803 3 
Nyrkkeily, paini, judo, karate 803 3 
Leikit, pelit 784 3 
Painon-, voimannosto, kehonrakennus 586 2 
Jääpelit 581 2 
Maastojuoksu 338 1 
Hiihto 336 1 
Kuntoliikunta 314 1 
Shakki 304 1 
Sulkapallo, tennis 280 1 
Ammunta 267 1 
Moottoriurheilu 210 1 
Tikanheitto 207 1 
Kalastus, piikki 171 1 
Uinti 145 1 
Maahockey 125 0 
Luistelu 116 0 
Keilailu 75 0 
Slalom 53 0 
Suunnistus 43 0 
Joga 42 0 
Retket 37 0 
Koripallo 23 0 
Erittelemätön liikunta 38 0 

28250 99 

Lähde: Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton paikalliseen toiminta
tukeen oikeuttavat tapahtumat piireittäin 1.7.-1980 ... 30.6.1981 
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Keskusliiton 25-vuotisjuhlavuosi (1982) oli kuntoliikunnan teema
vuosi. Avustusten lisäämiseksi järjestettiin 2 600 km viestijuoksu, joka 
alkoi pohjoisesta Kiirunasta ja etelässä Trelleborgista. Viestijuoksu 
päättyi Tukholmaan, jossa määrärahojen lisäämistä koskeva viesti 
jätettiin Ruotsin valtakunnallisen urheiluliiton toiminnanjohtajalIe. 

Taulukosta 10 nähdään, että suosituimpia urheilulajeja suomalais
seuroissa ovat lentopallo, yleisurheilu, jalkapallo ja pöytätennis, mutta 
myös lukuisia muita urheilulajejaharrastetaan ruotsinsuomalaistenkes
kuudessa. 

Liikuntasihteerin mukaan nuoria olisi helppoa saada mukaan juuri 
urheilu- ja liikuntatoimintaan. Ongelmana on ohjaajien pula ja heikot 
taloudelliset voimavarat. Nuorten ohjaajien kouluttaminen olisi tär
keää, koska nykyinen ohjaajapolvi aikaa jo ikääntyä. 

Etujärjestö 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton etujärjestötoiminta voimistui 
1970-luvulla. Liiton puheenjohtaja Osmo Hormia oli mm. vuonna 1969 
asetetun Ruotsin suomalaisia siirtolaiskysymyksiä tutkivan työryhmän 
puheenjohtaja. Tämän työryhmän kannanottoja siteerataan siirtolais
asiain komitean mietinnössä (1974) laajasti. Työryhmän kannanotot 
vaikuttivat myös keskusliiton oman maahanmuuttaja- ja etujärjestö
politiikan muotoutumiseen. 

Jo vuoden 1972 periaateohjelmassa ovat esillä useimmat keskusliiton 
nykyisistä tavoitteista. Kunnallisen äänioikeuden toteuduttua (1975) 
on nyt tilalle tullut vaatimus valtiollisesta äänioikeudesta. Jo tuolloin 
korostettiin äidinkielisen koulutuksen, kulttuuri- ja sosiaalipalvelujen 
merkitystä ja täydellisen kaksikielisyyden saavuttamisen ihannetta. 
Sekä omaleimaisen ruotsinsuomalaisen kulttuurin kehittyminen että 
elävä yhteys Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin olivat jo tuolloin 
keskeisiä ohjelmakohtia. 

Vuonna 1974 keskusliitto laati laajan lausunnon parlamentaarisen 
siirtolaiskomitean (Invandrarutredningen) mietinnöstä. Lausunnon laa
timisesta tuli ensimmäinen myös seuroja siirtolaispoliittisesti aktivoiva 
vaihe: Komiteamietinnön suomenkielistä tiivistelmää käsiteltiin lähes 
sadassa suomalaisseurassa ja seuroilta ja piireiItä saatiin peräti 87 
kirjallista lausuntoa, joita käytettiin hyväksi laadittaessa keskusliiton 
lausuntoa. 
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Nykyisiä tavoitteita kuvaa vuoden 1981 liittokokouksessa hyväksytty 
vähemmistöpoliittinen julkilausuma, jossa jälleen esitetään vaatimus 
valtiollisesta äänioikeudesta ja kaksikielisistä palveluista eri elämän
alueilla. Siirtolaisväestön alkaessa jo ikääntyä kiinnitetään nyt erityis
huomiota eläkeläisten huoltoon ja hoitoon. Myös vammaisten erityis
palveluja äidinkielellä pidetään tärkeinä. 

Liittokokouksessa vaadittiin niin ikään suomenkielisen radiokanavan 
perustamista ja suomenkielisten televisio-ohjelmien lisäämistä sekä 
kahden suomenkielisen päivälehden perustamista. Pääsihteerin mu
kaan (1982) ruotsinsuomalaisten televisiopalveluita ei voida hoitaa 
Suomesta käsin, vaikka myös niiden näkyvyyttä Ruotsissa tulisi kiireh
tiä: "Jos niiin tehtäisiin, oltaisiin riistämässä ruotsinsuomalaisilta varsin 
keskeinen identiteetin rakennuspuu. Me tekisimme päivät töitä Ruot
sissa ja olisimme illat television välityksellä Suomessa." 

Liiton koulutuspoliittiseksi tavoitteeksi asetettiin liittokokouksessa 
yksimielisesti suomenkielisen koulutusjärjestelmän kehittäminen. Ta
voitteena on suomen kielen aseman virallistaminen Ruotsissa. Liitto 
pyrkii siihen, että ruotsinsuomalaisista tulisi aktiivisesti kaksikielisiä 
kansalaisia. Ruotsinsuomalaisten tulee saada määrällisesti ja laadulli
sesti vähintään samantasoinen äidinkielenopetus kuin enemmistöön 
kuuluvien lasten. 

Liiton tavoiteohjelmassa on yksityisohtaisia esityksiä mm. suomenkie
listen perhepäivähoidon ja esikoulun sekä vanhempainkasvatuksen 
järjestämisestä. (Vuodesta 1981 lähtien liitolla on ollut erityinen van
hempainkasvatusta suunnitteleva ja siitä tiedottava projekti.) Erityisen 
tärkeänä pidetään suomenkielisten luokkien perustamista myös perus
koulun yläasteeIIe, Tukholman lukiokoulutuksen vakinaistamista, opet
tajainkoulutuksen lisäämistä ja suomenkielisen osaston perustamista 
kouluylihallitukseen. 

Vuonna 1981/82 keskusliitto järjesti mittavan "Suomen kielen kampan
jan" yhdessä muiden ruotsinsuomalaisten järjestöjen kanssa. Se aktivoi 
myös piirejä ja paikallisseuroja ottamaan yhteyttä paikallisiin koulu- ja 
sosiaaliviranomaisiin: peräti 63 suomalaisseuraa jätti suomen kielen 
kampanjan yhteydessä esityksensä kunnille ruotsinsuomalaisten olojen 
parantamiseksi yhteiskunnan eri alueilla. 
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Kampanjaan osallistuivat keskusliiton ohella suomenkieliset Koti ja 
Koulu -yhdistykset, Ruotsinsuomalaisten Opiskelijajärjestöjen Kes
kusliitto, Ruotsin Suomalainen Opettajaliitto, Ruotsinsuomalaisten 
Kirjoittajien yhdistys, Ruotsin Suomenkielisen Seurakuntatyön Kes
kus ja Ruotsinsuomalaisten koulutustoimikunta. 

Suomen kielen kampanjan päätapahtuma oli Suomitalolla Tukholmas
sa pidetty Suomen kielen päivä 21.3.1982. Sekä juhlapuhujana ollut 
professori, päätoimittajajan Magnusjansson (Hufvudstadsbladet) että 
siirtolaisasiain ministeri Karin Andersson korostivat äidinkielen ope
tuksen keskeistä merkitystä siirtolaislapsille. Janssonin puhetta sitee
rattiin ruotsalaisissa lehdissä ja esimerkiksi Dagens Nyheterin pääkir
joituksen otsikkona oli "Säg ja till finska skolor", mikä merkitsi ensi 
kertaa lehden selvää kannanottoa suomenkielisen koulujärjestelmän 
puolesta. 

Kun valtion säästöbudjettisuunnitelma uhkasi suomenkielisten luok
kien säilymistä useilla paikkakunnilla, järjesti keskusliitto keväällä 1982 
mielenosoituksen SergeIin torilla. Siihen osallistui 1 200 eri siirtolais
ryhmien edustajaa, joista suuri osa oli lapsia. Mielenosoituspäivän 
aamuna hallituksen säästöehdotus kumottiin. Suomenkielisen opetuk
sen säilyttämistä koskevaan vetoomukseen saatiin viikon kuluessa yli 
10 000 allekirjoittajaa. 

Suomenkielisten luokkien säilyttämiseksi on useilla paikkakunnilla -
esimerkiksi Köpingissä, Västeråsissa, Botkyrkassa ja Göteborgissa -
järjestetty koululakkoja. Vaikka niitä ovat järjestäneet vanhemmat ja 
suomenkieliset Koti ja Koulu -yhdistykset, on niiden yhteydessä oltu 
yhteydessä myös keskusliittoon ja paikallisiin suomalaisseuroihin. 

Nuorten koulutusmahdollisuuksien ohella aiotaan lähitulevaisuudessa 
keskittyä suomenkielisen aikuiskoulutustilanteen parantamiseen, mikä 
huonon työllisyystilanteen vuoksi nähdään erityisen ajankohtaisena. 

Liitto pyrkii myös auttamaan vaikeuksiin joutuneita ruotsinsuomalai
sia. Vuosina 1974-77 liitto järjesti erityisen yhteiselämä- ja sukupuoli
valistuskampanjan. 1970-luvun puolivälistä saakka on tiedotettu alko
holi- ja huumekysymyksistä. Vuonna 1981 jatkui edellisenä vuonna 
aloitettu alkoholi- ja huumeprojekti Tukholmassa ja Göteborgissa. 

Liiton nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapoliittisia tavoitteita on käsitelty 
tarkemmin näitä toiminnanalueita kuvaavissa jaksoissa edellä. 
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Yhteydet viranomaisiin, puolueisiin ja järjestöihin 

Keskusliitto. Liiton etujärjestöroolin vahvistumista 1970· ja 1980-
luvuilla kuvaa havainnollisesti sen edustusten määrän kasvu ministeri
öiden ja keskusvirastojen seurantaryhmissä ja komiteoissa. On ilmeistä, 
että Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto on hyväksytty ruotsinsuo· 
malaisia edustavaksi järjestöksi ja neuvotteluosapuoleksi siirtolaisia 
koskevissa asioissa. 

Yhteydet ammattiyhdistysliikkeeseen (La) ja työväen sivistysliittoon 
(ABF) ovat jatkuneet jo pitkään. Monet siirtolaisuuspoliittiset elimet 
ovat itsekin vasta viime vuosien tuotetta. Keskusliiton edustusten 
lisääntyminen ei näin ollen kuvaa vain sen lisääntyvää vaikutusvaltaa, 
vaan Ruotsin siirtolaisuuspoliittisen linjan vahvistumisen (1975) vaati
mia uudistuksia ruotsalaisen yhteiskunnan byrokratiassa. 

Vuonna 1981 keskusliitto oli edustettuna valtion maahanmuuttoviras· 
ton pienessä ja suuressa työryhmässä, siirtolaispoliittisessa komiteassa 
ja diskriminaatiota selvittelevässä komiteassa. Sillä oli edustaja myös 
työvoimaministeriön siirtolaisten ruotsinoperusta koskevassa komite
assa ja sen seurantaryhmässä, sosiaalihallituksen vanhempainkasvatusta 
koskevassa seurantaryhmässä, valtion vammaisneuvostossa ja kansalais
järjestöasiain seurantaryhmässä. Monet näistä yhteyksistä ovat synty
neet vasta 1970-luvun lopulla (taulukko 11): ne osoittavat toisaalta 
liiton kiinnostuksen laajentumista yhä useammille elämänalueille, ja 
toisaalta sen aseman tunnustamista ruotsinsuomalaisten edustajaksi 
ruotsalaisessa yhteiskunnassa. 

Jo J 970-luvun alusta lähtien liitolla on ollut edustus niin Föreningen 
Nordenissa, Pohjola-Nordenissa kuin Suomitalo Säätiössä ja (Suomen) 
Siirtolaisasiain neuvottelu kunnassa. Sillä on edustaja myös muissa siir
tolaisuuden synnyttämissä instiruutioissa kuten Suomalais·Ruorsalai
sessa koulutusneuvostossa, Ruotsinsuomalaisten koulutustoimikun
nassa, Ruotsinsuomalaisessa kielilautakunnassa ja Ruotsinsuomalais· 
ten A rkistossa sekä (Turun) Siirtolaisuusinstituutissa samoin kuin 
Ruotsalaissuomalaisessa kulttuurikeskuksessa. Keskusliitto johtaa 
myös Ruotsinsuomalaisten kansankorkeakoulua Haaparannalla ja (yh· 
dessä Skaraborgin maakäräjien kanssa) Axevallan kansankorkeakoulua. 

Yhteyksiä pidetään myös muihin ruotsinsuomalaisiin järjestöihin ja 
suomenruotsalaisiin järjestöihin Ruotsissa. Suomen Tukholman Suur
lähetystöön ollaan yhteydessä lähes päivittäin. Keskusliitto kuuluu 
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< aUlUKKO < 1. I\UOtsm ;:,uomalrusseuroJen KeSkusluton edustukset erilaisissa yhteiskunnallisissa elimissä 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Valtion nuorisoneuvosto x x x x x x x x x x x x x 
Ammattiyhdistysliike (LO) x x x x x x x x x x x x x 
Työväen sivistysliitto (ABF) x x x x x x x x x x x x x 
Föreningen Norden x x x x x x x x x X x x x 
Suomi talo Säätiö x x x x x x x x x x x x x 
(Suomen) Siirtolaisasiain neuvottelukunta x x x x x x x x x x x x x 
Siirtolaisasiain komitean (lnvandrarut-
redningen) suomenkielinen työryhmä x x x x 
Ruotsinsuomalaisten kansankorkeakoulu x x x x x x x x x x x 
LO:n siirtolaisneuvoston seurantaryhmä x x x 
Työväen sivistysliiton Itresurssiryhmä" x 
Siirtolaisuusinstituutti (Turku) x x x x x x x 
Ruotsin suurimpien siirtolaisjärjestöjen yhteistyöryhmä x x x x x x x 
Ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus (Hanasaari) x x x x x x x 
Ruotsinsuomalaisten Arkisto x x x x x x 
Siirtolaisneuvosto (Työvoimaministeriö) x x x x x x 
Suomen Sanomien toimitusneuvosto x x x x x 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta x x x x x 
Valtion nuorisoneuvoston suomalais-ruotsalainen tutkimusprojekti x x x x 
Valtion maahanmuuttovirasto x x x x x 
Suomalais-ruotsalainen koulutusneuvosto x x x x 
Ruotsinsuomalaisten koulutustoimikunta x x x x 
Syrjintää selvittelevä komitea {Diskrimineringsutredningen} x x x x 
Siirtolaisten ruotsinopetusta koskeva komitea "Svenska för invandrare" x x x 
Edellä mainitun komitean seurantaryhmä x x x 
Siirtolaispoliittisen komitean seurantaryhmä x x x 
Valtion vammaisneuvoston vammaisten vuotta valmisteleva työryhmä x x 
Sosiaalihallituksen vanhernpainkasvatusta koskeva seurantaryhmä x x x 
Kansalaisjärjestöasioiden seurantaryhmä x x x 
Valtion teatterisäätiön suomalainen yhteistyöryhmä x x x 
Presidentti Urho Kekkosen stipendirahasto x x x 
Virkamiesjä<jestöjen keskusliitto (TeO) x x 
Eläkeläisten keskusjärjestön (PRO) ja RSKL:n yhteistyöryhmä x x 
Axevallan kansankorkeakoulu x 

Lähde: Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton toimintakertomukset 



Ruotsin kymmenen suurimman siirtolaisjärjestön yhteistyöelimeen. 
Yhteyksiä muissa maissa toimiviin siirtolaisjärjestöihin on myös solmit
tu. 

Vuonna 1982 alkoi yhteistyö (Suomen) Suomenruotsalaisten kansankä
räjien kanssa Hanasaaressa järjestetyssä suomenruotsalaisten ja ruot
sinsuomalaisten asemaa vertailevassa seminaarissa. 

Noin viidesosa keskusliiton hallituksen ja toimitsijoiden ajasta kuluu 
pääsihteerin arvion (1982) mukaan osallistumiseen erilaisten valtion 
virallisten elinten toimintaan, lausuntojen laatimiseen komiteamie
tinnöistä tms. Viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana oli annettu 
lausunnot mm. valtion nuorisoneuvoston Ej tili salu - mietinnöstä, ai
kuiskoulutuskomitean mietinnöstä, tulkkikoulutusta koskevasta mie
tinnöstä ja siirtolaisten ruotsin opetusta koskevasta mietinnöstä. 

Liiton käyttämiä vaikutuskanavia kuvaa se, että keskusliitto oli lähettä
nyt viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana noin 10 kirjelmää viran
omaisille, kaksi kirjelmää puolueille tai poliitikoille, käynyt noin 15 
kertaa viranomaisten puheilla ja kaksi kertaa eri puolueiden edustajien 
puheilla. Pääsihteerin mukaan liiton toimitsijoilla oli henkilökohtaisia 
yhteyksiä viranomaisiin vähintään kerran viikossa ja poliitikkoihin 
vähintään kerran kuukaudessa. 

Viranomaisten luona käynnit ja heille osoitetut kirjelmät olivat koske
neet liiton taloudellista asemaa, ruotsinsuomalaisten koulutusta ja 
kulttuuripalveluja, työllisyystilannetta, sosiaalisia kysymyksiä ja valti
ollisen äänioikeuden saamista siirtolaisille. Näitä kysymyksiä koskevia 
aloitteita oli esitetty myös emo ministeriöiden ja virastojen komiteoissa 
ja seurantaryhmissä. 

Vuoden 1981 aikana käytiin esimerkiksi Ruotsin kouluministerin ja 
kouluylihallituksen pääjohtajan kanssa keskustelemassa ruotsin kielen 
opetuksesta suomalaislapsille. Vuoden alussa luovutettiin julkilausuma 
ruotsinsuomalaisten vaikeasta työllisyys tilanteesta henkilökohtaisesti 
Ruotsin työmarkkinaministerille. Liiton taloudellisesta tilanteesta ja 
toimintasuunnitelmista keskusteltiin vuonna 1982 siirtolaisministerin 
kanssa. 

Liiton juhlatilaisuuksissa ja seminaareissa on ollut usein ministerivie
raita sekä Suomesta että Ruotsista. Keskusliiton 25-vuotisjuhliin ja 
samalla Axevallan uuden kansankorkeakoulun vihkiäisiin (1982) osal
listuivat Suomen tiede- ja kulttuuriministeri Kaarina Suonio ja Ruotsin 
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siirtolaisministeri Anita Gradin. Keskusliiton aseman tunnustamista 
keskeisenä siirtolaisjärjestönä kuvaa se, että jo 1970-luvun alkupuolella 
niin pääministerit Olof Palme, Kalevi Sorsa kuin presidentti Urho 
Kekkonen ja eduskunnan puhemies Johannes Virolainen olivat liiton 
vieraina. 

Suomalaisseurat. Paitsi liittotasolla myös seuratasolla yhteyksiä pide
tään useisiin järjestöihin, kuten Ruotsin työväen sivistysliittoon (ABF), 
urheilujärjestöihin, ammattiyhdistysliikkeeseen (LO), valtion maahan
muuttovirastoon ja suomenkielisiin Koti ja Koulu -yhdistyksiin. Kolme 
neljäsosaa vuonna 1980 tutkituista 54 seurasta oli Ruotsin työväen 
sivistysliiton (ABF) jäseniä, lähes puolet urheilun alueellisten järjestö
jen jäseniä ja runsas kolmasosa urheilun keskusjärjestön jäseniä (tau
lukko 12). 

Taulukko 12. Suomalaisseurojen yhteistyö muiden järjestöjen kanssa 
1980 

Yhteyksiä Seura 
muihin on 
järjestöihin jäsen 

Ruotsin työväen sivistysliitto (ABF) 76 
Urheilun alueelliset järjestöt 46 
Urheilun keskusjärjestöt 39 
Ammattiyhdistyksen (LO) siirtolaislaiskomitea 7 
Koti ja koulu -yhdistys 6 
Muut järjestöt (ei mainintaa luonteesta) 4 
Muut kulttuurijärjestöt 11 
Muut urheilujärjestöt 4 
Uskonnolliset järjestöt 4 

Lähde: Seppälä 1980, 20 

Seuralla 
on muuta 
yhteis
toimintaa 

63 
52 
28 
30 
35 
19 

7 
6 
6 

Saman tutkimuksen mukaan vajaassa kolmanneksessa seuroista ei 
kunnallisia asioita oltu vuonna 1980 käsitelty lainkaan kokouksissa. 
Maaseutuseuroista yli puolet ei ollut käsitellyt kunnallisia asioita 
lainkaan. Mitä suuremmasta kaupungista oli kysymys, sitä yleisempää 
oli kunnallisten asioiden käsittely seurojen kokouksissa. Myös lau
suntoja oli seuroilta pyydetty maaseudulla harvemmin kuin kaupun
geissa. 

Kunnallisissa asioissa lausuntoja oli vuonna 1980 pyydetty vain vajaalta 
kolmannekselta seuroista. Yli puolet seuroista oli ainakin kerran -
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monet useamminkin - tehnyt itse aloitteen tai antanut ainakin jon
kinlaisen lausunnon kunnalle siirtolaisia koskevissa asioissa (taulukko 
13). 

Taulukko 13. Suomalaisseurojen antamat lausunnot kunnallisissa 
asioissa 1980 

Seuroilta Seurat ovat antaneet 
Lausuntoja pyydettyjä lausuntoja oma-aloitteisesti 

ei ole annettu 69 44 
on annettu yksi 15 19 

kaksi 13 19 
kolme 13 
neljä 2 
viisi 4 
yhdeksän 2 2 

101 101 
(54) (54) 

Lähde: Seppälä 1980, 18 

Merkillepantavaa on se, että kuntien suhtautuminen oli yleensä vai
kuttanut myönteiseltä. Se ei silti aina merkinnyt sitä, että lausuntoja 
otettaisiin huomioon. Runsas kolmannes katsoi suhtautumisen olleen 
myönteistä ja lausuntoja otetun huomioon. Lähes puolet sen sijaan 
katsoi suhtautumisen olevan kyllä myönteistä, mutta lausuntoja ei silti 
oltu otettu huomioon. 

Yksikään kyselyyn vastanneista seurojen johtokunnista ei sanonut 
kuntien suhtautuneen vastahakoisesti; välinpitämättömänä piti suhtau
tumista 7 % vastanneista johtokunnista. Joka kymmenes johtokunta 
jätti vastaamatta kysymykseen (Seppälä 1980, 17- 19). 

Pääsihteerin mukaan (1982) seuroihin kuuluu henkilöitä, joilla on 
luottamustehtäviä kunnanvaltuustoissa tai maakäräjillä sekä kunnalli
sissa siirtolaislautakunnissa ja muissa kunnallisissa tai maakäräjätason 
lautakunnissa. Myös tätä kautta he voivat ainakin periaatteessa vaikut
taa suomalaisten siirtolaisten asemaan Ruotsissa. 

Pääsihteeri katsoo liitolla olevan hyvät mahdollisuudet tiedottaa toi
minnastaan ja tavoitteistaan myös jäsenkuntansa ulkopuolella oleville 
ruotsinsuomalaisille, koska liiton suhteet sekä Ruotsin radion että 
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television suomenkielisiin toimituksiin ovat "erittäin hyvät". Suhteet 
ruotsinkielisiin toimituksiin ja päivälehdistöön ovat sensijaan vain 
"melko hyvät". 

Järjestön sisäiset suhteet 

Järjestön toiminnan onnistuminen ja sen tavoitteiden saavuttaminen 
riippuu myös sen sisäisistä suhteista ja siitä, kuinka yksimielisiä ollaan 
sen tavoitteista. 1970-luvulla keskusliiton sisäisiä suhteita vaikeuttivat 
linja- ja henkilö erimielisyydet, mutta vuosikymmenen lopulla tilanne 
rauhoittui. (Ylärakkola 1977). 

Vuosi 1970 merkitsi keskusliitossa linjan muutosta vasemmalle, kun 
puheenjohtajat Leevi Luotsinen ja Artturi Similä jäivät syrjään ja tilalle 
astui Osmo Hormia. Hormian mukaan järjestö oli ennen hänen tuloaan 
ollut 

"poliittisesti hyvin väritön, eräänlainen nuorisotoiminnan keskus
liitto" . 

Hänen aikanaan 

"ryhdyttiin ottamaan kantaa myös yhteiskunnallisiin kysymyksiin. 
Käsitettiin, ettei ruotsinsuomalaisten asiaa voida ajaa muutoin 
kuin poliittista tietä. Me ryhdyimme etsimään kosketuspintaa 
Ruotsin yhteiskuntaan - ja se saatiinkin." 
(Hormia, Ruotsin Suomalainen 46/ 1982, 3) 

Puheenjohtajakautensa tärkeimpänä työnä Hormia piti periaateohjel
man luomista yhdessä pääsihteeri Martti Pöysälän kanssa. "Se oli aikai
sempaan verraten hyvin radikaali ohjelma", totesi Hormia liiton 25-vuo
tisjuhlien yhteydessä tehdyssä haastattelussa Ruotsin Suomalaisessa 
(46/ 1982, 3). 

1970-luvun puolivälissä kiistoja aiheutti mm. Hormian ehdotus liiton 
sanoutumisesta "puoluepoliittisesti sitoutumattomaksi työväenjärjes
töksi". 

Liiton toimintaa ovat vaikeuttaneet kaiken aikaa maantieteelliset etäi
syydet. Hormian mukaan ne johtivat 1970-luvulla liiton "virkamiesval
taisuuteen" ja yksi hänen eronsa syitä oli liiton johtavien luottamus
miesten valitseminen kaukaa Tukholmasta. Tästä seurasi Hormian mu
kaan se, että 
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"jäsenistön valitsemilla luottamushenkilöillä ei ole juuri muuta 
tehtävää kuin hyväksyä toimiston virkamiesten tekemät esitykset 
ja todeta, että palkatut virkailijat ovat hoitaneet valmiiksi tehtävän 
toisensa jälkeen .. . 

Keskusliitto on demokraattinen järjestö sääntöjensä mukaan, 
mutta todellisuudessa se on nykyään virkamiesbyrokratian johta
ma järjestö: 
(Hormia 1975; ks. Ylärakkola 1978, 55-56) 

Myös nykyisin koetaan liiton toimiston ja järjestökentän välinen etäi
syys ongelmalliseksi. Liiton toimitsijat kärsivät siitä, ettei heillä ole käy
tännössä minkäänlaisia mahdollisuuksia pitää yllä henkilökohtaisia 
yhteyksiä kaikkiin 212 seuraan. Seuroissa taas valitetaan joskus sitä, että 
keskusliitosta "tulee kasoittain paperia, mutta tuskin koskaan mitään, 
joka olisi erityisesti kirjoitettu suoraan meidän seurallemme". 

Vuonna 1980 tutkittujen seurojen johtokunnista lähes puolella oli yh
teyksiä liittoon harvemmin kuin muutaman kerran vuodessa. Joka 
viides seura oli viikottain puhelinyhteydessä liittoon, mutta valtaosa 
korkeintaan muutaman kerran vuodessa (taulukko 14). Kaksi kertaa 
kuukaudessa jäsenseuroille lähetetään jäsenkirje. 

Liiton toimitsijat ovat kuitenkin lähes päivittäin yhteydessä ainakin 
johonkin seuraan ja ainakin jostakin seurasta soitetaan päivittäin 
liittoon. Yhteydenpitoa vaikeuttaa toimitsijoiden suuri työ taakka liiton 
toimiessa sekä nuoriso-, kulttuuri-, liikunta- että etujärjestönä. 

Suomen kielen kampanjan vuoksi liiton, piirien ja seurojen väliset 
suhteet olivat vuonna 1981/82 tavallista tiiviimmät ja monista seuroista 
otettiin oma-aloitteisesti yhteyttä liittoon. Koulutuskysymyksiä koske
vaa tietoa ja opintoaineistoa lähetettiin liitosta seuroille. 

Suomen kielen kampanja osoitti, että keskusliitolla on hyvät mahdolli
suudet aktivoida seuroja toimimaan myös paikallisella tasolla ruotsin
suomalaisten etujärjestönä silloin, kun asiat koetaan riittävän tärkeiksi. 
Lasten koulukysymykset ovat tällaisia ruotsinsuomalaisia perheitä oma
kohtaisesti koskettavia kysymyksiä. 

Pääsihteerin mukaan (1982) keskusliitolla on "melko paljon" tieto- ja 
jäsentensä siirtolaisuuspoliittisista näkemyksistä ja "hyvin hyvät" tiedot 
heidän toiveistaan ja kiinnostuksestaan eri toimintamuotoja kohtaan
joista mm. vuoden 1980 kyselyn perusteella saatiin tietoja (Seppälä 
1980). Hänen mukaansa jäsenten mahdollisuudet vaikuttaa keskus
liiton toimintaan, organisaatioon ja kannanottoihin ovat "melko hyvät". 
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Taulukko 14. Seurojen yhteydet piirijärjestöihin ja keskusliittoor 
vuonna 1980 

Viikot· Kuukau· Muutaman Harvem· Ei vas· % 

Seuran ja 
keskusliiton 
välillä 
Kirjeyhteys 

Puhelinyhteys 

Henkilökohtainen 
tapaaminen 

Seuran ja piirin 
välillä 
Kirjeyhteys 

Puhelinyhteys 

Henkilökohtainen 
tapaaminen 

tain 

17 

19 

4 

33 

44 

15 

Lähde: Seppälä 1980, 25 

sittain 

35 

19 

11 

43 

31 

20 

kerran 
vuodessa 

39 

48 

30 

20 

20 

46 

min 

7 

11 

41 

9 

tausta 

2 

3 

14 

4 

5 

10 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Seurojen kontaktit maantieteellisesti lähempänä sijaitseviin piirijärjes
töihin ovat odotetusti läheisemmät kuin yhteydet keskusliittoon. Lähes 
puolet seuroista on joka viikko puhelinyhteydessä piirijärjestön kanssa 
ja 15 % tapaa sen edustajia viikottain. Jotkut pitävät tilannetta suoras· 
taan ihanteellisena: 

"Seurojen kosketus piireihin on läheinen, piirihallituksessa istuu 
tutut henkilöt, jaostojen kautta voi saada esitykset piirihallituksen 
tietoon nopeasti ja ennen kaikkea on olemassa kaksi piirin 
kokousta vuosittain, joissa seurat voivat käyttää päätäntävaltaa ja 
kiittää tai arvostella piirin hallituksen ja jaostojen toimintaa ja 
suunnitella tulevaisuutta". (Jouko Korpi, Ruotsin Suomalainen 
1/2 1981, 11). 

Vaikka suhteet keskusliittoon jäävät jo maantieteellisistä syistä etäi· 
semmiksi, piti valtaosa (67 %) seuroista (1980) kontakteja keskus
liittoon kuitenkin hyödyllisinä ja vain viidennes "vähän hyödylIisinä" ja 
7 % hyödyttöminä. Yhteydet piireihin katsottiin pääsääntöisesti (85 %) 
hyödyllisiksi ja vain joka kymmenes piti niitä vain "vähän hyödyllisinä". 
(Seppälä 1980, 26). 
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Kaiken kaikkiaan järjestökenttä tuntuu nykyisin olevan entistä rauhal
lisempi . "Olemme kypsyneet hyvinkin asialliseen ilmapiiriin", totesi 
liiton varapuheenjohtaja vuonna 1981. Hänen mukaansa aikaisemmat 
ristiriidat ovat johtuneet lähinnä liiton nuoruudesta ja siitä, että siihen 
kuuluu poliittiselta kannaltaan ja maailmankatsomukseltaan hyvinkin 
erilaisia ihmisiä (Aarre Pulkkinen, Ruotsin Suomalainen 14/1981, 6). 
Pääsihteerin mukaan liiton keskeisistä tavoitteista ollaan varsin yksi
mielisiä. Ehkä myös liiton lisääntyvä ulospäinsuuntautuneisuus, sen 
tunnustaminen neuvottelukumppaniksi ruotsalaisten viranomaisten 
kanssa ja vaikutusmahdollisuuksien kasvu on johtanut liiton sisäiseen 
eheytymiseen. 

"Ruotsin Suomalainen" 

Järjestön sisäisistä asioista ja tavoitteista on jo pitkään tiedottanut liiton 
pää-äänenkannattaja Ruotsin Suomalainen. Vuonna 1982 lehden pai
nos oli 6000 kappaletta ja sillä oli 3 500 tilaajaa. 

Lehteä julkaistiin aluksi vain monistettuna, mutta vuodesta 1965 
lähtien se on ilmestynyt painettuna. Aluksi se ilmestyi kerran kuu
kaudessa, vuodesta 1972 lähtien kerran viikossa. Välillä se jakautui 
kahtia "virallisempaan" Ruotsin Suomalaiseen ja lapsille tarkoitettuun 
Härmäläiseen. 

Päätoimittajina ovat olleet mm. Artturi Similä vuoteen 1970 saakka, 
Osmo Hormia vuodet 1970-75, hänen jälkeensä Kauko Lammasaitta 
vuoteen 1982. Nykyinen (1983) päätoimittaja on Ritva Reinboht. 

Lehden painopiste on ollut ruotsalaisen yhteiskunnan tapahtumissa, 
erityisesti siirtolaisuuspolitiikassa ja siirtolaiselämään liittyvissä kysy
myksissä: vuosina 1966-72 lähes viidesosa lehden sisällöstä käsitteli 
ruotsalaisen yhteiskunnan tapahtumia ja vain 3-13 % suomalaista yh
teiskuntaa. Ruotsalaista yhteiskuntaa koskeva informaatio koski esi
merkiksi hallituksen ja valtiopäivien päätöksiä, ammattiyhdistystoi
mintaa, siirtolaisten koulu- ja kielikysymyksiä yms. (Peura 1973, 27). 

Lehden sisällöstä 15-24 % oli järjestön sisäisten tapahtumien kuvauk
sia: ne käsittelivät seurojen toimintaa, kokouksia, kursseja ja keskus
teluiltoja. Kulttuurin osuus oli tutkimusvuosina 8-10 % ja urheilun 4-
8 %. Mainokset veivät 16-23% palstatilasta. Lisäksi julkaistiin lukijoi
den kirjeitä, tietoja jäsenten merkkipäivistä, muistokirjoituksia yms. 
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Koska lehden painopiste oli ruotsalaisen yhteiskunnan tapahtumissa, 
katsoi Peura sen sosiaalistaneen suomalaisia ruotsalaiseen yhteiskun
taan. Väite siitä, että siirtolaisjärjestöt ja niiden lehdet ensisijaisesti yllä
pitäisivät sitoutumista kotimaahan, oli hänestä virheellinen (peura 
1973,27; ks. myös Soininen 1976, 35-37). 

Myös vuonna 1982 käsiteltiin Ruotsin tapahtumia lehdessä enemmän 
kuin Suomen tapahtumia. Eniten kirjoitettiin siirtolaispolitiikasta ja 
siirtolaiselämästä, esimerkiksi äänioikeuskysymyksestä ja suomen kie
len kampanjan vuoksi kieli- ja koulukysymyksistä. Toiseksi eniten 
kirjoituksia oli järjestön sisäisistä tapahtumista. Kolmannella tilalla oli 
urheilu, jolle annettiin aina 1-2 sivua. Neljännellä tilalla olivat ruotsa
laista yhteiskuntaa koskevat kysymykset: työllisyys, koulutus, kulttuuri 
jne. Viidenneksi eniten palstatilaa saivat ilmoitukset, joista suuri osa 
koski seurojen ja piirien tilaisuuksia ja tansseja, suomenkielisiä palve
luja, esimerkiksi "edullisia muutto ja Suomeen" yms. Vasta kuudennella 
sijalla olivat Suomen tapahtumat: politiikka, kulttuuri, paluumuutto 
jne. (Hyvärinen 1982). Lehdessä oli myös lasten sivu, sarjakuvat Matti ja 
Jussi sekä Lätsä, horoskooppi, pakinoita ja vitsejä sekä oikeakielisyys
palsta "Kielisolmu". 

Vuonna 1981 julkaistiin matkailua ja kuluttajanvalistusta koskevat 
erikoisnumerot, vuonna 1982 yhteinen vaalinumero Ruotsissa asuvien 
suomenruotsalaisten järjestön (Finlandssvenskarnas Riksförbund) 
kanssa. 

Lehden pääkirjoitus ja välistä myös yhteenveto sisällöstä julkaistaan 
myös ruotsiksi. Ilmaiskappaletta lähetetään päätöksentekijöille ja vi
ranomaisille sekä Ruotsissa että Suomessa. 

Ruotsin Suomalaisen sisältöä koskevia toiveita kuullaan esimerkiksi 
liiton järjestämillä kursseilla. Suomen tapahtumien seuraaminen näyt
tää kiinnostavan lukijoita yllättävän vähän. Ainoassa valtakunnallisessa 
lehdessä haluttaisiin sen sijaan mielellään nähdä oma nimi ja paikallisia 
uutisia. Osa kaipaa enemmän viihteellistä aineistoa, kodinhoitoa tai 
moottoriurheilua koskevia kirjoituksia. Jotkut toivovat lisää tietoja 
ruotsalaisen yhteiskunnan toimintamekanismeista, kuten veroilmoi
tusten teosta tai sosiaalipalveluista. Eläkeläiset seuraavat lehteä tiiviisti. 
Vaikeutena on ruotsinsuomalaisen nuorison tavoittaminen ja kilpailu 
ruotsalaisten nuorisolehtien kanssa (Hyvärinen 1982). 

Lehti tarvitsisi toimittajien mukaan koulutettuja avustajia, mutta laaja
mittaiseen koulutukseen tarvittavia taloudellisia voimavaroja ei ole. 
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Kulttuurisivuille tulevista kirjoituksista on ylitarjontaa. Sinne lähete
tään runsaasti kuvauksia paikallisista kulttuuritapahtumista, taiteili
joista, näyttelyistä yms. sekä omia kirjallisia tuotteita, kuten runoja ja 
novelleja. 

Piirijärjestöistä vain Västmanlandin piirillä on oma lehti, Västman
lantilainen. 

Ruotsissa on ilmestynyt eri aikoina kaikkiaan 103 suomenkielistä 
lehteä, joista osa on ollut suomalaisseurojen, osa puoluelehtiä tai 
uskonnollisia lehtiä. Noin 45 ruotsalaisessa lehdessä on julkaistu 
ainakin joskus suomenkielistä palstaa (Ylärakkola 1982). Keskusliiton 
tavoitteena on se, että Ruotsissa alettaisiin julkaista kahta suomen
kielistä päivälehteä, joita ruotsinsuomalaiset lukisivat "kakkoslehtinä' 
ruotsalaisen päivälehden rinnalla. Kerran viikossa ilmestyvä Ruotsin 
Suomalainen ei voi toimia uutislehtenä. 
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IV Sini-Valko-Liitto 

Kaikki suomalaisseurat eivät ole liittyneet Ruotsin Suomalaisseurojen 
Keskusliittoon. Kaksitoista suomalaisseuraa kuului vuoden 1981 
alussa Sini-Valko-Liittoon. Erityisen aktiivisesti on toiminut Solnan 
Sini-Valko-yhdistys, johon vuoden 1981 alussa kuului 410 jäsentä. 
Liitto ilmoitti (1981) kokonaisjäsenmääräkseen 1034 henkilöä. Solnan 
lisäksi toimivia yhdistyksiä oli Tukholmassa, Nackassa, Handenissa ja 
Täbyssä. Myös Tukholman Suomalainen Teatteri, Suomalaiset Ama
töörimuusikot, Solnan suomalaiset kirjoi ttaja t sekä Tukholman opiske
levat porvarit olivat liiton jäsenyhdistyksiä, samoin kuin Boråsin Suo
malainen Keskustelukerho ja Danderydin suomalainen klubi. (Liiton 
antama selvitys maahanmuuttovirastolle 1981). 

Valtion maahanmuuttovirasto myönsi liitolle vuonna 1980 28000 
kruunun avustuksen, mutta toiminnan supistumisen seurauksena se ei 
sen jälkeen ole saanut avustusta maahanmuuttovirastolta.Jäsenmaksu
ja kertyi vuonna 1980 noin 2500 kruunua. Liiton vuosikertomuksen 
mukaan toiminnan supistuminen oli seuraus vähäisistä rahavaroista ja 
palkatun henkilökunnan puutteesta. Vuonna 1980 liitto piti viisi 
kokousta ja jaostot kokoontuivat kuusi kertaa. Liitto pyrki myös 
antamaan lausuntoja ja pitämään yhteyttä viranomaisiin siirtolaisuus
poliittisissa kysymyksissä. Toiminnan supistumisesta huolimatta liit
toon tulevan postin määrä lisääntyi vuoden 1980 kuluessa. Siniviiri
nimistä lehteä ei enää pystytty julkaisemaan. 

Liitto ilmoittaa olevansa puoluepoliittisesti sitoutumaton. Sääntöjen 
mukaan sen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää suomalaista kulttuu
ria, suomalaisia perinteitä ja suomalaista elämänmuotoa sekä harjoittaa 
pohjoismaista yhteistyötä. 
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V "Villit" seurat 

Keskusjärjestöjen ulkopuolisia "villejä" suomalaisseuroja toimii ainakin 
seitsemän Göteborgissa ja sen lähistöllä sekä Jönköpingissä. Monet 
niistä ovat keskittyneet urheilutoimintaan: ainakin yksi lentopalloon, 
yksi pesäpalloon, yksi lento- ja jalkapalloon ja yksi kalastukseen ja 
retkeilyyn.Joillakin niistä on oma sauna. Avustuksia on saatu kunnilta, 
teollisuuslaitoksilta, eräiltä säätiöiltä yms. (pulkkinen 1982). 
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VI Suomenruotsalaisten järjestäytyminen 

Myös suomalaisten siirtolaisten ryhmä on sisäisesti heterogeeninen ja 
koostuu useista etnisistä ryhmistä. Toiseksi suurimman suomalaissyn
tyisen etnisen ryhmän muodostavat jo Suomessa ruotsia äidinkiele
nään puhuneet suomenruotsalaiset. Ruotsin kielen taito helpottaa 
kommunikaatioita uudessa ympäristössä eikä etujärjestötoiminta ole
kaan suomenruotsalaisille yhtä keskeistä kuin kielellisiä oikeuksiaan 
puolustaville suomenkielisille. 

Suomenruotsalaisia on Ruotsissa noin 50000 - 70 OOO.Joka neljäs ruot
sinsuomalainen on siis suomenruotsalainen. Muuttoliike Ruotsiin on 
heidän keskuudessaan yleisempää kuin suomenkielisten keskuudessa 
(Majava 1981,11-13; Sandlund 1982, 10). Vain noin 6 % Suomen väes
töstä on äidinkieleltään ja pääkieleltään ruotsalaisia (Allardt ja Starck 
1981, 114). 

Juuret 

Suomenruotsalaisten järjestäytyminen omiin yhdistyksiinsä Ruotsissa 
alkoi jo vuonna 1939, jolloin ahvenanmaalaiset perustivat oman kiltan
sa, Alandsgilletin. Sodan jälkeen (1948) syntyi ensimmäinen pohjalais
ten yhdistys (Svenska Österbottningar i Sverige) Avestaan. Pohjalaiset 
ovat sittemmin perustaneet yhdistyksiä myös Tukholmaan ja Upplands 
Väsbyhyn. Tällainen entiseen kotipaikkakuntaan perustuva yhdistys on 
myös turunmaalaisten kilta, Abolandsgillet. Muut nykyisin toimivista 
23 suomenruotsalaisesta yhdistyksestä kokoavat samalla Ruotsin paik
kakunnalla asuvia suomenruotsalaisia yhteen entisestä koti paikasta 
riippumatta. 

Suomenruotsalaiset yhdistykset ovat yleensä iäkkäämpiä kuin aiemmin 
kuvatut suomalaisseurat. Lähes kolmasosa niistä syntyi jo 1950-luvulla, 
joka neljäs vuosina 1960-64 ja lähes puolet vuosina 1972-82. Järjestö
verkosto ulottuu jo eri puolille Ruotsia (ks. kartta 2). Monet yhdistykset 
ovat jo ehtineet viettää 20-vuotisjuhlia ja jotkut 30-vuotisjuhlia. Niistä 
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on jo ehditty kirjoittaa historiikkejakin. Köpingin seudun suomenruot
salaisen yhdistyksen 20-vuotisjuhlassa sen puheenjohtaja kuvasi suhdet
taan suomenruotsalaisuuteen ja yhdistyksensä syntyä seuraavasti. 

"Monet meistä ovat tulleet Ruotsiin tullakseen "riikinruotsalai
siksi" ja osa on halunnut jopa assimiloitua. Assimilaatio on häviä
mistä. On yhtä sääli heitä kuin niitä, jotka eivät uskalla puhua 
ruotsia julkisilla paikoilla Suomessa, koska pelkäävät pilkkaa. 
Muistakaa, että kukaan ei arvosta sitä, joka ei kunnioita itseään 
eikä taustaansa. 

Kun tulin 24 vuotta sitten Pohjanmaalta Köpingiin, olin vakaasti 
päättänyt jäädä Ruotsiin ja tulla sen kansalaiseksi. Mutta olin myös 
suomenruotsalainen ja havaitsin pian, että tarvitsen identiteettiäni 
ja Pohjanmaan murrettani. Pohdiskelin näin: Esi-isäni tulivat 
Suomeen monta sataa vuotta sitten, pysyivät ruotsalaisina ja 
säilyttivät kielensä vuosisatoja. Miksen minäkin voisi yhtä hyvin 
asua täällä aikani ja säilyttää pohjalaisen murteeni, tapani ja näke
mykseni, mutta olla silti lojaali ruotsalaisen yhteiskunnan jäsen. 

Suomenruotsalaisen yhdistyksen tarve kasvoi ja talvi päivänä 
vuonna 1961 me kokoonnuimme Hagagårdenissa. Sali oli tupaten 
täynnä. Monet täällä läsnäolevista olivat jo Silloin mukana ja me pe
rustimme voimakkaasti eläytyen ja suurin odotuksin tämän yhdis
tyksen. Tunsimme itsemme uudestisyntyneiksi, tunsimme ole
vamme kuin kotona, me olimme löytäneet taas juuremme. Toi
mintamme noudatti malleja, joita meillä oli muistona kotiseutum
me nuorisoseuroista." (Antus 1981, 1-2; käännös MJ) . 

Jo 1950-luvulla syntyi myös yhteistoimintaa eri paikkakunnilla toimi
vien seurojen välillä. Aluksi keskityttiin vuodesta 1954 lähtien vie
tettyjen helluntaijuhlien järjestelyyn Kolbäckissä. Pian perustettiin 
yhteistyökomitea, jonka seuraaja on vuonna 1969 perustettu suomen
ruotsalaisten valtakunnallinen liitto (F inlandssvenskarnas Riksförbund 
i Sverige, FRIS). Silloisen (ja nykyisen) puheenjohtajan Tor Forsin 
mukaan toiminnan laajetessa ja ulottuessa oman ryhmän ulkopuolelle 
tarvittiin järjestö, joka voi neuvotella tasa-arvoisesti viranomaisten ja eri 
laitosten kanssa. Suomessa toimivien suomenruotsalaisten Kansan
käräjien edesmenneellä sihteerillä Wilhelm Schalinilla oli keskeinen 
osuus liittoa perustettaessa. (Fors 1982) 

Perustamisen yhteydessä liittoon liittyi kahdeksan yhdistystä ja myö
hemmin myös muut tuolloin toimivat yhdistykset. Ahvenanmaalaisten 
kilta pysytteli pitkään liiton ulkopuolella, mutta sekin liittyi siihen 
vuoden 1983 alussa. 
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Kartta 2. Suomenruotsalaisten yhdistykset Ruotsissa 1.1.1983 

Umeå 

Sundsvall • 

Gävle 

• • Avesta 
Fagersta {; sala. 

Suraha.m.mar ~ Västerås Upplands-Väsby 
Kopmg •• .. 

• .. Torshälla Stockholm 
Kristinehamn Örebro Söderälje 

N orrköping • 

• ] önköping V 
• Göteborg 

V";' ~ 
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Suomenruotsalaisia yhdistyksiä myös syntyy ja kuolee. Jäsenkadon 
vuoksi lopetti Växjön yhdistys äskettäin (1981) toimintansa. Toisilla 
paikkakunnilla järjestäytyminen on vasta alkamassa: vielä vuonna 1980 
ja 1982 perustettiin uusia yhdistyksiä sekä Falunin jaBorlängen alueelle 
että Norrköpingiin (taulukko 15). 

Taulukko 15. Suomenruotsalaisten yhdistykset Ruotsissa vuonna 1982 

Perus- Jäseniä 
tettu vuonna 
vuonna 1981 

Alandsgillet 1939 500 
Svenska Österbottningar i Sverige (Avesta) 1948 241 
Finlandssvenskar i Västra Mälardalen 1950 276 

(Torshälla) 
Svenska Österbottningar i Stockholm 1952 350 
Finlandssvenska F öreningen i V ästerås 1952 336 
Finlandssvenska Värmlandsgillet 1954 51 

(Kristinehamn) 
Finlandssvenskar i Fagersta med omnejd 1957 268 
Finlandssvenskar i Hallsta- och Surahammar 1958 150 
Svenska Österbottningar i Upplands-Väsby 1960 359 
Köpingsortens Finlandssvenska Förening 1960 109 
Svenska Abolandsgillet i Stockholm 1960 286 
Finlandssvenska Föreningen Träffen (Gävle) 1961 90 
Finlandssvenska Klubben i Göteborg 1964 80 
F inlandssvenskar i Uppsala 1972 108 
F inlandssvenskar i Ö rebro Län 1972 81 
F inlandssvenska J önköpingsgillet 1973 81 
Finlandssvenskar i Luleå med omnejd 1973 20 
Finlandssvenska Föreningen i Medelpad 1976 130 

(Sundsvall) 
Finlandssvenska Föreningen i Södertälje 1977 184 
Föreningen Finlandssvenskar i Växjö 1977 35 
Umeå Finlandssvenskar 1979 120 
Finlandssvenskar i Falun-Borlänge 1980 97 
F inlandssvenska föreningen V ästerled, 1982 100 

(Norrköping) 

Vuonna 1981 FRIS:n jäsenmääräksi arvioitiin 3 630, ts. hieman enem
män kuin sitä perustettaessa; vuonna 1969 jäseniä oli 3500. Vuonna 
1983 keskusjärjestöön liittyneeseen ahvenanmaalaisten kiltaan kuuluu 
noin 500 jäsentä. Jäsenmäärien laskentaperusteet ovat eri vuosina 
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vaihdelleet. Vuosina 1978-80 jäsenmääriksi arvioitiin 7000-8000, 
koska laskenta perusteena olivat jäsenlehden tilaukset. Jokainen jäsen
talous sai lehden ja kussakin taloudessa laskettiin olevan keskimäärin 
kolme liiton jäsentä. Vuodesta 1981 lähtien jäsenyhdistykset joutuivat 
maksamaan jäsenmaksun kutakin henkilöjäsentä kohti, mikä johti 
jäsenluetteloiden tarkistukseen. Jäsenmäärää toisaalta vähentää se, että 
perhejäsenmaksun suorittaneet lasketaan vain yhdeksi jäseneksi. 

Noin 6-10 % suomenruotsalaisista siis kuuluu suomenruotsalaisten 
valtakunnalliseen liittoon. Se on monitavoitejärjestö, joka pyrkii tyy
dyttämään jäsenistönsä yhdessäolo- ja kulttuuritarpeita, pitämään yh
teyksiä Suomeen ja toimimaan heidän etujärjestönään. Sen rinnalle ei 
ole juuri syntynyt muita suomenruotsalaisia järjestöjä samaan tapaan 
kuin suomenkielisten siirtolaisten keskuuteen. Suomenruotsalaisilla 
toimittajilla on ollut vuodesta 1978 lähtien pari kertaa vuodessa yhteisiä 
kokouksia. 

Johtajat 

Samoin kuin suomenkielisiä ei suomenruotsalaisiakaan järjestöjä Ruot
sissa johda Ruotsissa asuva pieni kirjailijoiden, kulttuuritoimittajien, 
teatterinjohtajien tai professorien eliitti, mutta ei myöskään pää
sääntöisesti suomenruotsalainen työväestö. Keskusjärjestön johtokun
nan jäsenistä monet kuuluvat ns. keskiluokkaan. 

Paikallisten yhdistysten puheenjohtajina on opettajia, sairaanhoitajia, 
farmaseutteja, konsultteja, konttoristeja, virkamiehiä jne. sekä tehdas
ja rakennustyöläisiä. He muodostivat aiemmin liiton hallituksen, mutta 
vuodesta 1979 lähtien on hallituksen valinnut jäsenyhdistyksiä edustava 
edustajisto. Vuosittaisten liittokokousten välisenä aikana liittohallitus 
on liiton päättävä elin. 

Liittohallitukseen kuului vuonna 1982 useiden eri ammattien harjoitta
jia: opettajia, rakennusinsinööri, ATK-konsultti, työkalusuunnittelija, 
tienrakennussuunnittelija, työnjohtaja, myyjä, rakennustyöläisiä ja teh
dastyöläisiä. 

Järjestön puheenjohtaja Tor Fors toimi Suomessa asuessaan työnjohta
jana ja on nykyisin suuren rakennusfirman laskennallisissa ja sisäänosto
tehtävissä. Toiminnanjohtaja Rurik Lindqvist oli Suomessa asuessaan 
urheilujärjestön toiminnanjohtaja. 
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Suhteellisen iäkkäät, pitkään Ruotsissa asuneet miehet ovat enemmis
tönä liittohallituksessa. Valtaosa on täyttänyt 50 vuotta eikä kukaan ole 
alle 30-vuotias (taulukko 16). 

Taulukko 16. Suomenruotsalaisten valtakunnallisen liiton (FRIS) hal
lituksen jäsenet vuonna 1982 

Ruotsiin muuton .ajankohta 

1950-luvulla muuttaneita 
1960-luvulla muuttaneita 
1970-1980-luvulla 

Hallituksen jäsenten ammatti 

2 opettajaa 
Rakennusinsinööri 
ATK-konsultti 
Työkalusuunnittelija 
Tienrakennussuunnittelija 
Työnjohtaja 
2 rakennustyöläistä 
2 tehdastyöläistä 
Myyjä 

N 

8 
4 

12 

Hallituksen jäsenten ikä N 

-29 vuotta 
30-39 vuotta 2 
40-49 vuotta 3 
50-59 vuotta 4 
60- vuotta _3_ 

12 

Lähde: FRIS:n puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan antamat tiedot 
vuonna 1982. 

Kaikki liittohallituksen jäsenet ovat ensi polven siirtolaisia. Kahdeksan 
liittohallituksen jäsentä muutti Ruotsiin jo 1950-luvulla ja muut neljä 
1960-luvulla. Liiton puheenjohtaja muutti Ruotsiin vuonna 1961 ja 
toiminnanjohtaja vuonna 1980. Puolet hallituksen jäsenistä on ottanut 
Ruotsin kansalaisuuden. 

Vain kaksi naista kuuluu 12-jäseniseen liittohallitukseen, jonka jäse
nistä kahdeksan on varsinaista ja neljä varajäsentä. 

Myös paikallisyhdistysten jäsenistö on keskimäärin iäkkäämpää kuin 
aiemmin kuvatuissa suomalaisseuroissa. Vain kymmenesosa jäsenistä 
on johdon arvion mukaan alle 25-vuotiaita, lähes kolmannes 25- 39 
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-vuotiaita, noin puolet 40-49 -vuotiaita ja joka kymmenes vähintään 60-
vuotias. 

Yhdistyksiin kuuluu myös joitakin ruotsalaisia, tanskalaisia ja norjalai
sia samoin kuin suomenkielisiä suomalaisia. Osa heistä on naimisissa 
suomenruotsalaisten kanssa. 

Kahdella liittohallituksen jäsenellä on Ruotsin keskustapuolueen luot
tamustehtäviä, mutta liittohallitukseen kuuluu myös muiden puolu
eiden kannattajia. Liiton puheenjohtaja on edustanut (1982) Ruotsin 
keskustapuoluetta mm. seurakuntavaaleissa. Suomen eduskuntavaa
leissa (1979) hän oli puolestaan Ruotsalaisen Kansanpuolueen ehdokas. 
Johdon arvion mukaan monet Ruotsalaista Kansanpuoluetta kannatta
neet suomenruotsalaiset olisivat siirtyneet Ruotsiin muutettuaan so
siaalidemokraattien kannattajiksi (ks. s. 101 seuraavassa). 

Järjestönä liitto ilmoittaa olevansa puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton ja pyrkivänsä toimimaan kaikkia suomenruotsalaisia 
yhdistävänä tekijänä. 

Talous 

Vuonna 1975 suomenruotsalaisten valtakunnallinen liitto tunnustet
tiin valtionapua saavaksi siirtolaisjärjestöksi. Sen seurauksena myös 
Suomesta tulevat avustukset nousivat. 

Toiminnan taloudellisia rajoja kuvaa liiton budjetti. Suurimmat määrä
rahat FRIS sai vuonna 1981 valtion maahanmuuttovirastolta - kolman
neksen tuloistaan (226000 kr) - ja Suomen opetusministeriöstä lähes 
puolet tuloistaan (44 % eli 315 170 kr). Näiden lisäksi järjestö sai 
Ruotsin työmarkkinahallitukselta palkka tukea ja avustusta valtion 
konserttisää tiöItä ja Suomalais-Ruotsalaiselta Kulttuurirahastolta. Toi
minratulot juhlista yms. olivat 38300 kr ja jäsenmaksutulot 8 250 kr. 
(taulukko 17). 

Suurimmat meno erät olivat palkkamenot, luottamusmiesten palkkiot, 
matkat ja päivärahat, sosiaaliturvamaksut, huoneisto- ja konttoritar
vikekustannukset ja kokouskulut, jotka muodostivat yhteensä kaksi 
kolmannesta (63 %) menoista. Järjestön toiminnan painopisteitä kuvaa 
se, että kulttuuritoimintaan kului 75 300 kr, kurssitoimintaan 15 500 kr 
ja urheilutoimintaan 10 190 kr. Paikallisjärjestöt saivat avustusta valta-
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" IV 

Taulukko 17. Suomenruotsalaisten valtakunnallisen liiton (FRIS) tulot ja menot vuonna 1981. 

Tulot 
Ruotsista 
Valtion maahanmuuttovirasto 
Työmarkkinahallitus 
Valtion konserttisäätiö 
(Rikskonserter) 
Jäsenmaksut 
Toimin ta tulot (kul ttuuritilaisuudet, 
myyntitulot yms.) 
Muut tulot (hallinto- ja vuokratulot, 
STIM-maksut1 jne. 

Suomesta 
Opetusministeriö 
Suomi-Seura ry 

Suomalais-Ruotsalainen 
Kulttuurirahasto 
Suomalais-ruotsalainen kulttuurikeskus 

226000 
83400 

5000 
8250 

38300 

16000 

315 170 
2000 

19100 
2770 

Menot 

Toimihenkilöiden palkat 
Luottamusmiesten palkat 
Sosiaaliturvamaksut 
Matkat ja täysihoito 
Huoneisto-, toimistokulut, konttori
tarvikkeet yms. 
Hallintomenot (kongressit, vuosi
kokoukset, hallituksen kokoukset 
yms.) 
Toimintakulut (koulutus, kulttuuri
tilaisuudet, projektit yms.) 
Jäsenyhdistyksille jaetut avus
tukset 
Jäsenyhdistyksille tarjotut palvelut 
ja tarvikkeet 

Lähde: FRIS:n toiminnanjohtajan antamat tiedot VUOnna 1982. 1) Vastaa Suomen Teostoa. 

206800 
11 700 
99300 
35000 

58 500 

34000 

JOO 000 

10000 

14000 



kunnalliselta liitolta 10000 kr ja niille järjestettiin erilaisia palveluja ja 
konttoritarvikkeita 14000 kr edestä. 

Koska järjestön lehti on ruotsinkielinen, se ei saa valtion maahanmuut
toviraston siirtolaislehdille tarkoittamaa tukea. Vuonna 1981 lehti sai 
valtion lehdistötukea 8900 kr ja ilmoitustuloja 12600 kr. Lehden 
painos oli 4000 kappaletta ja kustannuksia sen toimittamisesta oli 
136000 kr. 

Vasta vuodesta 1977 lähtien järjestöllä on ollut omat toimitilat: Väster
åsissa toimisto- ja kokous tiloja on 80 m' ja Tukholman Suomitalolla 
22 '. Västeråsin toimistossa työskentelee toiminnanjohtaja ja kanslisti. 
Jäsenlehdellä - Fris-Nytt - on yksi huone Suomitalolla ja puolipäivä
toiminen toimittaja. 

Paikallisyhdistysten taloudelliset resurssit ja tulo lähteet vaihtelevat 
suuresti: Kunnan avustukset vaihtelevat 0- 60000 kr välillä ja maa
käräjäavustukset 0-30000 kr välillä. Jäsenmaksut ovat 15-35 kr. 
Toimintatulot ovat samoin erisuuruisia ja riippuvat mm. siitä, järjestää
kö yhdistys tanssi tilaisuuksia. Jäsenyhdistysten budjetin loppusummat 
vaihtelevat 3 000 ja 100 000 kruunun välillä. Vain neljällä yhdistyksellä 
on omat toimitilat. 

Toiminta 

Liiton näkyvimpiä tapahtumia ovat olleet vuodesta 1954 lähtien pidetyt 
suomenruotsalaiset kulttuuripäivät helluntaina Kolbäckissä (vuonna 
1982 Hallstahammarissa). Vuonna 1981 juhlille osallistui noin 1000 
suomenruotsalaista ja vuonna 1982 noin 2 000. Ohjelmaan kuului 
pelimanni- ja kuoromusiikkia, teatteriesityksiä ja tanssia. Esiintyjiä on 
ollut yleensä myös Suomesta. Vuonna 1981 juhlapuhujana oli Suomen 
opetusministeri Pär Stenbäck. Vuonna 1982 valittiin juhlapuhujaksi 
Ruotsissa asuva suomenruotsalainen teatterinjohtaja Vivica Bandler. 

Ohjelmaan on kuulunut vuoteen 1980 saakka jalkapallo-ottelu. 1970-
luvun alkupuolella siihen kuului myös hartaus, jonka vuonna 1973 piti 
silloinen Porvoon ruotsinkielisen hiippakunnan piispa, nykyinen arkki
piispajohn Vikström. FRIS:llä on kaiken aikaa ollut läheiset yhteydet 
Porvoon hiippakuntaan ja sen piispa on vieraillut suomenruotsalaisten 
seurakuntapäivillä ja seminaareissa. 
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FRIS:n toimintaan kuuluu teatteri- ja taiteilijavierailujen välittäminen 
Suomesta ja Suomeen sekä paikallisyhdistysten välisten teatterivierailu
jen organisoiminen. Liitolla on myös kurssitoimintaa: se on järjestänyt 
viime vuosina mm. teatteri-, kuorolaulu- ja pelimannimusiikin kursseja 
ja suomenruotsalaisuutta kuvaavia esitteitä ja näyttelyitä. Vuonna 1980 
julkaistiin 5 000 kappaletta tiedotuslehtistä "Finlandssvensk - vad är 
det?". 

Vuosittaisiin perinteisiin kuuluvat seurojen väliset tietokilpailut. Vuon
na 1981 liitto järjesti hiihtokilpailut, jalkapallo-ottelun ja pöytätennis
mestaruuskilpailut. 

Vuonna 1980 järjestettiin toimihenkilökursseja kahdeksalla paikka
kunnalla ja niihin osallistui 143 henkeä 19 seurasta. 

Seuratoiminnassa perinteisten juhlapäivien vietto on ollut keskeistä. 
Lucia-, joulu-, Uuden Vuoden ja vappujuhlia vietetään yhdessä. Suo
menruotsalaisia ruoka- ym. perinteitä pidetään yllä mm. syömällä 
klimppisoppaa sekä murre-esityksin: vuonna 1981 Uppsalan yhdistyk
sen perhejuhlassa luettiin Hamletia Munsalan murteella. Juurien etsi
mistä kuvaa kasvava kiinnostus suku tutkimusta kohtaan. Seurat ovat 
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järjestäneet pelimannimusiikki-, kansan tanssi- ja vanhojen tanssien 
sekä teatterikursseja ja -ryhmiä, jotka ovat esiintyneet eri puolella 
Ruotsia ja Suomessa. Käsityö- ja ruoanlaittokursseja on järjestetty ja 
tehty retkiä ja yhteisiä matkoja. Joillakin yhdistyksillä on myös eläke
läistoimintaa. 

Yksi suosituimpia yhdessäolon muotoja on ollut yhdistysten paikallis
ten seurakuntien kanssa järjestämät seurakuntapäivät, joille on osallis
tunut suomenruotsalaisia musiikkiryhmiä ja kuoroja myös Suomesta. 
Liitto ilmoittaa olevansa järjestönä uskonnollisesti sitoutumaton. 

Vuodesta 1969 lähtien Västeråsissa on järjestetty tilaisuuksia, joissa 
Suomesta kutsutut suomenruotsalaiset professorit, virkamiehet yms. 
ovat esitelmöineet suomenruotsalaisesta kulttuurista, pohjoismaisesta 
yhteistyöstä, elintasosta ja elämänlaadusta Pohjoismaissa yms. aiheista. 

Toimintamuotojen monipuolistumista kuvaa se, että vuonna 1980 
perustettiin erityinen kirjoittajaryhmä Tukholman pohjalaisten yhdis
tykseen. Seuraavana vuonna järjestettiin myös kirjoittajaseminaari, 
jonka aiheena oli 'Siirtolaisuus ja identiteetti". 

Toimitsijoiden ja kulttuurisektorin koulutus tulee johdon mukaan 
lisääntymään tulevaisuudessa samoin kuin nuoriso- ja eläkeläistoimin
ta. Informaatiota lisätään verotus-, perintö-, asevelvollisuus- ja eläke
läiskysymyksistä samoin kuin paluumuuttoon liittyvistä kysymyksistä. 

Etujärjestö 

Järjestäytyneiden suomenruotsalaisten mielestä suomenruotsalaiset 
ovat Ruotsissa 'unohdettu vähemmistö', johon ei kiinnitetä huomiota, 
koska sen äidinkieli on ruotsi (Fors 1982; Lindqvist 1982; Boldt 1982). 
Huomatuksi ja tunnetuksi tulemisen tarve ohjaakin tätä nykyä suo
menruotsalaisten etujärjestötoimintaa. Sen keskeisenä tavoitteena on 
saada sekä ruotsalaiset että muut suomalaiset huomaamaan, että myös 
suomenruotsalaiset ovat oma etninen ryhmänsä. He haluavat korostaa 
sitä, että suomenruotsalaisillakin voi olla sopeutumisvaikeuksia ja iden
titeettikriisejä uudessa ympäristössä, vaikka he osaavat ruotsia. 

Osa suomenruotsalaisista on kotoisin yksikielisiltä ruotsinkielisiItä 
alueilta Suomessa eikä osaa lainkaan suomea. He ovat närkästyneitä 
siitä, että kaikkien Suomesta muuttaneiden kuvitellaan olevan suomen
kielisiä ja heille lähetetään siirtolaisille tarkoitettua suomenkielistä 
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informaatiota. Kaikki eivät myöskään pysty seuraamaan Ruotsin radion 
ja television suomenkielisiä ohjelmia eikä ruotsinkielisissä ohjelmissa 
juuri käsitellä heitä eikä Suomea koskevia asioita. Paradoksaalista kyllä, 
suomenruotsalaisillakin voi siis olla kieliongelmia Ruotsissa, vaikka 
heidän äidinkielensä on ruotsi. 

Suomenruotsalaiset haluavat myös oikoa käsityksiä suomenruotsalai
sista (ks. esimerkiksi Boldt 1982). Vaikka suomenruotsalaisten ammat
tirakenne paljolti muistuttaa suomenkielisen väestön ammattiraken
netta, suomenruotsalaisten kuvitellaan heidän mukaansa kuuluvan 
ensisijaisesti ns. yläluokkaan. (Suomenruotsalaiset ovat jonkin verran 
useammin toimihenkilöitä ja harvemmin työläisiä kuin suomenkieliset 
Suomessa (Allardt ja Starck 1981 , 176-179). 

Suomenruotsalaisen järjestötoiminnan johdossa pitkään toiminut pu
heenjohtaja Tor Fors kuvaa tunnelmia seuraavasti. 

"on sellaisiakin piirejä, kuten esimerkiksi Expressen-lehti, joka 
katsoo meidän kaikkien kuuluvan yläluokkaanl Mitä merkillisiä 
tunteita tällaiset väitteet herättävätkään niissä, jotka joutuivat 
kerran lähtemään pien tilalta tai kalastuselinkeinosta muuttaak
seen Ruotsiin elantoaan ansaitsemaan. Tai niissä, jotka jostakin 
syystä menettivät työpaikkansa tehtaalla, toimistossa tms." (Fors 
1976, 8-9; käännös MJ). 

Ryhmän halua tunnustautua omaksi etniseksi ryhmäkseen kuvaa vuon
na 1976 hallitukselle ja työmarkkinaministeriölle jätetty vaatimus 
väestön kielitaidon pikaisesta selvittämisestä. Samana vuonna jätettiin 
liikenneministerille kirjelmä suomalaisten radio-ohjelmien saattami
sesta kuuluviin myös Ruotsissa ja seuraavana vuonna (1977) toivottiin 
ruotsinkielisiä tekstejä suomalaisiin ja ruotsinsuomalaisiin ohjelmiin 
samoin kuin suomenruotsalaisten ohjelmien tuottamista Suomesta 
Ruotsiin. Vuonna 1979 ehdotettiin suomen kielen asettamista valinnai
seksi aineeksi peruskoulun yläasteelle. 

Vuosikertomuksista näkyy edelleen se, että suomenruotsalaiset ovat 
ajaneet etujaan myös yhdessä Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton 
kanssa. Vuonna 1980 lähetettiin yhteinen kirjelmä Ruotsin ja Suomen 
viranomaisille virkavuosien hyväksymisestä ansioksi kaikissa Pohjois· 
maissa. Suomalaisten identiteetin kannalta keskeisempi on esitys Suo
mi-puiston perustamisesta Tukholmaan samoin kuin Snellmanin muis
tolaatan paljastamisesta. Vuonna 1982 suomenruotsalaiset julkaisivat 
suomenkielisten kanssa yhteisen vaalinumeron. 
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Suomenruotsalaisten vaatimukset ruotsalaiselle yhteiskunnalle ovat 
heidän äidinkielensä vuoksi paljon vähäisemmät kuin suomenkielisten 
siirtolaisten. Viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana ei ole käyty 
yhdenkään viranomaisen puheilla eikä jätetty millekään puolueelle tai 
poliitikoille kirjelmiä. Siirtolaiskysymyksiä käsittelevissä työ ryhmissä 
ei liiton johdon mukaan ole tehty aloitteita. Viime vuosina on annettu 
lausunto pohjoismaisesta työmarkkinasopimuksesta (1981), N ordsatis
ta ja suomenruotsalaisen siirtolaisuuskomitean (Svenska Emigrations
kommitten i Finland) mietinnöstä (1980). 

Järjestön tunnustamista erityiseksi suomenruotsalaiseksi siirtolaisjär
jestöksi osoittaa se, että sillä on edustaja valtion maahanmuuttoviraston 
pienessä ja suuressa siirtolaiskysymyksiä käsittelevässä ryhmässä, siirto
laispoliittisen komitean seurantaryhmässä ja virkamiesten keskusjär
jestön (TCO) siirtolaiskysymyksiä käsittelevässä ryhmässä. Se on edus
tettuna kymmenen suuren siirtolaisjärjestön yhteiselimessä. Järjestö 
kutsutaan myös muiden siirtolaisjärjestöjen kanssa ammattiyhdistys
liikkeen (LO) kanssa käytäviin keskusteluihin, vaikka sillä ei ole 
virallista edustusta sen siirtolaiskomiteassa. Liitto järjestää kursseja 
yhdessä Ruotsin työväen sivistysliiton (ABF) jaStudiefrämjandet -opin
toliiton kanssa. 

FRIS:llä on edustaja myös ruotsinsuomalaisissa instituutioissa, kuten 
Ruotsinsuomalaisten Arkiston johtokunnassa ja Urho Kekkosen sti
pendirahastossa. Se on (Suomen) Siirtolaisasiain neuvottelukunnan 
jäsen, Nordenin ja Pohjola-Nordenin jäsen sekä Suomen suomenruot
salaisen pelimanniliiton ja suomenruotsalaisen nuorisoliiton jäsen. 

Viime vuosina on yhteyksiä lisätty myös Suomessa toimiviin suomen
ruotsalaisiin järjestöihin. Vuonna 1980 pidettiin Hanasaaressa seminaa
ri Suomessa toimivien suomenruotsalaisten järjestöjen kanssa. Tällöin 
perustettu ns. Hanasaari-ryhmä on jatkanut toimintaansa myös se
minaarin jälkeen; siinä ovat edustettuina mm. Suomenruotsalaiset 
Kansankäräjät, Suomenruotsalainen kuntainliitto, Ruotsalainen Kult
tuurirahasto ja Porvoon hiippakunta. Se pyrkii konkreettisiin ehdotuk
siin Suomessa ja Ruotsissa toimivien suomenruotsalaisten yhteistoi
minnan kehittämiseksi. 

FRIS:llä ei ole yhteyksiä muissa maissa toimiviin siirtolaisjärjestöihin. 

Lukuisien edustustehtävien hoitaminen vie melkoisesti aikaa. Noin 
viidesosa hallituksen ja liittotoimiston ajasta kului johdon arvion 
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mukaan vuonna 1981 osallistumiseen ministeriöiden ja muiden viran
omaisten työ ryhmiin ja lausuntojen kirjoittamiseen. 

Järjestön vaikutusmahdollisuuksia Usännee se, että kuusi liittohalli
tuksen jäsentä kuuluu kunnalliseen siirtolaislautakuntaan ja noin puo
lella jäsenyhdistyksistä on edustaja kunnallisissa siirtolaisneuvostoissa. 
Noin kolmen prosentin jäsenistä lasketaan olevan kunnanvaltuuston 
jäseniä tai näiden sijaisia ja suurin piirtein yhtä monen uskotaan 
kuuluvan kunnan siirtolaisneuvostoihin. Myös kunnallisissa järjestö
neuvostoissa suomenruotsalaisilla on edustajia. 

FRIS ei ole käyttänyt ulkoparlamentaarisia keinoja ajaakseen etujaan: 
se ei ole järjestänyt mielenosoituksia eikä kampanjoita. 

Puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan mielestä järjestö saa varsin va
paasti toimia ruotsalaisessa yhteiskunnassa eivätkä viranomaiset pyri 
ohjaamaan sen toimintaa. 

Järjestön sisäiset suhteet 

Suomenruotsalainen järjestökenttä on ollut varsin rauhallinen, mitä 
osoittaa jo se, että liiton puheenjohtajana on alusta alkaen - vuodesta 
1969 - ollut sama henkilö. Vuoden 1981 vuosikokouksessa hallituksen 
jäsenet valittiin ilman äänestystä. Joitakin vähäisiä muotoseikkoja 
lukuunottamatta hallituksen ja jäsenyhdistyksen aloitteet hyväksyttiin 
yksimielisesti. 

Tiedonkulku liiton ja sen jäsenyhdistysten välillä on johdon mielestä 
hyvä. Tietoja vaihdetaan vuosikokouksissa ja toiminnanjohtajan käy
dessä paikallisyhdistyksissä. Toiminnan kehittämistä varten on suori
tettu kyselyjä toisaalta musiikin- ja toisaalta urheiluharrastuksista eri 
yhdistyksissä. Noin puolet yhdistyksistä on yhteydessä liittoon ainakin 
kerran kuukaudessa. 

Liittohallituksen jäseniksi on ollut helppoa löytää ehdokkaita, mutta 
paikallistasolla sopivien henkilöiden löytäminen ei ole ollut yhtä 
helppoa. Taloudelliset vaikeudet rajoittavat toimihenkilöiden koulut
tamista. 

Vain pienehkö osa jäsenistä on kiinnostunut järjestönsä organisatori
sista kysymyksistä tai etujärjestötoiminnasta: johdon arvion mukaan 
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noin 10-20 % paikallisseurojen jäsenistä osallistuu kokouksiin, joissa 
päätetään yhdistyksen toiminnasta, hallinnosta, kannanotoista yhteis
kunnallisiin asioihin tms. Noin 20 % osallistuu johonkin urheilu toimin
taan. Vain noin 5 % alle 25-vuotiaista osallistuu lapsi- ja nuoriso toi
mintaan ja noin puolet kaikista muihin toimintoihin. Lähes kolmasosa 
paikallisyhdistysten jäsenistä on passiivisia eikä osallistu mihinkään 
yhdistyksen toimintamuotoihin. 

Jäsenet saavat järjestön toiminnasta informaatiota 6-7 kertaa vuodessa 
ilmestyvän Fris-Nytt -nimisen jäsenlehden välityksellä. Sen sisällöstä 
määrällisesti suurin osa koskee järjestön sisäistä toimintaa. Toiseksi 
eniten on viihdettä ja urheilua koskevia kirjoituksia. Kolmannella tilalla 
ovat Suomea koskevat asiat ja vasta neljännellä tilalla ovat johdon 
arvion mukaan ruotsalaista yhteiskuntaa käsittelevät tiedot. Tässä 
suhteessa lehti eroaa Ruotsin Suomalainen -lehdestä, jossa Ruotsin 
asioita käsitellään selvästi enemmän. Onkin selvää, että ruotsalaisesta 
yhteiskunnasta suomenruotsalaiset voivat lukea myös ruotsalaisista leh
distä, kun taas monet suomenkieliset saavat ruotsalaista yhteiskuntaa 
koskevat tiedot suomenkielisistä tiedotusvälineistä. 

Viidennellä tilalla ovat suomenruotsalaisten omat kirjoitelmat: runot, 
novellit yms. Kuudenneksi eniten tilaa vievät maksetut ilmoitukset. 
Jäsenyhdistysten luottamushenkilöille annetaan tietoa 5-6 kertaa vuo
dessa Fris-Info -nimisen tiedotuslehden välityksellä. Sitä painetaan 360 
kappaletta. Jäsenyhdistyksillä ei ole omia lehtiä. Tiedotuskysymyksiä 
käsittelemään järjestöön on perustettu erityinen informaatiojaosto. 

Myös Fris-Nytt -lehden palstoilla kirjoitetaan suomenruotsalaisten 
marginaalisesta asemasta. Jotkut kirjoittajista kertovat jo Suomessa 
kuuluneensa syrjittyyn ja pilkattuun vähemmistöön, jonka osallistumis
ta puutteellinen suomentaito haittasi. Nyt he kokevat puolestaan 
kuuluvansa Ruotsissa unohdettuun vähemmistöön, jonka olemassa
olosta ei juuri tiedetä ja jonka ongelmia ei ymmärretä. Suhteet siirto
laistoimituksiin radiossa ja televisiossa ovat liiton johdon mielestä 
huonot juuri siksi, että" emme ole tarpeeksi eksoottisia". Närkästystä on 
lehtikirjoitusten mukaan aiheuttanut suomenkielisen siirtolaistiedo
tuksen lähettäminen vain ruotsia osaaville suomenruotsalaisille. 

On kuitenkin huomattava, että läheskään kaikki-suomenruotsalaiset 
siirtolaiset eivät ole yksikielisiä vaan osaavat myös suomea. Maasta
muutto on ollut kuitenkin suhteellisesti voimakkainta juuri yksi
kieliseItä Ahvenanmaalta ja keskimääräistä voimakkaampaa ruotsinkie
lisistä saaristo- ja rannikko kunnista (Majava 1981, 6). 
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Tulevaisuus 

Järjestön toiminnan tulevaisuuden kannalta keskeistä on nuorison 
tavoittaminen, vaikka myös muuttoliike Suomesta tuo Ruotsiin edel
leen suomenruotsalaisia. Nuorisotoiminnan kehittäminen nähdäänkin 
järjestössä tärkeänä ja tämän vuoksi asetettiin vuonna 1982 nuoriso
toiminnan kehittämistä pohtiva työryhmä. Myös vuonna 1983 järjestet
tävän jäsenhankintakampanjan tarkoituksena on erityisesti nuorten 
aktivoiminen mukaan toimintaan. 

Järjestö toimintaan osallistuvat suomenruotsalaiset ovat keskimäärin 
iäkkäämpiä kuin suomenkielisessä järjestötoiminnassa mukana olevat. 
Johdon arvion mukaan vain joka kymmenes FRlS:n jäsen on alle 25-
vuotias . Lähes kolmasosa on 25- 39 -vuotiaita, noin puolet 40- 59 -vuoti
aita ja joka kymmenes jo 60 vuotta täyttäneitä. 

Paikallistasolla suhtautuminen nuorison osallistumiseen on hyvin vaih
televaa. Osa yhdistyksistä on lopettanut lapsi- ja nuoriso toiminnan, 
koska kiinn6stusta siihen ei ole ollut riittävästi. Osa on lakannut 
järjestämästä tansseja orkestereiden kalleuden vuoksi. Monet eivät 
järjestä lainkaan urheilutoimintaa. 

Erityisen aktiivista nuoriso toiminta on sen sijaan esimerkiksi Upplands 
Väsbyssä, jossa mm. urheilu toiminta on monipuolista. Västeråsissa on 
yksi ilta viikossa varattu nuorisotoimintaan ja lasten tai koko perheen 
joulujuhlia on järjestetty useilla paikkakunnilla. 

Jotkut ovat kuitenkin sitä mieltä, että nuoria ei ole syytä houkutella 
toimintaan mukaan, koska he voivat osallistua ruotsalaiseenkin järjes
tötoimintaan. Heidän mielestään nuorison kotiseutu on Ruotsissa eikä 
näiden ole syytä kansallisromanttisesti haaveilla vanhempiensa koti
seudusta. Tämä ei merkitse kuitenkaan sitä, etteikö myös heidän tulisi 
tuntea juuriaan ja ylläpitää yhteyksiä Suomeen (Antus 1981).Järjestön 
johtajat uskovat monien toisen polven suomenruotsalaisten vielä myö
hemmin kiinnostuvan etnisestä taustastaan ja tulevan mukaan järjestö
toimintaan. 

Huoli suomenruotsalaisen nuorison mukaansaamisesta ei toisin sanoen 
ole miteJ;lkään verrattavissa Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton 
huoleen ruotsinsuomalaisen nuorison tulevaisuudesta. Suomenruotsa
laisilla nuorilla ei ole kielivaikeuksia uudessa ympäristössä ja tämä 
merkitsee olennaista eroa näiden kahden siirtolaisjärjestön toiminnan 
painopisteissä ja etujärjestötoiminnassa. 
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VII Muut etniset ryhmät 

Ruotsissa asuva suomalaisväestö ei ole vain kielellisesti heterogeeninen 
vaan koostuu myös heimoista, jotka tuntevat uudessakin ympäristössä 
yhteenkuuluvuutta. Tätä osoittaa esimerkiksi karjalaisten, inkeriläisten 
ja romaanien järjestäytyminen omiin yhdistyksiinsä. Karjalaiset ja 
inkeriläiset pyrkivät ensisijaisesti ylläpitämään kansanperinteitään ja 
etnistä identiteettiään, mutta romaaneilla on tämän lisäksi myös etu
järjestötoimintaa. Sekä karjalaiset, inkeriläiset että romaanit pitävät 
yhteyttä Suomessa asuviin vastaaviin ryhmiin. Tämä vahvistanee heidän 
heimotunnettaan varsinkin kun karjalaiset ja inkeriläiset eivät voi saada 
kulttuurivirikkeitä entiseltä kotiseudultaan rajantakaisesta Karjalasta 
tai Inkerinmaalta. 

Karjalaiset 

Karjalaisten järjestäytyminen alkoi jo pian sodan jälkeen. Ensimmäinen 
ruotsinkarjalaisten yhdistys - Kalevan Kansan Kerho - on jo yli 30 
vuotta vanha. Se toimii Ruotsin Suomalaisen Ortodoksisen Seurakun
nan yhteydessä. Kuten muutkin karjalaisseurat se pitää yllä karjalaisia 
kansanperinteitä ja yhteyksiä Suomen karjalaisiin. Se järjestää Kaleva
lan päivän juhlia ja sillä on oma kansantanhuryhmä, joka on esiintynyt 
eri puolilla Suomea. Kalevan Kansan Kerhon kyykkäjoukkue kilpailee 
vuosittain Helsingin karjalaisten kanssa Seurasaaressa järjestetyssä 
"maaottelussa" Guhkam 1982, 4). 

Ruotsissa asuvien karjalaisten yhteistoiminta laajeni, kun teologian 
tohtori Juhani Rekola rupesi järjestämään vuosittain ns . karjalaisten 
päivää Tukholman Suomalaisessa kirkossa. Vuonna 1971 perustettiin 
asessori Arvo Ylärakkolan aloitteesta Karjalaisten Kilta Tukholmaan. 
Sen puheenjohtajana on alusta lähtien ollut Juhani Rekola ja vara
puheenjohtajana Arvo Ylärakkola kuolemaansa saakka (1983). 

Karjalaisten Kilta kuuluu pääasiassa Suomessa toimivaan Karjalan 
Liittoon. Se on ainoa Ruotsin karjalaisseuroista, joka on myös Ruotsin 
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Suomalaisseurojen Keskusliiton jäsen. Sillä on oma puna-mustalippu ja 
sen toimesta on hankittu muisto taulu Karjalaan jääneiden vainajien 
muiston kunnioittamiseksi. Laatta on kiinnitetty Tukholman suoma
laisen kirkon seinään ja sen paljastustilaisuudessa puhui eduskunnan 
puhemies Johannes Virolainen, hänkin karjalainen. 

Kiltaan kuuluu noin 100 jäsentä. Se kokoontuu joka kolmas lauantai 
Tukholman Suomi talolla. Tilaisuuksissa käy 40- 300 henkeä riippuen 
tilaisuuden laadusta. Tilaisuuksiin pyritään kutsutaan vierailevia esiin
tyjiä, 'sikäli kun varoja on matka- yms. kulujen peittämiseksi". 'Yhteis
henki on ollut herkkä ja rakentava' (Ylärakkola 1982). Karjalaisten 
Kilta ei ole hakenut apurahoja toimintansa tukemiseksi. 

Kolmas karjalaisseura - Suomalainen Karjala-Seura - perustettiin 
vuonna 1978 Tukholmaan. Viime vuosina syntyneet uudet karjalais
seurat osoittavat, että heimotunne on säilynyt ja myös karjalaiset ovat 
muiden ruotsinsuomalaisten erityisryhmien tapaan alkaneet kaivata 
myös järjestäytynyttä yhteistoimintaa. Nuorimpia karjalaisseuroista on 
V ästmanlandin Karjalaiset, joka piti ensimmäisen vuosikokouksensa ja 
Kalevala-juhlan Kalevalan päivänä 28.2 .1981. Se ei kuulu mihinkään 
Ruosissa toimiviin suomalaisjärjestöihin, mutta on Suomessa toimivan 
Karjalan Liiton jäsen. 

Vuoden 1983 keväällä Ruotsissa toimi yhteensä kymmenen karjalais
seuraa, joista seitsemän kuuluu vuonna 1981 perustettuun itsenäi
seen Ruotsin Karjalaisseurojen Liittoon. (Liiton edeltäjä oli vuonna 
1979 perustettu Ruotsin Karjalaisseurojen Piiriliitto, joka oli Suomen 
Karjalan Liiton jäsen.) Liiton puheenjohtajan, taiteilija ja toimittaja 
Joonas Peltosen mukaan Ruotsin yli 20000 karjalaisesta 3500-5000 
on jollakinlailla mukana liiton toiminnassa. Liiton jäsenet ovat ns. 
perhejäseniä, ja jäsenmäärää laskettaessa arvioidaan perheiden kooksi 
keskimäärin neljä henkeä. 

Karjalaisseurojen puheenjohtajat ovat yleensä itse sodan kokeneita yli 
50-vuotiaita henkilöitä. Puheenjohtaja oli vuonna 1983 42-vuotias. 
Seurojen puheenjohtajat edustavat lähinnä keskiluokkaan luettavia 
ammatteja. Heidän joukossaan on esimerkiksi urakoitsija, liikkeenhar
joittaja, päätoimittaja, sairaanhoitaja sekä muita palveluammateissa 
toimivia. 

Ruotsin Karjalaisseurojen Liitto on saanut projektitukea - viimeksi 
tiedottamiseen - maahanmuuttovirastolta. Sen jäsenyhdistykset ovat 
saaneet tukea kunnilta. Järjestöllä ei ole omia toimitiloja. Se ei ole 
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saanut taloudellista apua Suomesta, mutta yhteistyö Suomen karjalais
järjestöjen kanssa on vilkasta. 

Karjalaisseurojen toimintamuodot vaihtelevat. Liitto järjestää vuosit
tain Karjala-aiheisia tapahtumia, esimerkiksi "Karjalan Rapsodian" 
laulun, soiton ja ruokakulttuurin merkeissä. Se pyrkii ylläpitämään 
karjalan murretta. Nuoria ja lapsia on toiminnassa mukana, koska 
"perhesidonnaisuus on karjalaisten keskuudessa voimakas" (Peltonen 
1982). Juhlatilaisuuksissa on myös ruotsinkielinen selostus ja pitkään 
Ruotsissa asuneet saattavat tilaisuuksissa vaihtaa huomaamattaan kieltä. 

Vuonna 1982/83 on järjestetty kuusi "suurempaa" tilaisuutta, joista yksi 
oli suuri lippujuhla, jossa järjestön liput vihittiin. Kaikki halukkaat eivät 
mahtuneet sisään tähän Tukholman kaupungin tiloissa (Medborgar
huset) järjestettyyn tilaisuuteen. Kävijöitä on ollut tilaisuuksissa "useita 
satoja". Joka kolmas vuosi järjestetään Karjalaisen Kulttuurin seminaa
ri, jonne kutsutaan esitelmöitsijöitä Suomesta (Terho-Peltonen 1983). 

Inkeriläiset 

Ruotsissa asuvat inkeriläiset ovat pääasiallisesti pakolaisia, jotka Suo
men ja Neuvostoliiton välirauhan (1944) jälkeen pelkäsivät joutuvansa 
luovutetuksi Suomesta takaisin Neuvostoliittoon. Noin 8000 inkeri
läistä jäi rauhan jälkeen Suomeen ja noin puolet näistä muutti pian 
Ruotsiin (pajunen 1982). 

Myös inkeriläiset asettuivat usein asumaan paikkakunnille, joilla asui 
ennestään inkeriläisiä. Niille syntyivät myös heidän yhdistyksensä, joita 
nykyisin toimii Boråsissa, Göteborgissa (Mölndal),J önköpingissä, Öre
brossa, V ästeråsissa, Eskilstunassa, Tukholmassa ja Gävlessä. Ne kuulu
vat Inkerin Suomalaisten Keskusliittoon (ISK), joka perustettiin Möln
dalissa vuonna 1956. Siihen kuului vuonna 1981 369 jäsentä ja vuonna 
1982287 jäsentä. Liitto pyrkii toimimaan inkeriläisten yhdyssiteenä ja 
inkeriläisen kansankulttuurin edistäjänä. 

Paikallisyhdistysten toimintamuodot vaihtelevat. Boråsissa inkeriläi
sillä on oma torppa ja sauna. Siellä pidetään lapsille ja eläkeläisille 
leirejä. Eskilstunassa on teatteri toimintaa. Kirkollista perinnettä vaali
taan Örebrossa. Gävlen yhdistyksellä on oma kuoro. MöIndalin yhdistys 
aloitti jalkapalloklubina ja harjoittaa nykyisinkin urheilu toimintaa. 
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Liiton keskeisiä tapahtumia ovat Viktor Pajusen mukaan kolmipäi
väiset juhannuspäivät, joille ensimmäisinä vuosina kokoontui noin 
1 200 inkeriläistä, nykyisin noin 500. Niiden yhteydessä pidetään liitto
kokous ja ylläpidetään perinteitä mm. esittämällä kansantanssia, inkeri
läismurteisia sketsejä tai järjestämällä kyykkäkilpailuja ja hartaushet
kiä. 

Vuodesta 19 58 lähtien Ruotsin inkeriläiset ovat yhdessä Suomen inkeri
läisten kanssa julkaisseet kuukausittain Inkeriläisten Viestiä, joka on 
nykyisin kaksikielinen lehti. 

Myös juhannusjuhlien ohjelma on osittain ruotsinkielistä. Monet toisen 
polven inkerinsuomalaiset puhuvatkin ainoastaan ruotsia. Vaikka inke
riläiset eivät voi suomalaisten tavoin saada kotiseudultaan kulttuuri
virikkeitä, järjestöt pyrkivät ylläpitämään heidän tietoisuuttaan inkeri
läisestä alkuperästä ja lisäämään kiinnostusta sen kulttuuria kohtaan. 
(pajunen 1982, 7-19). 

Vuonna 1981 Inkerin SuomalaistenKeskusliiton johdossa olivat ensim
mäisen polven siirtolaiset. Vain yksi hallltuksen jäsenistä 011 syntynyt 
Ruotsissa. Kaikki ollvat Ruotsin kansalaisia ja useimmat olivat muutta
neet Ruotsiin jo pian sodan jälkeen, vuosina 1945-48. He ovat myös 
melko iäkkäitä: kukaan ei ole alle 30-vuotias ja yli puolet on täyttänyt 50 
vuotta. Järjestön johdossa on eri ammattiryhmien edustajia: hallituk
seen kuuluu kaksi tietokoneteknikkoa, kaksi opettajaa, lääkäri, eläk
keellä oleva insinööri, työn tarkastaja, asentaja, vastaanottoapulainen, 
ja eläkkeellä oleva laturi, liiton puheenjohtajan, opettaja Armas Paak
kosen antamien tietojen mukaan (1982). 

Ensimmäisen polven inkeriläiset muistavat vielä suomalaisväestön ve
näläistämispyrkimykset, karkoitukset Siperiaan, uskonnon vainon, so
ta-ajan kärsimykset ja evakuoinnit Suomeen. Örebron Pyhän Mikaelin 
kirkon ulkopuolella on kaikkien niiden inkeriläisten muistokivi, joille 

"ei suotu viimeistä lepoa siunatussa maassa, vaan jotka haudattiin 
metsiin ja laitumille vanhan kotimaan vaikeina vuosina ja matkalla 
vapau teen" I 

kirjoittaa Viktor Pajunen (1982, 16). 

Inkeriläisten joukossa on myös ortodokseja, jotka kuuluvat vuonna 
1958 perustettuun Ruotsin Suomalaiseen Ortodoksiseen Seurakun
taan. Se järjestää jumalanpalveluksia yhdeksällä paikkakunnalla, opin
topiirejä ja karjalaisia heimojuhlia. Seurakunnalla on yksi kirkkoherra, 
ja sillä on kirkollinen keskus lähellä Boråsia (ks. Juhkam 1982, 1-6). 

84 



Romaanit 

1960-luvun suurten muuttovirtojen aikana myös suomalaisia romaane
ja muutti Ruotsiin. Vuonna 1970 heitä oli Ruotsissa noin 1200 ja 
vuonna 1980 noin 3 000. 

Vuodesta 1972 myös romaanit ovat alkaneet järjestäytyä. Ensimmäi
senä syntyi Tukholman Suomalainen Romaniyhdistys, josta tuli seu
raavana vuonna perustetun Pohjoismaisen Romaanineuvoston jäsen. 
Nykyisin siihen kuuluu noin 500 jäsentä. Sekä Tukholman Suomalai
nen Romaniyhdistys että vuonna 1977 perustettu Södertäljen Romani
yhdistys ovat Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton jäsenyhdistyk
siä. Kaikkiaan Ruotsissa toimii kahdeksan suomalaista romaaniyhdis
tystä. 

Tukholman Suomalainen Romaniyhdistys herätti 1970-luvulla kes
kustelun romaanien sosiaalioloista, järjesti konferensseja, kävi minis
terien puheilla, ts. toimi romaanien etujärjestönä. Romaaniyhdistyksis
sä järjestetään myös lapsi- ja nuorisotoimintaa ja ne ovat järjestäneet 
kulttuuritilaisuuksia. Vuonna 1980 järjestettiin Hanasaaressa yhdessä 
Pohjola-Nordenin kanssa romaanikulttuurin seminaari (Ketola 1982). 

Kansainvälisiä yhteyksiä ei pidetä vain Suomen mustalaisjärjestöihin, 
vaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. Ruotsin suomalaiset romaani
yhdistykset ovat Pohjoismaisen Romaanineuvoston jäseniä, joka kuu
luu maailman romaanien yhdistykseen Romani Unioniin. Sen viimeksi 
vuonna 1981 pitämässä kansainvälisessä konferenssissa esitettiin mm. 
keskitysleireissä kärsineiden romaanien korvausvaatimuksetLänsi-Sak
san hallitukselle. Pohjoismaita edusti Tukholman Suomalaisen Roma
niyhdistyksen puheenjohtaja Aleka Stobin, joka oli myös Pohjois
maisen Romaanineuvoston puheenjohtaja. (Ketola 1982, 22-29). 
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VIII Ammattijärjestöt 

Siirtolaisuuden ja Ruotsin virallisen - siirtolaisten kielelliset oikeudet 
huomioonottamaan pyrkivän - uuden siirtolaisuuspoliittisen ohjelman 
seurauksena Ruotsiin on syntynyt uusia ammattiryhmiä. Yhteiskunta
elämän eri alueilla tarvitaan kaksikielisiä palveluita. Vaikka monet 
siirtolaisuuden synnyttämät ammattiryhmät, kuten siirtolaisopettajat, 
-toimittajat ja -seurakuntatyöntekijät osaavat useimmiten myös ruotsia 
myös he ovat tunteneet tarvetta perustaa omia yhdistyksiä. Yhteisen 
äidinkielen ja etnisen taustan ohella heitä yhdistävät samankaltaiset 
ongelmat työssään siirtolaisten hyväksi, ongelmat jotka eivät samalla
lailla kosketa ruotsalaisia kollegoja. He eivät puolusta vain omia 
ammatillisia etujaan vaan pyrkivät parantamaan suomen kielen asemaa 
yhteiskunnan eri alueilla. 

Opettajat 

Siirtolaisopettajat ovat yksi muuttoliikkeen synnyttämistä uusista am
mattiryhmistä ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Suomalaislasten koulu
vaikeudet vaativat suomenkielisten opettajien pestaamista kouluihin. 
Kasvava opettajien joukko, yksityisten opettajien eristyneisyys ja suo
malaislasten ylivoimaisilta tuntuvat ongelmat olivat opettajien järjes
täytymisen syynä 1970-1uvun alkupuolella (Rusanen 1981, 10). 

Ruotsin Suomalainen Opettajayhdistys (RSO) perustettiin vuonna 
1971; vuodesta 1981 lähtien sen nimi on ollut Ruotsin Suomalainen 
Opettajaliitto. Siihen kuului vuonna 1981 13 paikallisosastoa ja 746 
jäsentä. Vuoden 1983 alussa paikallisosastoja oli jo 16. 

Järjestöä rahoitetaan ensisijaisesti Suomesta käsin. Suurimmat avustuk
set tulevat Suomen opetusministeriöstä. Valtion maahanmuuttovirasto 
antoi vuonna 1981 liiton Tiedote-nimiselle lehdelle tukea (8 500 kr) ja 
Suomi-Seura r.y_ myönsi sille kulttuuriapurahan. Vuoden 1981 budje
tin loppusumma oli 223238 kruunua. Liitolla ei ole toimitiloja eikä 
palkattua työntekijää. Toimistona on vuodesta 1972 lähtien ollut 
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sihteeri-rahastonhoitaja, opettaja Leila Ratian yksityisasunto. Puheen
johtaja on opettaja Ilkka Rusanen. 

Opettajaliitto on toisaalta opettajien ammattijärjestö, toisaalta aatteel
linen yhdistys, joka pyrkii parantamaan suomalaislasten kouluoloja 
Ruotsissa. Se ei ole Ruotsin Opettajaliiton jäsen eikä sillä näin ole 
neuvotteluoikeutta palkkaus- ja virkasuhdeasioissa eikä lakko-oikeut
ta. Se kuuluu kuitenkin Ruotsin opettajaliiton vähemmistöopettajien 
komiteaan, jolla on neuvoa-antava asema Ruotsin opettajaliiton ko
kouksissa. 

Jo 1970-luvun alkupuolelta saakka Ruotsin Suomalainen Opettaja
yhdistys on tiedottanut aktiivisesti suomalaislasten kielitaitoa koske
vista tutkimustuloksista ja vaatinut suomalaisten luokkien perustamis
ta esikoulusta lukioon saakka, uusien opettajan virkojen perustamista, 
opettajien poikkeus- ja jatkokoulutuksen lisäämistä jne. Opettaja· 
yhdistys on yrittänyt muokata niin kouluviranomaisten kuin opettajien, 
lasten vanhempien ja muiden suomalaisjärjestöjen koulupoliittisia 
näkemyksiä. Se osallistui Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton 
vuonna 1981/82 järjestämään Suomen kielen kampanjaan. 

Ruotsin Suomalainen Opettajaliitto järjestää myös koulutus- ja kurssi
toimintaa. Noin joka viides järjestön jäsen on osallistunut vuotuisille 
syyspäiville, joiden teemat ovat vaihdelleet siirtolaispolitiikasta ammat
tijärjestötoimintaan, kielestä kulttuuriin, opetusvälineistä luovaan toi
mintaan jne. (Tiedote 1981, 7,4-13). 

Vanhemmat 

Lastensa koulunkäynnistä kiinnostuneet ja heidän kielivaikeuksistaan 
huolestuneet vanhemmat alkoivat järjestäytyä suomenkielisiin Koti ja 
Koulu -yhdistyksiin 1970-luvun loppupuolella ja 1980-luvun alussa. 
Niitä toimii tällä hetkellä jo 30 paikkakunnalla. Suomenkieliset Koti ja 
Koulu -yhdistykset ovat neuvotelleet kuntien kouluviranomaisten 
kanssa suomenkielisestä opetuksesta, laatineet julkilausumia ja kirjel
miä viranomaisille ja olleet mukana järjestämässä koululakkoja suo
menkielisten luokkien säilyttämisen puolesta. MonetKoti ja Koulu -yh
distykset ovat yhteistyössä paikallisten Suomi-seurojen koulujaostojen 
kanssa ja osa on perustettu seurojen koulujaostojen aloitteesta. Suo
menkieliset Koti ja Koulu -yhdistykset osallistuivat muiden suomalais
järjestöjen rinnalla Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton järjestä
mään Suomen kielen kampanjaan vuonna 1981/82. 
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Suomenkieliset Koti ja Koulu -yhdistykset kuuluvat Ruotsin Koti ja 
Koulu -yhdistysten valtakunnalliseen liittoon. Siellä työskentelee siir
tolaiskonsulentti, jonka tehtäviin kuuluu yhteydenpito suomenkielis
ten Koti ja Koulu -yhdistysten kanssa ja suomenkielisen aineiston 
laatiminen kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Aineistoa on saatu 
mm. Suomessa toimiviltaKoti jaKoulu -yhdistyksiltä ja Mannerheimin 
Lastensuoj eluliitosta. 

Ruotsinsuomalaisten koulutusneuvoston pääsihteeri Vesa Leppänen 
on toiminut puheenjohtajana Upplands Väsbyn suomenkielisessä Koti 
ja Koulu -yhdistyksessä. Hänen mukaansa yhdistykset ovat ensiarvoisen 
tärkeitä kielivaikeuksista kärsiville suomalaisvanhemmille. Niihin kuu
luu hänen mukaansa keskimääräistä valveutuneempia ja keskimääräistä 
enemmän koulutusta saaneita henkilöitä, "ruotsinsuomalaisten par
haimmistoa" (Leppänen 1982). 

Opiskelijat 

Ruotsinsuomalaisten opiskelijoiden järjestäytyminen alkoi vuonna 
1978 Tukholmassa, levisi seuraavana vuonna Uppsalaan, Lundiin ja Uu
majaan ja vuonna 1981 Göteborgiin. Vuonna 1980 perustettiin puolue
poliittisesti sitoutumattomien opiskelijajärjestöjen yhteistyöelimeksi 
Ruotsinsuomalaisten Opiskelijajärjestöjen Keskusliitto (ROK). Sen 
puheenjohtajina ovat olleet viimeksi oikeustieteen ylioppilaat Jarmo 
Vuori ja Hannu Kiesiläinen. 

Liittoon kuuluu noin 1 500 opiskelijaa. Tukholman ja Uppsalan pai
kallisyhrlistyksissä jäseniä on eniten, lähes 500. Uumajan ja Göteborgin 
yhdistyksissä on noin 250 jäsentä ja Lundissa 50-80. 

Liitto pyrkii parantamaan suomalaisten opiskelijoiden opintososiaalista 
asemaa ja työhön sijoittumista valmistumisen jälkeen. Ruotsissa ja 
Suomessa suoritettujen tutkintojen vastaavuuskysymykset samoin 
kuin täydennyskoulutuskysymykset ovat tällä hetkellä ajankohtaisia. 
Liitto pyrkii myös vaikuttamaan Suomesta ja Ruotsista saatavan opinto
tuen suuruuteen, suomenkielisen opinto-ohjauksen ja työmarkkinatie
dotuksen järjestämiseen sekä kaksikielisyyden lukemiseen lisäansioksi 
suomalaissiirtolaisia palvelevissa ammateissa. Liitto osallistui Ruotsin 
Suomalaisseurojen Keskusliiton järjestämään Suomen kielen kampan
jaan vuonna 1981/82. Se pitää yhteyksiä sekä Suomen että Ruotsin 
koulutusviranomaisiin, yliopistoihin ja ylioppilaskuntiin. 
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Liittoa rahoittaa ensisijaisesti Suomen opetusministeriö, jonka avustus 
vuonna 1981 oli 18000 mk. Ruotsin viranomaisilta ei ole saatu avus
tusta. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Suurimmat kustannukset 
muodostaa liittokokous ja jäsenlehti ROKULI, joka ilmestyi vuonna 
1981 neljä kertaa 1 700 kappaleen painoksena. Paikallisyhdistyksillä on 
myös omia lehtiä ja ne järjestävät opiskelijoille erilaista vapaa-ajan
toimintaa: juhlia, kulttuuri-, harrastus-, kerho- ja urheilutoimintaa. 

Toimittajat 

Siirtolaisuus Ruotsiin on merkinnyt myös siirtolaiskielillä tiedottami
sen tarvetta. Suomenkielisiä vakituisia paikallisradio toimittajia oli 
Ruotsissa vuonna 1982 jo 33; 17 asemaa lähettää suomenkielistä 
ohjelmaa. Ruotsin suomenkieliset paikallisradiotoimittajat -niminen 
yhdistys perustettiin vuonna 1977 ja siihen kuuluvat lähes kaikki 
vakituiset toimittajat. 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia suomenkielisen paikallisradio
toiminnan kehittämiseksi Ruotsissa, jäsenistönsä ammattitaidon kehit
tämiseksi ja suomen kielen vaalimiseksi ja huoltamiseksi. Se pyrkii 
edistämään paikallisradioasemien välistä yhteistyötä ja kehittämään 
yhteistyötä Ruotsin radion suomenkielisen toimituksen sekä yhtymän 
muiden vähemmistökielisten yksiköiden kanssa. Se pyrkii myös edistä
mään jäsenistönsä henkistä ja fyysistä kuntoa. 

Järjestöä ei pidetä Ruotsin paikallisradioyhtiön virallisena elimenä eikä 
lausunnon antajana. Yhtiön mielestä sillä on kuitenkin tärkeä tehtävä 
suomenkielisten toimittajien yhdyssiteenä ja etujärjestönä. Yhdistys saa 
nimetä suomenkielisten toimittajien edustajat yhtiöön perustettuun 
vähemmistökielisten asioita hoitavaan työryhmään. 

Yhdistys on laatinut selvityksen vähemmistökielisten ohjelmiin tarvit
tavista määrärahoista ja sen aloitteesta on yhtiöltä saatu selvitys määrä
rahojen jakoperusteista. Yhdistys on myös aloittanut suomalaistoimi
tusten taloudellisen tilanteen kartoittamisen. 

Vuonna 1982 yhdistyksen johtokunta piti kahdeksan puhelinkokousta 
ja kaksi jäsenkokousta vähemmistökielisten toimittajien seminaarien 
yhteydessä. Tällä yhdistyksellä on naispuheenjohtaja, toimittaja Pirjo 
Teittinen. 
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IX Taiteilijoiden järjestöt 

Ruotsin suomalaisseuroissa harrastetaan näyttelemistä, tanssia ja mu
siikkia. Mutta eri puolilla Ruotsia on jo pitkään harrastettu myös 
kirjoittamista, maalaamista ja kuvanveistoa. Näiden alojen harrastajien 
ja ammattilaisten järjestäytymiseen 1970-luvun puolivälissä vaikutti 
yhteinen julkinen esiintyminen - novellikilpailu ja taidenäyttely -
joiden yhteydessä taiteilijat tulivat tietoisiksi toisistaan, yhteisestä 
harrastuksestaan ja yhteisistä eduistaan. 

Kirjoittajat 

Ensimmäinen ruotsinsuomalainen valtakunnallinen kulttuurin erikois
järjestö on vuonna 1975 perustettu Ruotsinsuomalaisten Kirjoittajien 
yhdistys (RSKY). Vuoteen 1978 saakka sen puheenjohtajana oli ruot
sinsuomalainen kirjailija Kalervo Kujala ja hänen jälkeensä järjestö
elämässä monipuolisesti toiminut opettaja Matti J. Korhonen. Järjes
täytymisen kimmokkeena oli Ruotsin radion suomenkielisen novelli
kilpailun saama suosio: siihen osallistui 160 ruotsinsuomalaista kirjoit
tajaa. (Kujala Ruotsin Suomalaisen haastattelussa, ks. Havas 1980). 

Vuonna 1981 Kirjoittajien yhdistykseen kuului 151 jäsentä. Kirjoitta
jakerhoja toimii mm. Tukholmassa, Huddingessa, Södertäljessä, Marie
stadissa, Örebrossa ja Kiirunassa. Niissä luetaan ja arvioidaan jäsenten 
kirjoituksia, mutta niillä katsotaan myös olevan tärkeä yhdessäolo
tehtävä. 

Kirjoittajien yhdistys on järjestänyt niin lyriikan, proosan kuin näytel
män ja lastenkirjallisuuden kirjoittamiskursseja sekä kielenhuoltokurs
sin. Se osallistui vuonna 1981/82 järjestettyyn Suomen kielen kampan
jaan muiden suomalaisjärjestöjen rinnalla. 

Kirjoittajien yhdistyksen aloitteesta perustettiin vuonna 1975 osuus
kustantamo Finn-Kirja, joka on tähän mennessä julkaissut kolmisen-
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kymmentä ruotsinsuomalaisten kirjoittajien teosta. Yhdistys julkaisee 
Liekki-nimistä lehteä. 

Kirjoittajien yhdistyksen toimintaan ovat osallistuneet monet tunnetut 
ruotsinsuomalaiset kirjailijat, kuten Martta Matinlompolo, Elvi Remes
Blomgren, Sören G . Lindgren, Aappo I. Piippo, Asser Riarbäck ja 
Sigurd Klockare. (Ylärakkola 1980 a). 

Kirjoittajien yhdistys on saanut avustuksia mm. Suomi-Seura ry:ltä, 
Suomen opetusministeriöltä ja Suomalais-ruotsalaiselta kulttuuri ra
hastolta sekä Ruotsista valtion maahanmuuttovirastosta, työväen sivis
tysliitolta (ABF) , maakäräjiltä ja kunnilta. Sen julkaisema lehti, Liekki 
saa tukea Ruotsin valtion kulttuurineuvostolta. 

Kuvataiteilijat 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton kulttuuripäivien yhteydessä 
järjestetty näyttely vuonna 1976 herätti puolestaan kuvataiteilijat huo
maamaan järjestäytymisen tarpeen. Vuonna 1977 perustettiin asessori 
Arvo Ylärakkolan aloitteesta Ruotsinsuomalaisten Kuvataiteilijoiden 
yhdistys, jonka perustavaan kokoukseen Tukholman Suomitalossa 
osallistui 43 taiteilijaa. (Ylärakkola 1980 b). Vuonna 1982 yhdistykseen 
kuului jo n . 150 jäsentä. (Tikkanen 1982). 

Yhdistys on sekä ammattilaisten että harrastajien yhteistyö-, tuki- ja 
koulutusjärjestö . Kuvataiteiden merkitystä siirtolaisten omanarvon
tunnon kohottajana pidetään keskeisenä. Vuonna 1977 yhdistys järjesti 
50 jäsenensä töiden näyttelyn Suomitalolla. Vuonna 1981 se vuokrasi 
itselleen Suomi Gallerian Suomitalosta. Yhdistyksellä on ollut näytte
lyitä eri puolilla Ruotsia ja Suomessa. 

Esimerkiksi vuonna 1979 järjestettiin lasten vuoden teemanäyttely 
Tukholman kulttuuritalolla ja vuonna 1980 "Ruotsinsuomalainen kuva
taide -80" Helsingin taidetalossa. Näyttelyn rahoitukseen osallistuivat 
mm. Suomi-Seura Ly., Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto ja 
Suomen ulkoasiainministeriö. 

Yhdistyksen näyttelyistä on kirjoitettu Suomen ja ruotsinsuomalaisten 
lehdistössä, mutta ruotsalaiset lehdet eivät ole niistä (järjestön antamien 
tietojen mukaan) kirjoittaneet. Vuonna 1982 ilmestyi lähetystöneuvos 
Matti Isoviidan matrikkeli ruotsinsuomalaisista kuvataiteilijoista, joka 
oli toimitettu yhteistyössä kuvataiteilijoiden yhdistyksen kanssa. 
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Yhdistyksellä on ollut sen perustamisesta saakka naispuheenjohtajia. 
Vuoden 1981 johtokuntaan kuului vain yksi mies. Viimeksi ovat 
puheenjohtajina toimineet Raija Loponen-Mäntynen ja Anna-Liisa 
Hänninen. 
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X Sosiaalialan järjestöt 

Sosiaalialan järjestäytyminen on toistaiseksi kapealla pohjalla ruotsin
suomalaisten keskuudessa. Vain sotaveteraanit ja sotainvalidit ja toi
saalta vaikeista alkoholiongelmista kärsivät ruotsinsuomalaiset ovat jär
jestäytyneet omiin yhdistyksiinsä. Sodan kokeneiden rivit sitä paitsi 
alkavat jo vähitellen harventua. 

Mielenkiintoista on se, että sotaveteraanit ja sotainvalidit toimivat myös 
Ruotsissa eri järjestöissä. Molemmat vaalivat menneisyyttä ja ajavat 
aktiivisesti oman ryhmänsä etuja. Kummankin vertailuryhmänä on 
vastaava Suomessa asuva ryhmä ja molemmat järjestöt kohdistavat niin 
taloudelliset kuin kuntoutusta koskevat vaatimuksensaSuomen valtiol
le. Sotainvalidien vaatimukset ovat luonnollisesti pitemmälle meneviä 
kuin sotaveteraanien. 

Yhteistä näille ryhmille on myös ambivalentti suhtautuminen omaan 
siirtolaisuuteen. Taistelu sodassa Suomen puolesta, mutta muuttami
nen maasta sodan jälkeen koetaan selvästi ristiriitaiseksi.J otkut uskovat 
Suomeen jääneiden pitävän heitä maaOnpettureina, mikä Suomen puo
lesta taistelleista ja sodassa vammautuneista tuntuu erityisen epä
oikeudenmukaiselta. 

"Minullekin sanoi yksi rautaristin ritari, että olen maanpetturi, 
kun olen Suomen hylännyt. Sellainen nostaa mielen karvaaksi. 
Samallalailla me oltiin kaikki rintamalla, sama sota se oli kaikille" 
(Gunnar Valtonen Ruotsin Suomalaisen haastattelussa 28/1982, 7). 

Monet ovat myös sitä mieltä, että Suomen valtio ei tunnu välittävän 
sotainvalidien ja sotaveteraanien kohtalosta näiden muutettua maasta 
(Kotimaa 14.1 .1974, 14; Ruotsin Suomalainen 28/ 1982, 6-7). Järjestö
jen tavoitteena onkin juuri tasa-arvoisuuden saavuttaminen Suomessa 
asuvien sotainvalidien ja sotaveteraanien kanssa. 
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Sotaveteraanit 

Ruotsiin muuttaneiden joukossa on noin 10 000 vuosina 1939-44 sotiin 
osallistunutta suomalaista. Sotaveteraanien järjestäytyminen alkoi 
Ruotsissa vuonna 1969, jolloin syntyi Suomen Sotaveteraartiliiton 
Ruotsin piiri. Suomen Sotaveteraaniliitto perustettiin jo vuonna 1957 
ja se on sääntöjensä mukaan sotiin osallistuneiden miesten ja naisten 
veljes-, huolto- ja etujärjestö. Se on epäpoliittinen eikä osallistu soti
laalliseen toirrtintaan. Se on Maailman Veteraani järjestön jäsen. 

Sotaveteraanien Ruotsin piiriin kuuluu peräti yhdeksän yhdistystä ja 
noin 1 000 jäsentä puheenjohtajan, arkkitehti Axel Axin mukaan. 
Ruotsin piirin tarkoituksena on tasa-arvoisuuden saavuttaminen Suo
messa asuvien veteraartien kanssa. Ajankohtaisia kysymyksiä ovat mm. 
ruotsinsuomalaisten veteraanien oikeus saada kuntoutusta, rintama
lisän maksaminen kaikille veteraaneille kansalaisuuteen ja asuinpaik
kaan katsomatta yms. 

Yhdistys tiedottaa jäsertilleen kaksikielisin mortistein ja se sai vuonna 
1981 valtion maahanmuuttovirastolta 2000 kr tiedotustoimintaansa 
varten. Järjestö toimii vapaaehtoisin voimin. 

Järjestön jäseniä on osallistunut sotaveteraanien marsseihin ja suur
kokouksiin Suomessa ja se pitää yhteyttä myös Ruotsissa toimivien 
muiden Suomen sotiin osallistuneiden järjestöjen kanssa. Vuonna 1981 
se vietti itsenäisyyspäivän juhlaa yhdessä Sotainvalidien Ruotsin Veljes
osaston kanssa, ja oli edustettuna myös kaikissaFörbundetSvenska Fin
landsfrivilliga- ja JR Aseveli -yhdistyksen tilaisuuksissa. Vuonna 1981 
pidettiin Kanadassa, Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Suomessa toimivien 
suomalaisten aseveliyhdistysten ja -kerhojen kokous Kanadassa; myös 
Ruotsin piirin puheenjohtaja osallistui tähän kokoukseen. 

Uskonnollinen toiminta on otettu huomioon järjestettäessä ikäänty
ville sotaveteraaneille ohjelmaa. Suomen talvisodan päättymisen 
(13.3.1940) muistoksi vietettiin (1981) veteraani päivää Tukholman 
Suomalaisessa kirkossa. Hartaushetken jälkeen laskettiin yhdessä so
tainvalidien kanssa seppele kaatuneiden muistolaatalle. ItsenäiSYYS
päivän juhlajumalanpalveluksessa olivat veteraanijärjestöt lippuineen 
kunniavartiossa. Tukholman suomalainen seurakunta on tarjonnut 
"kahvia ja maukkaita leivonnaisia" veteraanitilaisuuksiin osallistuville. 
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Sotainvalidit 

Sotainvalidit järjestäytyivät viisi vuotta myöhemmin kuin sotaveteraa
nit. Sotainvalidien Ruotsin Veljesosasto syntyi vuonna 1974. Se on 
Suomen Sotainvalidien Veljesliiton epävirallinen jäsenosasto. Sen tar
koituksena on ylläpitää Ruotsissa asuvien sotainvalidien yhteishenkeä 
ja luoda edellytyksiä heidän ja heidän omaistensa huollolle . Ruotsin 
Veljesosastoon kuuluu 760 jäsentä. 

Vuoteen 1979 ja vuodesta 1982 lähtien järjestöllä on ollut oma Ruotsin 
työmarkkinahallituksen palkkaama toimitsija. Tätä nykyä toimitsija 
Lahja Klen-Wickström työskentelee Ruotsin Suomalaisseurojen Kes
kusliiton tiloissa. Vuonna 1981 Ruotsin Veljesosasto sai Suomen Sota
invaiidien V djesliitolta 20 000 kruunua ja Suomalais-ruotsalaiselta 
kulttuurirahastolta 2 000 kruunun avustuksen. 

Ruotsin Veljesosasto pyrkii tiedottamaan sotavammaisille näiden oike
uksista saada elinkorkoa Suomen valtiolta, ilmaisista lääkärintarkastuk
sista invaliditeetin asteen tarkistamiseksi jne. Ruotsissa elää sotainva
lideja, jotka eivät saa mitään korvausta tai invaliditeettiinsä nähden liian 
pientä korvausta. Monet ovat myös tietämättömiä kuntoutusmahdolli
suuksista. Vuoteen 1980 saakka Ruotsissa asuvat sotainvalidit joutuivat 
maksamaan myös veroa korvauksestaan. Veljesosasto tiedottaa mah
dollisuuksista anoa takaisin maksettuja veroja. (Klen-Wickström 1982). 

Tiedotusvälineiden, suomalaisjärjestöjen ja Suomen tapaturmaviraston 
rekisterin välityksellä on saatu yhteyksiä toistaiseksi järjestön ulko
puolella oleviin sotavarnrnaisiin. Suomen Sotainvalidien Veljesliiton 
julkaiseman Sotainvalidi-lehden ohella Ruotsin Veljesosasto lähettää 
jäsenilleen kiertokirjeitä. 

Sotainvalideilla ei ole vain etujärjestötoimintaa. Myös he järjestävät 
virkistystoimintaa ja yhteisiä tilaisuuksia. Vuonna 1981 he matkustivat 
esimerkiksi yhdessä Leningradiin. Yhteyksiä pidetään sekä Suomessa 
toimiviin järjestöihin että Ruotsissa asuviin sotaveteraaneihin ja Tuk
holman Suomalaiseen seurakuntaan. Vuonna 1981 vihittiin Sotainvali
dien Ruotsin Veljesosaston lippu Tukholman Suomalaisessa kirkossa. 
Seurakunnan tiloissa pidetyssä vuosikokouksessa vuonna 1982 valittiin 
Veljesosaston puheenjohtajaksi edelleen toimittaja Joili Hella. 
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Anonyymit Alkoholistit 

Myös Ruotsissa asuvien suomalaisten siirtolaisten keskuudessa on 
henkilöitä, joilla on vaikeita alkoholiongelmia (ks. esim. Jaakkola 
1976a). Anonyymien - nimettöminä pysyttelevien - Alkoholistien (AA
liikkeen) suomenkielinen toiminta alkoi Tukholmassa ja Göteborgissa 
jo 1960-luvun alkupuolella. Useimmat nykyisin toimivista 20:stä suo
menkielisestäAA-ryhmästä syntyivät järjestön edustajan mukaan 1970-
luvun puolivälissä. Vuonna 1982 toimi Tukholmassa 14 suomenkielistä 
AA-ryhmää ja yksi alkoholistien omaisille tarkoitettu ryhmä. Ryhmissä 
on keskimäärin 10- 15 jäsentä. 

Ruotsissa toimii myös ruotsalaisia AA-ryhmiä sekä yksi islantilainen ja 
yksi englantilainen ryhmä. KaikkiaanAA-ryhmiä on Ruotsissa 40 ja ne 
kuuluvat Ruotsin AA:n keskuskomiteaan (Centralkommitten för AA i 
Sverige). AA-liike on kansainvälinen ja toimii 110 maassa. 

AA-toveriryhmissä alkoholistitkertovat kokemuksistaan ja rohkaisevat 
toisiaan pysyttelemään raittiina "päivä kerrallaan". Kahvitilaisuuksissa 
keskustellaan esimerkiksi jostakin 12-kohdan ohjelmaan liittyvästä 
aiheesta, "12 askeleesta kohti henkilökohtaista raittiutta" . Keskustelun 
pohjaksi tilataan Suomesta kirjallisuutta. AA-liike on kustantanut 
Suomessa kirjoja ja alkoholistien kokemuksista kertovia vihkosia. 
Jäsenet tilaavat myös järjestön Ratkaisu-nimistä lehteä. 

AA:n edustajat käyvät pitämässä myös kahdessa vankilassaAA-ryhmiä ja 
vastaavat vuoroilloin AA:n auttavaan puhelimeen Tukholmassa. Toi
mintaa koskevia tiedotustilaisuuksia pidetään paitsi vankiloissa, myös 
esimerkiksi alkoholipoliklinikoilla, lääkärinvastaanotoilla, opettaja
korkeakouluissa sekä sosiaaliviranomaisille. 

Toimintaa rahoitetaan vapaaehtoisin avustuksin. Ryhmien kokouksissa 
"pannaan hattu kiertämään". Alkoholisteihin kohdistuvien epäluulojen 
- "jos sattuu jotakin" - vuoksi kokous tiloja on järjestön edustajan 
mukaan usein vaikea saada vuokratuksi. 



XI Uskonnollinen järjestäytyminen 

Suomenkielisen seurakuntatyön historia ulottuu aina 1500-luvulle 
saakka, jolloin perustettiin Tukholman suomalainen seurakunta. Vuon
na 1945 Suomen kirkko lähetti Tukholmaan papin ja palkkasi sekä 
Tukholmaan että Göteborgiin 1950-luvulla sosiaalityöntekijän toimi
maan suomalaisten parissa. 

Ruotsin kirkko palkkasi ensimmäisen suomalaisen papin vuonna 1952 
Skaran hiippakuntaan toimimaan erityisesti inkeriläisten keskuudessa. 
Seuraavana vuonna palkattiin suomalainen pappi toimimaan koko 
keski- ja etelä-Ruotsin alueella. 1960-luvulla siirtolaisuuden kasvaessa 
papinvirkoja perustettiin lisää ja alkoi syntyä myös paikallisia seura
kuntatyhmiä. Mutta vielä 1970-luvun alkaessa yhdellä papilla saattoi 
olla useita hiippakuntia hoidettavanaan (Edler 1980, 1- 2). 

Ruotsin suomenkielisen seurakunta työn laajentuessa syntyi organisoi
tumisen tarve. Vuonna 1967 perustettiin Tukholmassa Ruotsin Suo
menkielisen Seurakuntatyön Keskus. Seurakuntakeskukseen liittyi 
jäseniksi paikallisia seurakuntapiirejä. Sittemmin hiippakuntatasolle 
perustettiin piirijärjestöjä, joihin seurakuntapiirit voivat liittyä jäsenik
si. Piirijärjestöt voivat liittyä Seurakuntatyön keskuksen jäseniksi 
(Edler 1980, 3-4). 

Alkuaikoina Ruotsin Suomenkielisen Seurakuntatyön Keskuksen työ 
oli lähinnä paikallisseurakuntien toiminnan käynnistämistä ja kerhojen 
auttamista alkuun. Pääperiaatteena on ollut, että suomenkielinen 
seurakuntatyö on osa Ruotsin kirkon työ tä, josta vastuu kuuluu Ruot
sin kirkolle (Edler 1980, 5-6). Seurakuntatyö pyritäänkin saamaan 
entistä kiinteämmin kytketyksi seurakuntien viralliseen hallintoko
neistoon. Lähes kaikissa hiippakunnissa toimi vuonna 1981 hiippakun
taneuvostojen alaisina suomenkielisen työn suunnitteluelimiä. Vuonna 
1977 perustettiin Ruotsin arkkipiispan kansliaan erityinen siirtolais
sihteerin virka suomenkielistä toimintaa varten. Tätä virkaa hoitava 
Martti Lehtinen on myös Ruotsin Suomenkielisen Seurakuntatyön 
Keskuksen pääsihteeri. Seurakuntatyön Keskuksen palveluksessa on 
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lisäksi apulaispääsihteeri, tiedotussihteeri, nuorisosihteeri ja koulutus
sihteeri. 

Vuoden 1981 vuosikertomuksen mukaan Ruotsin Suomenkielisen 
Seurakuntatyön Keskukseen kuului 72 jäsenjärjestöä, joista 61 oli 
seurakuntapiirejä tai vastaavia, 8 hiippakuntaelimiä sekä 4 järjestöjä
seniä. Pysyviä yhteyksiä pidettiin 40 paikkakunnalle, joissa suomen
kielistä seurakuntatyötä ainakin jossain muodossa tehdään. Vuonna 
1982 suomenkielisiä seurakuntapiirejä toimi Ruotsissa jo 11 O. 

Suomenkielisen seurakuntatyön muodot Ruotsissa ovat samoja kuin 
Suomessa. Jumalanpalveluksen ohella vietetään seurakuntailtoja, pide
tään seuroja, ompeluseuroja, raamattu- ja opinto piirejä, eläkeläisten, 
lasten ja nuorten kerho ja, ihmissuhderyhmiä ja Kantele-piirejä, tehdään 
retkiä ja järjestetään leirejä ja perhetoimintaa sekä vietetään joulu- ja 
äitienpäiväjuhlia. Sekä kasteita että vihkiäisiä ja hautajaisia toimitetaan 
suomeksi ja annetaan rippikouluopetusta. Kuoroharrastus on viime 
vuosina lisääntynyt ja 20 seurakuntapiirissä on oma kuoro. Työntekijä
pulasta huolimatta pyritään käymään myös vankiloissa ja sairaaloissa. 
Apulaispääsihteeri Seppo Aaltosen arvion mukaan tavoitetaan noin 
60000-80000 ruotsinsuomalaista vähintään pari kertaa vuodessa. 

Seurakuntatyön Keskus järjestää myös koulutusta: vuonna 1981 se piti 
luovaa lapsi- ja nuorisotyötä sekä eläkeläistyötä koskevan kurssin ja 
koulutti maallikkoja luottamustehtäviin. Keskus välittää toiminta
aineistoa seurakuntap'iireihin. Vuodesta 1973 se on julkaissut Siirto
lainen ja kirkko -nimistä lehteä, jonka levikki oli vuonna 1981 2500. 
Vuoden 1982 alussa tilauksia oli 3000. 

Seurakuntatyön Keskus on edustus- ja asiantuntijaelin siirtolaisten 
asemaa kirkossa ja yhteiskunnassa koskevissa kysymyksissä. Sillä on 
yhteyksiä niin Suomessa kuin Ruotsissa toimiviin kirkollisiin elimiin, 
Suomen kirkon herätysliikkeisiin Ruotsissa ja siirtolaisjärjestöihin. 
Yhteyksiä Suomeen helpottaa se, että Ruotsin Suomenkielisen Seura
kuntatyön Keskuksen entinen pääsihteeri, pastori Jaakko Launikari 
toimii nykyisin Suomen kirkon ulkomaanasiain toimikunnassa. 

Myös yhteyksiä Tanskaan ja Norjaan samoin kuin Saksan Liittotasa
vallan kirkollisen työn keskukseen on pidetty yllä vuonna 1981. 
Seurakunta työn Keskus oli edustettuna Luterilaisen maailmanliiton 
siirtolaisprojektissa ja Euroopan kirkkojen rasismin vastaisen työryh
män työskentelyssä ja edustajat kävivät tutustumassa Australian SUOma
laisten seurakuntien työskentelyyn. 
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Seurakuntatyön Keskuksella on taloudellisia vaikeuksia toimintansa 
ylläpitämiseksi. Sen talous riippuu erilaisistaanomuksenvaraisista avus
tuksista. Se saa puolet Ruotsin kirkoissa kerättävästä ns. siirtolais
kolehdista (vuonna 1981 228000 kruunua). Valtion maahanmuutto
virasto ja Suomen opetusministeriö tukevat Siirtolainen ja kirkko -leh
teä. Suomen kirkko antaa vuosittaisen toimintamäärärahan (vuonna 
1981 119000 kruunua) ja maksaa kolmen toimiala-sihteerin palkat. 
Vuonna 1981 tuloja oli hieman yli miljoona kruunua ja menoja noin 
parisataatuhatta enemmän. 

Ruotsin kirkon palkkaamia suomenkielisiä pappeja oli vuonna 1981 
Ruotsissa 38, seurakunta-assistenttejä ja vapaa-ajanohjaajia 14, diako
nian viranhaltijoita 8, seurakuntasihteereitä ja hiippakuntakonsulent
teja viisi sekä yksi kirkkomuusikko. Suomenkielisillä seurakuntatyön
tekijöillä on oma ammattijärjestönsä, vuonna 1971 perustettu Kirkon 
suomenkielisten viran- ja toimenhaltijain kollegio. 

Vaikka päätoimiset seurakuntatyöntekijät käynnistävät erilaisia toi
mintoja, on maallikkojen osuus seurakuntatyössä ollut keskeinen. He 
pitävät pyhäkouluja, päiväkerhoja ja seurakuntapiirejä. Heidän aloit
teestaan toiminta on usein alkanut, ja he muodostavat niin seurakunta
piirien kuin Ruotsin Suomenkielisen Seurakuntatyön Keskuksenkin 
johtokunnan. 

Suomenkielinen seurakuntatyö ei kohdistu vain ruotsia huonosti pu
huviin. Lapsuusajan uskonnollisten kokemusten, omakielisen uskon
nonharjoitukseen liittyvien elämysten ja vaikkapa vanhojen suoma
laisten virsien merkitys monille suomalaisille on suuri (Edler 1980). 
Ruotsissa kasvaneille nuorilIekin halutaan tarjota kielellinen vaihto
ehto ja mahdollisuus äidinkielensä kehittämiseen. Myös seurakunta
työssä äidinkielen merkitystä tasapainoisen etnisen identiteetin saavut
tamisessa pidetään tärkeänä. Seurakuntatyön Keskus osallistui muiden 
siirtolaisjärjestöjen rinnalla Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton 
järjestämään Suomen kielen kampanjaan vuonna 1981/82. 

Vuodesta 1979 lähtien, mutta erityisesti vuonna 1981 varhaisnuorison 
osallistuminen seurakunnan kerhoihin, leireihin ja rippikouluihin on 
lisääntynyt. Tämän arvellaan johtuvan suomenkielisen kouluopetuksen 
lisääntymisestä, mutta myös hiippakuntakonsulenttien työstä ja suo
menkielisten nuorisotyöntekijöiden määrän lisääntymisestä. Ruotsin 
Suomenkielisen Seurakuntatyön Keskuksen pääsihteerin mielestä seu
rakuntatyön on tulevaisuudessa tarjottava myös kaksikielisiä palveluita. 
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Siirtolaisten irrallisuutta uudessa ympäristössä kuvaa se, että osa heistä 
ei tiedä kuuluvatko he Ruotsin kirkkoon (Ahonen 1982, 61). Tois
taiseksi ei ole olemassa edustavia tietoja kirkkoon kuulumisen ylei
syydestä ruotsinsuomalaisten keskuudessa. 

Paitsi valtion kirkolla myös useilla vapaakirkollisilla ryhmillä ja Ruotsin 
kirkon piirissä toimivalla Kansanlähetyksellä on suomenkielistä toi
mintaa myös Ruotsissa. Salemin Suomi Klubi on Ruotsin Suomalais
seurojenKeskusliiton jäsen. HeIIuntailaisilIa on suomenkielistä toimin
taa, johon myös suomalaiset romaanit osallistuvat aktiivisesti Tukhol
massa. J ehovan todistajat tekevät kotikäyntejä myös ruotsinsuoma
laisissa kodeissa ja edellä mainittiin suomalaisten ortodoksisen seura
kunnan toiminnasta. 

Ruotsin Suomenkieliset Seurakuntatyön Keskuksen edustajien mu
kaan vapaakirkolliset ryhmät ovat varsin suosittuja suomalaisten siirto
laisten keskuudessa. Kotikäynnit voivat olla merkityksellisiä yksinäi
sille, juurettomuudesta kärsiville siirtolaisille. Pienemmissä uskon
nollisissa yhdyskunnissa myös yhteisyyden tunne voi olla voimakkaampi 
kuin valtionkirkossa. 
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XII Poliittinen järjestäytyminen 

Edellä kuvaamani järjestöt ovat sääntöjensä mukaan puoluepoliittisesti 
sitoutumattomia järjestöjä. Kuten todettiin, järjestöt ovat kuitenkin 
yhteydessä myös poliittisiin puolueisiin siirtolaispoliittisia asioita ajaes
saan ja niihin kuuluu henkilöitä, joilla on poliittisia luottamustehtäviä. 
Mutta myös eri puolueilla on suomenkielistä toimintaa: ruotsinsuoma
laiset ovat järjestäytyneet omiin yhdistyksiinsä tai jaostoihin erityisesti 
vasemmistopuolueissa. 

Sosiaalidemokraatit 

Tutkimukset osoittavat, että ruotsinsuomalaisten äänestyskäyttäytymi
nen vastaa samaan sosiaaliryhmään kuuluvien ruotsalaisten äänestys
käyttäytymistä (Hammar 1979, 152). Valtaosa ruotsinsuomalaisista 
kuuluu työväestöön tai alempiin toimihenkilöihin ja valtaosa heistä 
näyttää useiden tutkimusten mukaan kannattavan ja äänestävän sosiaali
demokraatteja (Hammar 1979,152; Jaakkola 1982). Vaikuttaa lisäksi 
siltä, että Ruotsiin muutto merkitsee monelle suomalaiselle sosiaali
demokratisoitumista: Kun suurten muuttovirtojen jälkeisinä vuosina 
haastattelin ruotsinsuomalaisia Västeråsissa, kävi ilmi, että 54 % puo
luekantansa ilmaisseista oli kannattanut sosiaalidemokraatteja Suomes
sa asuessaan, muuton jälkeen heistä 69 % katsoi sosiaalidemokraattien 
parhaiten ajavan etujaan Suomessa ja peräti 76 % heistä katsoi puoles
taan Ruotsin sosiaalidemokraattien ajavan heidän etujaan parhaiten 
Ruotsissa. Siirtyminen maatalousammateista teollisuustyöhön selittä
nee keskustapuolueen kannattajien siirtymistä sosiaalidemokraattien 
kannattajiksi. Ruotsin kommunististen puolueiden pienuus ja poikkea
vaksi leimautumisen pelko voi selittää SKDL:n kannattajien sosiaali
demokratisoitumista Oaakkola 1976; 1982, 26). 

Runsas puolet (56 %) äänioikeutetuista ruotsinsuomalaisista äänesti 
vuoden 1976 kunnallisvaaleissa. Kolme neljäsosaa eli 76 % kolmanteen 
(alimpaan) sosiaaliryhmään kuuluvista ja puolet ylempiin sosiaali
ryhmiin kuuluvista ruotsinsuomalaisista äänesti Tukholmassa sosialis
tisia puolueita (Hammar 1979, 113, 152). Vuoden 1982 Suomen 
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presidentinvaaleissa 61 % Ruotsissa äänestäneistäSuomen kansalaisista 
kannatti Mauno Koiviston vaaliliittoa. Vain joka viides äänioikeutettu 
ruotsinsuomalainen äänesti presidentinvaalissa. 

Ruotsinsuomalaisten poliittisen kannan vuoksi ei ole yllättävää, että 
myös suomenkielinen toiminta on juuri sosiaalidemokraattisissa puolu
eissa yleisempää kuin muissa Ruotsin puolueissa. Vuonna 1982 suo
menkielisiä sosiaalidemokraattisia yhdistyksiä oli eri puoliUa Ruotsia 
yhteensä 82. Valtaosa niistä on perustettu vuosina 1975-77, joUoin 
kunnallinen äänioikeus oli myönnetty siirtolaisille (1975). Yhdistyksiin 
arvioidaan kuuluvan yhteensä noin 8000 jäsentä. Tukholmassa yhdis
tyksiä on kolme ja Göteborgissa kaksi. Suomenkielisillä yhdistyksillä ei 
ole omaa valtakunnallista keskusjärjestöä. 

Vuodesta 1974 Ruotsin Sosialidemokraattinen Työväenpuolue (SAP) 
on julkaissut suomenkielistä Demokraatti-nimistä lehteä. Sen levikki 
on 60 000 kappaletta ja se on näin oUen ylivoimaisesti suurin suomen
kielinen lehti Ruotsissa. Se ilmestyy 16 kertaa vuodessa 12-sivuisena. 
Puolueen säännöt, puolueohjelma ja kunnallispoliittinen ohjelma on 
julkaistu myös suomeksi. 

Sosiaalidemokraattien suomenkielinen toiminta alkoi jo vuonna 1965 
ammattiyhdistysliikkeessä aktiivisesti toimineen} almar Rantasen aloit
teesta. Hän tähdensi puoluejohdolle siirtolaisten järjestäytymisen tar
vetta. Puolue suhtautui siihen myönteisesti, lähetti 2 500 kirjettä 
työpaikoille ja kutsui suomalaisia kokoon työväen sivistysliiton (ABF) 
taloUe vuonna 1965. Sekä Ruotsin että Suomen veljespuolueiden 
edustajat jakoivat tilaisuudessa tietoja sosiaalidemokraattisen puolueen 
toiminnasta. "Mukana olleet muistavat erityisesti Suomen Sosialidemo
kraatin silloisen päätoimittajan Erkki Raatikaisen optimismin Suomen 
vuonna 1966 pidettyjen vaalien edellä", kirjoittaa Erkki Tammenoksa, 
josta tuli tuoUoin perustetun yhdistyksen johtokunnan jäsen, sittem
min sen puheenjohtaja, ensimmäinen Tukholman suomalainen kau
punginvaltuutettu ja vuonna 1983 kansanedustaja Ruotsin valtiopäi
ville. Uuden yhdistyksen nimeksi tuli Tukholman suomenkielisen 
ammattiyhdistysväen sosiaalidemokraattinen kerho ja sen monivuo
tiseksi puheenjohtajaksi valittiin ammattiyhdistysliikkeessä aktiivisesti 
toiminutJalmar Rantanen (Tammenoksa 1972,47-51). 

Kerhon tarkoituspykälä osoittaa, että suomenkielinen tOiminta oli 
tarkoitettu väliaikaiseksi lähinnä ruotsin kielen vaikeuksista kärsiville: 
Siinä korostetaan, että niin pian kuin jäsenet ovat oppineet ruotsia ja 
"tutustuneet järjestön ja yhteiskunnan toimintatapoihin, järjestön tulisi 
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huolehtia, että kerhon jäsenet siirtävät jäsenyytensä kaupunginosayhdis
tyksiimme tai ammattiyhdistyskerhoihin". Kerhon perustamisen kerro
taan herättäneen kielteistä suhtautumista "puolueettomissa eli porva
rillisissa suomalaispiireissä", jotka katsoivat sen haittaavan kansallisia 
arvoja korostavaa suomalaisseuratoimintaa (Tammenoksa 1972, 52). 

Vuonna 1966 myös suomenkielinen sosiaalidemokraattinen kerho 
marssi vappukulkueessa tunnuksenaan "ammatillinen järjestäytyminen 
turvanasi". Vuonna 1967 yhdistys otti kielteisen kannan vireillä ollee
seen vähemmistöpuolueen perustamishankkeeseen. Ennen sekä vuo
den 1968 Ruotsin valtiopäivävaaleja että Suomen eduskuntavaaleja 
1970 järjestettiin Ruotsissa kursseja suomalaisille vaalityöntekijöille. 
Kursseilla oli esitelmöitsijöitä Suomesta ja Ruotsista. Veljespuolueet 
tekivät toisin sanoen jo tuohon aikaan yhteistyötä myös toisen maan 
vaalien edellä. Yhteistyö on sen jälkeen jatkunut säännöllisenä. 

Vuonna 1969 laadittiin oma lista kirkkoneuvoston vaaleihin reaktiona 
"työväestölle ystävällisen" pastorin erottamisen vuoksi Tukholman 
suomalaisen seurakunnan palveluksesta (Tammenoksa 1972, 57). Erkki 
Tammenoksa edusti suomenkielisiä sosiaalidemokraatteja vuonna 
1969 perustetussa parlamentaarisen siirtolaiskomitean suomenkielises
sä työryhmässä. Vuonna 1969 yhdistys perusti alaosastokseen Keskus
telukerho KILTA 69:n, jonka johdossa oli mm. Arvo Ylärakkola. 

Suomenkielisiä sosiaalidemokraattisia yhdistyksiä perustettiin seuraa
vina vuosina Eskilstunaan, Norrköpingiin, Boråsiin, Västeråsiin sekä 
Tukholman eri kaupunginosiin ja Sosialidemokraattiseen Nuorisoliit
toon (Tammenoksa 1972 , 52- 60). 

Vuoden 1982 valtiopäivien kaikki 14 suomalaissyntyistä ehdokasta ovat 
toimineet aktiivisesti suomenkielisissä sosiaalidemokraattisissa yhdis
tyksissä. Kansanedustaja Lahja Exner on Boråsin Suomenkieliset Sosi
alidemokraatit -yhdistyksen perustajajäseniä, hän on toiminut sen 
rahastonhoitajana ja vuodesta 1978 lähtien sen puheenjohtajana. 

Kommunistit 

Myös Ruotsin kommunistisella vasemmistopuolueella (Vänsterpartiet 
kommunisterna) oli vuonna 1982 peräti 37 suomenkielistä jaostoa eri 
puolilla maata. Puolueen suomenkielisen vaalityöntekijän arvion mu
kaan niihin kuului noin 1 000 ruotsinsuomalaista. Suomenkielinen 
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valtakunnankomitea ja työvaliokunta kokoontuvat vähintään kerran 
vuodessa ja suomenkieliset jaostot pitävät edustajakokouksia vaali
vuosina. Puoluetoimistossa työskentelee suomenkielinen toimitsija 
Vilho Suonvieri, joka on myös tunnettu ruotsinsuomalainen kanteleen
soittaja ja järjestöaktivisti. 

Suomenkielisten kommunistien järjestäytyminen alkoi vuonna 1971 
kokouksessa, johon osallistui paitsi Ruotsin myös Suomen kommunis
tisen puolueen johtajia. Ensimmäiset suomenkieliset jaostot perus
tettiin Göteborgiin, Södertäljeen ja Tukholmaan. 

Vuonna 1974 palkattiin puoluetoimistoon suomenkielinen työntekijä 
ja samana vuonna alettiin julkaista Uusi Päivä -nimistä lehteä. Tilaajia 
oli noin tuhat ja lehden painos oli 5 000. Lehteä julkaistiin vuoteen 1978 
saakka. Vuonna 1979 julkaistiin ainoastaan yksi suomenkielinen sivu 
ruotsalaisessa Ny Dag -lehdessä. Vuodesta 1982 lähtien on jälleen alettu 
julkaista suomenkielistä Uusi Päivä -nimistä lehteä. 

Myös kommunistien suomenkielinen toiminta vilkastui äänioikeus
uudistuksen aikoihin. Talvella 1975-76 järjestettiin peräti 34 suomen
kielistä konferenssia ja kuusi viikonloppukurssia 150 opinto-ohjaajalle. 
Näiden pohjalta tehtiin valtiopäiväaloitteita ja saatiin aineistoa puolu
een vuonna 1978 hyväksyttyä siirtolaispoliittista ohjelmaa varten. 

Valtaosa puolueen suomenkielisistä jaostoista syntyi Suomen vuoden 
1975 eduskuntavaaleja ja Ruotsin vuoden 1976 kunnallisvaaleja kos
kevan vaalikampanjan aikana. Vuoden 1976 kunnallisvaaleissa valittiin 
useita suomalaisia kunnanvaltuustoihin Vasemmistopuolue kommu
nistien (VPK) listoilta. 

Ruotsin ja Suomen kommunististen puolueiden yhteistyö jatkui Suo
men vuoden 1978 presidentinvaalien ja vuoden 1979 eduskuntavaalien 
edellä. Suomen Kansandemokraattisen Liiton (SKDL) edustajat puhui
vat kymmenissä VPK:n suomenkielisten jaostojen järjestämissä vaali
tilaisuuksissa Ruotsissa. Myös Suomen vuoden 1982 presidentinvaalien 
edellä VPK:n suomenkieliset jaostot tekivät suomalaisten siirtolaisten 
keskuudessa vaalityötä Suomen veljespuolueen hyväksi. 

Vuonna 1977 irtautui osa Vasemmistopuolue kommunistien jäsenistä 
emäpuolueesta ja perusti Kommunistisen Työväenpuolueen (Arbetar
partiet kommunisterna, APK). Myös sillä on suomenkielistä toimintaa 
eri puolilla Ruotsia. Sen säännöt on julkaistu suomeksi ja sen siirto
laispoliittinen valiokunta on julkaissut suomenkielistä "Keskustelu-
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aineistoa Kommunistisen Työväenpuolueen siirtolais- ja vähemmistö
poliittista ohjelmaa varten' (1982). Puolueella on myös suomenkieli
nen lehti: kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä Siirtotyöläinen. 

Muut puolueet 

Keskustapuolue (Centerpartiet), kansanpuolue (Folkpartiet) ja maltilli
nen kokoomuspuolue (Moderata Samlingspartiet) julkaisevat vaalioh
jelmiaan ja siirtolaispoliittisia toimintaohjelmiaan myös suomeksi. 
Näiden puolueiden piirissä ei toimi erityisiä suomenkielisiä yhdistyksiä 
tai jaostoja, mutta esimerkiksi keskustapuolueen toimistossa työsken
telee erityinen siirtolaisasioista vastaava suomenkielinen sihteeri. Ruot
sinsuomalaisia on valittu myös näiden puolueiden ehdokaslistoilta 
kunnanvaltuustoihin. 
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XIll Yhteenveto 

Ruotsinsuomalaisten suuri lukumäärä ei tee heistä vielä yhteisöä tai 
etnistä ryhmää. Etnisen ryhmän syntymisen edellytyksiä on omakoh
tainen samaisruminen ryhmään, halu kuulua siihen ja luokitella itsensä 
sen jäseneksi. Sosiaalisten määriteImien mukaan joukosta yhteiskun
nan jäseniä tulee etninen ryhmä vasta silloin, kun sillä on vuorovaiku
tusta säätelevä sosiaalinen organisaatio sekä ryhmän jäsenten keskinäis
tä että ulkopuolisten kanssa tapahruvaa vuorovaikutusta varten (Allardt 
ja Starck 1981). 

Ruotsinsuomalaisten sosiaalinen organisaatio ei perusru tuotantoon 
eikä kulurukseen. Useimmiten teollisuustyöntekijöinä tai palveluam
mateissa ruotsinsuomalaiset osallistuvat ruotsalaiseen ruotantoelä
mään ja kuluttajina he käyttävät ruotsalaisia hyödykkeitä ja palveluita. 
Vain harvat ruotsinsuomalaiset ovat toistensa palveluksessa tai ostavat 
tavaroita tai palveluita toisiltaan. Heidän keskinäinen vuorovaikutuk
sensa rakentuu ensisijaisesti epävirallisten sosiaalisten suhteiden 
verkostojen varaan (Jaakkola 1983). Niiden syntyyn vaikuttaa Ruotsiin 
muuton luonne ja siirtolaisten sijoitruminen ruotsalaiseen yhteiskun
taan. 

Ensimmäisen polven ruotsinsuomalaisten sosiaaliset verkostot ovat 
paljolti etnisesti rajautuneita (Jaakkola 1980). Ruotsiin muutto on usein 
ketjumuuttoa ja siirtolaisten muuttopäätökseen vaikuttavat aikaisem
min Ruotsiin muuttaneet sukulaiset ja ruttavat. Nämä toimivat heidän 
vastaanottajinaan uudessa ympäristössä, hankkivat heille työtä ja asun
non ja johdattavatheidät omiin sosiaalisiin verkostoihinsa. Myös uudet 
tuttavat löydetään usein työpaikan ja asuinympäristön suomalaisten 
keskuudesta. Suomalaiset toisin sanoen joutuvat myös Ruotsissa ikään
kuin luonnostaan toistensa seuraan ja pyrkiminen ruotsalaisten seu
raan vaatisi ponnistuksia - vähintään ruotsin kielen opettelemista 
(Kuusela 1974). 

Siirtolaisyhteisön syntyminen Ruotsiin loi jo 1960-luvulIa edellytyksiä 
myös järjestäytyneelle sosiaaliselle vuorovaikutukselle. Suomalais-
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seuroja syntyi eri puolella maata ja ne tarjosivat - ja tarjoavat edelleen 
mahdollisuuksia yhdessäoloon ja harrastuksiin omalla äidinkielellä. 

Seuraavalla vuosikymmenellä järjestötoiminta kasvoi ja muutti luon
nettaan. Siirtolaisryhmien kasvaessa heidän ongelmistaan tuli entistä 
näkyvämpiä. Siirtolaisuus ei ollutkaan ohimenevä ilmiö, vaan siihen 
liittyviin ongelmiin oli löydettävä pysyviä ratkaisuja. Siirtolaisten etni
sen järjestäytymisen kannalta keskeiseksi muodostui vuosikymmenen 
puolivälissä hyväksytty uusi siirtolaisuuspoliittinen linja. Kun ruotsin 
kielen opettamisen ja tulkkipalvelujen ohella alettiin keskustella myös 
siirtolaisten oikeudesta säilyttää äidinkielensä ja kulttuurinsa, heidän 
etninen tietoisuutensa kasvoi ja etujärjestö toiminta voimistui. 

Vuonna 1975 vahvistetun siirtolaisuuspolitiikan luomat odotukset ja 
optimismi näkyvät selvästi suurimman siirtolaisjärjestön vuosikerto
muksissa 1970-luvun alkupuolella, jolloin se myös itse osallistui siir
tolaispoliittisen ohjelman laatimiseen. Ohjelma, joka korosti siirtolais
ten tasa-arvoa, valinnanvapautta ja yhteistyötä kantaväestön kanssa, 
syntyi taloudellisen kasvun vuosina. Sen seurauksena myös siirtolais
järjestöt alkoivat saada taloudellista tukea toiminnalleen. 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitosta tuli ennen pitkää keskeinen 
yhteydenpitoelin ruotsinsuomalaisten ja valtion välille. Sillä on nykyi
sin mahdollisuus esittää kantansa useissa uuden siirtolaispolitiikan 
synnyttämissä komiteoissa, neuvottelukunnissa ja seurantaryhmissä. 
Monitavoitejärjestönä sillä on yhteyksiä eri alojen viranomaisiin ja 
järjestöihin sekä poliittisiin puolueisiin niin Ruotsissa kuin Suomessa
kin. Edustusten määrä erilaisissa yhteiskunnallisissa elimissä moninker
taistui 1970-luvun kuluessa. 

Keskusliiton eri tasojen sisäiset suhteet ja sen suhteet muihin ruotsin
suomalaisiin järjestöihin vaikuttavat (1982) melko harmonisilta. Ruot
sinsuomalaiset järjestöt tuntuvat laajemmaltikin olevan varsin yksimie
lisiä vähemmistöpoliittisista tavoitteista. Tätä osoitti esimerkiksi usei
den eri alojen yhdistysten yhteisesti järjestämä Suomen kielen kampan
ja vuonna 1981/82. 

Ruotsiin muutto poikkeaa olennaisesti kaukosiirtolaisuudesta ja myös 
tämä vaikuttaa järjestötoiminnan edellytyksiin. Sekä aineellisia voima
varoja että henkisiä virikkeitä on mahdollisuus saada lähellä sijaitse
vasta entisestä kotimaasta: Järjestöt ovat saaneet taloudellista apua ja 
koulutusmateriaalia Suomesta. Johtotehtäviin on voitu saada henkilöi
tä myös Suomesta. Kulttuurinvaihto ja ohjaajavierailut ovat olleet 
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tavallisia. Omien kulttuuri- ja urheilulaitosten puuttuessa järjestöt 
joutuvat vastaamaan myös näiden alojen koulutuksesta Ruotsissa. 

Järjestöjen ja ruotsinsuomalaisten etnisen identiteetin kannalta yhtey
det Suomeen lienevät ainakin toistaiseksi elintärkeitä. Järjestöjen 
yhteydet Suomeen osoittavat, että siirtolaisuus on synnyttänyt myös 
uusia institutionalisoituja vuorovaikutuksen muotoja informaalisen 
vuorovaikutuksen rinnalle, josta ketjumuutto on konkreettinen osoi
tus. Suomen ja Ruotsin väliset suhteet ovat ainakin muodollisesti 
vahvimmat niissä järjestöissä, jotka ovat itse asiassa suomalaisten 
järjestöjen ulkosuomalaisia haaroja, kuten osa karjalaisjärjestöistä ja 
sotainvalidien ja sotaveteraanien järjestöt. Viimeksi mainittujen etu
järjestöroiminta ja vaatimukset kohdistetaan sitä paitsi yksinomaan 
Suomen valtiolle. 

Uusi piirre järjestöjen välisessä vuorovaikutuksessa on yhteyksien 
solmiminen Suomen suomenruotsalaisten järjestöjen kanssa. Etujärjes
tötoiminnan kannalta keskeistä on vertailu suomenruotsalaisten kielel
lisiin oikeuksiin virallisesti kaksikielisessä Suomessa, huolimatta näiden 
ryhmien historiallisen ja sosiaalisen taustan eroista. Ruotsinsuoma
lainen vähemmistö hän on suurin piirtein yhtä suuri kuin Suomen 
ruotsinkielinen vähemmistö. Vaikka näiden vähemmistöjen vertailu on 
monia ärsyttänyt, ovat huomattavat suomenruotsalaiset poliitikot ja 
kulttuurihenkilöt ryhtyneet viime aikoina aktiivisesti tukemaan ruot
sinsuomalaisten kielellisiä vaatimuksia. Heidän näkemyksensä ovat 
saaneet myös runsaasti julkisuutta Ruotsin tiedotusvälineissä. 

Myös Pohjoismaisen kulttuurisopimuksen (1971) ja kielisopimuksen 
(1981) seurauksena ruotsinsuomalaiset ovat erityisasemassa muihin 
Ruotsin siirtolaisryhmiin nähden. Kielisopimuksen mukaan Pohjois
maiden kansalaisilla on oikeus käyttää äidinkieltään muiden Pohjois
maiden viranomaisten kanssa asioidessaan. Ruotsin siirtolaisministeril
le jättämässään julkilausumassa (1981) muut siirtolaisjärjestöt tunnus
tavat suomalaisten erityisaseman; näin siksi, että vaatimus tasa-arvosta 
e,ri siirtolaisryhmien välillä jarruttaa kielellisten oikeuksien myöntä
mistä millekään ryhmälle. 

Ruotsinsuomalaisilla ei ole vain yhteistoimintaa Ruotsissa toimivien 
siirtolaisjärjestöjen kanssa. YhteykSiä on solmittu myös muissa Länsi
Euroopan maissa toimiviin siirtolaisjärjestöihin. 

109 



Huolimatta siitä, että siirtolaisten keskinäinen epävirallinen vuorovai
kutus on vilkasta, eivät järjestöt synny itsestään. Kuten Euroopan 
kantavähemmistöjen keskuudessa (ks. Allardt 1981) myös Ruotsissa 
etnisen järjestäytymisen aloitteentekijät ovat saaneet keskimääräistä 
enemmän koulutusta. Kuvaavaa on, että myös eri ammattiryhmistä 
juuri opettajat, opiskelijat ja toimittajat perusrivat ensimmäisinä oman 
alansa järjestöjä. 

Ruotsinsuomalaisen järjestöverkoston nykyiset johtajat kuuluvat ensi
sijaisesti keskiluokkaan. Osalla on akateemista koulutusta. Useimmilla 
on ennestään järjestökokemusta ja joillakin poliittisia luottamustehtä
viä. Koulutuksesta ja järjestöpoliittisesta kokemuksesta on hyötyä 
etujärjestötoiminnan kasvaessa. Jo nyt noin viidesosa suurimpien kes
kusjärjestöjen työpanoksesta kuluu osallistumiseen erilaisten viran
omaisten työryhmiin ja lausuntojen kirjoittamiseen. 

Ruotsinsuomalaisten järjestöjen johdossa on ensimmäisen polven siir
tolaisia. Valtaosa on asunut jo pitkään Ruotsissa. Naiset ovat aliedus
tettuina ruotsinsuomalaisessakin järjestötoiminnassa. Vain radiotoi
mittajat ja kuvataiteilijat ovat valinneet puheenjohtajakseen naisen. 
Aktiivisuus on järjestötoiminnassakin kasautuvaa: samoja henkilöitä on 
eri järjestöjen johtotehtävissä, mikä lisännee järjestöjen välistä yhteis
toimintaa. 

Rinnakkaisen suomenkielisen järjestöverkoston luominen maksaa. Siir
tolaisten marginaalisen aseman vuoksi sekä Suomi että Ruotsi tukevat 
järjestöjä taloudellisesti. Suomen valtion tuki rajoittuu kuitenkin ensi
sijaisesti keskusjärjestöjen toimitsijoiden palkkaukseen. Paikalliset suo
malaisseurat toimivat ruotsalaisten avustusten ja omien toiminta
tulojen varassa. Niiden taloudelliset voimavarat vaihtelevat suuresti. 
Kaikkien erikoisalojen järjestöjen taloudelliset resurssit ovat vähäiset, 
rahoituslähteet satunnaisia, työ palkatonta ja vapaaehtoista eikä toimi
tiloja juuri ole. 

Vaikka etujärjestötoiminta on voimistunut, eivät kaikki järjestöt esitä 
vaatimuksia ruotsalaiselle yhteiskunnalle. Paikallisten suomalaisseu
rojen toiminnan painopiste on edelleen yhdessäolo- ja harrastus toimin
nassa, joilla - kuten kaikella ruotsinsuomalaisten järjestötoirninnalla -
on etnistä identiteettiä ylläpitävä vaikutus. Romaanit, karjalaiset ja 
inkeriläiset keskittyvät paljolti kansanperinteensä vaalimiseen. Viimek
si mainittuja yhdistävät lisäksi sota-ajan kärsimykset, jotka heijastuvat 
myös sotaveteraanien ja -invalidien toimintaan. 
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Myös suomenruotsalaisten vaatimukset ruotsalaiselle yhteiskunnalle 
ovat yhteisen äidinkielen vuoksi melko vähäiset. Suomenruotsalaisten 
toivomukset ovat sitäpaitsi ilmaisia. Ne koskevat lähinnä asennemuu
toksia: Suomenruotsalaiset toivovat, että ruotsalaiset tunnustaisivat 
heidät omaksi etniseksi ryhmäkseen. Paradoksaalista kyllä, myös heillä
kin on välistä kielivaikeuksia Ruotsissa, koska ruotsinsuomalaisille 
tarkoitettu tiedotus on yleensä suomenkielistä. 

Järjestöjen tulevaisuus riippuu siitä, missä määrin ne pystyvät tavoitta
maan kielisuhteiltaan, samastumiseltaan ja viiteryhmiltään arvattavasti 
hyvin heterogeenisen ruotsinsuomalaisen nuorison. Tässäkin suhteessa 
järjestöjen välillä on suuria eroja: yli puolet suomalaisseurojen mutta 
vain kymmenesosa suomenruotsalaisten yhdistysten jäsenistä on on alle 
25·vuotiaita. 

Kieliongelmien vuoksi huoli suomenkielisestä nuorisosta on paljon 
suurempi kuin suomenruotsalaisesta nuorisosta, mikä selittää järjestö
jen koulutuspoliittisia vaatimuksia. Järjestöt pyrkivät välittämään 
myönteistä ruotsinsuomalaista identiteettiä usein alemmuudentuntois
ten nuorten keskuuteen. Nuoria ei haluta eristää ruotsalaisesta yhteis
kunnasta, vaan edistää heidän kasvamistaan sen aktiivisiksi kaksikieli
siksi jäseniksi. 

Tässä eSityksessä ei ole voitu kuvata ruotsinsuomalaisten järjestöjen 
jäsenistön ammattirakennetta, kielisuhteita, sosiaalisia verkostoja eikä 
elämäntyyliä yleisemmin. Tietoja ei ole myöskään siitä, ketkä ovat 
kokonaan järjestötoiminnan ulkopuolella. Järjestöjen jäsenmäärää voi 
kuitenkin pitää mittavana, kun tiedetään, että monet ruotsinsuomalai· 
set ovat jo Ruotsin kansalaisia ja osa kieleltään ruotsalaistuneita. 
Ruotsinsuomalaisen järjestöverkoston ulottuvuuksia kuvaa myös se, 
että kuvaamiini järjestöihin kuuluu noin 630 yhdistystä, seurakunta
piiriä tai poliittiselta pohjalta organisoitunutta ryhmää. Järjestökenttä 
monipuolistui erityisesti 1970-luvulla. 

On vaikea ennustaa, millä tavoin ruotsinsuomalaisen vähemmistön 
sosiaalisen rakenteen muutokset heijastuvat järjestötoimintaan ja vä
hemmistön tulevaisuuteen. Millä tavalla ruotsinsuomalaisten koulutus· 
tason nousu ja keskiluokan osuuden kasvu vaikuttaa järjestö toimin· 
taan? Entä vaikuttavatko kielisuhteiden muutokset ja toisaalta suo
menkielisen opetuksen laajentuminen järjestötoimintaan? Lisääkö 
suomen kielen aseman parantuminen kiinnostusta sitä kohtaan ja pysty
vätkö järjestöt vastaamaan toisen polven siirtolaisten odotuksiin? Yllä· 
pidetäänkö toiminnassa etnisiä rajoja vai tuleeko järjestöistä kaksi· 
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kielisiä? Eriytyvätkö monitavoitejärjestöt erikoisalojen järjestöiksi ja 
syntyykö kokonaan uudentyyppisiä järjestöjä? 

Eläkeläistoiminnalle voi joka tapauksessa ennustaa kukoistuskautta, 
kun yhä suuremmat siirtolaissukupolvet lähestyvät eläkeikää. Sotavete
raanien ja -invalidien ikääntyminen puolestaan harventaa heidän rive
jään. Toivottavaa on, ettei sosiaalialan järjestäytyminen tulevaisuudessa 
rajoittuisi vain anonyymien alkoholistien ryhmiin. 

Vapaaehtoisuuteen perustuva järjestötoiminta ei voi kuitenkaan korva
ta omia kulttuurilaitoksia tai taloudellisia instituutioita. Niiden synty
minen on ruotsinsuomalaisen vähemmistön tulevaisuuden avainky
symys.Joitakin omia laitoksia on jo olemassa. Useimmat niistäkin ovat 
syntyneet ruotsinsuomalaisten etnisen järjestäytymisen vuosikymme
nellä, 1970-luvulla. Ruotsinsuomalaisilla on ensinnäkin kaksi korkea
koulua: vuonna 1972 perustettu Ruotsinsuomalaisten kansankorkea
koulu Haaparannalla ja kymmenen vuotta myöhemmin (1982) käyt
töönsä vihitty Axevallan kansankorkeakoulu. Jo vuonna 1969 oli 
syntynyt Suomi-Talo Säätiö. Nykyisin Suomitalo on monitoimitalo: 
Siellä toimii mm. Tukholman Suomalainen Seura, Fris-Nytt-Iehden 
toimitus ja Suomi Galleria (1981-,) sekä vuonna 1967 perustettu 
Ruotsinsuomalaisten koulutus toimikunta ja vuonna 1977 perustettu 
Ruotsinsuomalaisten Arkisto, joka kokoaa ruotsinsuomalaisia koske
vaa historiallista aineistoa. 

Ruotsinsuomalaisten omia taloudellisia instituutioita on mm. vuonna 
1975 perustettu osuuskustantamo Finn-Kirja ja vuonna 1981 syntynyt 
Presidentti Urho Kekkosen stipendirahasto. Kielenhuoltoon on eri
koistunut vuonna 1975 perustettu Ruotsinsuomalainen kielilautakun
ta. 

Ruotsinsuomalaisten järjestöjen lähiajan tavoitteita on ruotsinsuoma
laisen kulttuurirahaston, ammattiteatterin ja päivälehdistön perusta
minen.Järjestöjen vaikutusmahdollisuuksia voi lisätä vireillä oleva ääni
oikeusuudistus, jonka mukaan siirtolaiset saisivat (1988) äänioikeuden 
myös valtiollisissa vaaleissa. Kunnallinen äänioikeusuudistushan (1975) 
vauhditti puolueiden suomenkielistä toimintaa jo uudistusta valmis
teltaessa. Se laajensi myös pohjoismaisen yhteistyön' muotoja lisätes
sään siirtolaisäänestäjistä kiinnostuneiden veljespuolueiden yhteistyö
tä. 

Keskeinen kysymys niin omien laitosten kuin järjestöjenkin kannalta 
on se, missä määrin niille myönnetään taloudellisia voimavaroja. Ta-
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loudellisten suhdanteiden voi odottaa heijastuvan myös siirtolaisjär
jestöille myönnettäviin määrärahoihin. Vaikka järjestöt ilmoittavat 
voivansa toimia vapaasti ruotsalaisessa yhteiskunnassa, herää myös 
kysymys siitä, vaikuttaako riippuvuus eri tulolähteistä jollakin tavalla 
järjestötoimintaan. Ja mikä vaikutus on järjestöjen mukaantulolla 
siirtolaispoliittiseen päätöksentekokoneistoon? Yhteistyö viranomais
ten kanssa lienee yleensä hedelmällisempää kuin ristiriita, mutta aina ei 
sopimukseen ole helppoa päästä - kuten ruotsinsuomalaisten viime 
aikoina järjestämät koululakot ja mielenosoitus osoittavat. 

113 



XIV Lähteet 

Järjestöjä koskevat asiakirjat 

1. Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto 

Säännöt ja ohjelmat 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton normaalisäännöt. Hyväksytty 
RSKL:n varsinaisessa liittokokouksessa Luulajassa 29-30.5.1981. 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton piirin normaalisäännöt. Hy
väksytty RSKL:n varsinaisessa liittokokouksessa Luulajassa 29 .. . 30.5. 
1981. 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton jäsenseuran normaalisäännöt. 
Hyväksytty RSKL:n varsinaisessa liittokokouksessaLuulajassa 29 ... 30. 
5.1981. 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto. Periaateohjelma. Hyväksytty 
Liittokokouksessa Borås 27-28.5.1972. 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto. Toimintaohjelma ajalle 1978-
1980. 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto . Toimintasuunnitelma 1981. 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto. Toimintasuunnitelma 1982. 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto. Kolmivuotisohjelma 1982 ... 
1984. 

Liikuntapoliittinen ohjelma. Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto. 
Hyväksytty liittokokouksessa Luulajassa 1981-05-29 ... 30. 

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma. Ruotsin Suomalaisseurojen Kes
kusliitto. Hyväksytty liittokokouksessa Luulajassa 1981-05-29 ... 30. 

Koulutuspolitiikka . Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto 1982. 

RSKL:n musiikkiasiain työryhmän muistio . Liittohallitukselle 3. huhti
kuuta 1982. 
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RSKL:n kansantanssin työryhmän muistio. Liittohallitukselle 3. huhti
kuuta 1982. 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton esitys Ruotsin opetusministe
riölle ammatti teatterin perustamisesta 22.2.1982 (ruotsiksi). 

RSKL:n kirjastoasiain työryhmän muistio. Liittohallitukselle 3. huhti
kuuta 1982. 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto. Vanhempainkasvatusprojek· 
tin toimintasuunnitelma ajalle 1.4.1981'31.1.1982. 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto. Suomen kielen kampanjan 
opintomateriaali 1981. 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto. Ruotsinsuomalaisten teatte
ritoimintaa koskevan kyselyn tulokset. Harrastajateatteriseminaari 
Hanasaaressa 21-23.4.1982. 

RSKL:n esittämiä täydennyksiä IV·mietintöön (Invandrarutredningen) 
Ruotsin Suomalainen 46/1974, 1-2. 

RSKL:n näkemys tulevaisuuden asunto·, työmarkkina- ja kulttuuri poli
tiikasta. Ruotsin Suomalainen 46/1974, 4-5. 

Mitä Keskusliitto sanoo' Ruotsin Suomalainen 45/1974, 2. 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto. RSKL:n julkilausuma ruot
sinsuomalaisten työllisyystilanteesta 1981 ·03-16. 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto. Luulajan liittokokouksen 29 
... 30.5.1981 julkilausuma. 

RSKL:n liittohallituksen julkilausuma vähemmistösuojan luomisesta 
suomen kielelle 1982-02-06. 

Ministeri Karin Anderssonille 1981.06.09 jätetty (ruotsinkielinen) jul
kilausuma ruotsinsuomalaisten erityisasemasta verrattuna muihin siir
tolaisryhmiin. Allekirjoittajat: Solan Mantzilas, Grekiska .Riksför· 
bundet; Lojze Hribar, Jugoslaviska Riksförbundet; Osman Ozkanat, 
Turkiska Riksförbundet; Valerio Re, Italienska Riksförbundet; Jaime 
Pomares, Spanska Riksförbundet. 

Toimintaa koskevat asiakirjat 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton hallituksen kokouksen pöytä
kirjat 6 .9.1959,29.5 .1960,4.6.1961,27.5.1962, 15-16.9.1962, 6.1.1963, 
14.4.1963. 
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Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton vuosikokouksen pöytäkirja 
5.5.1962 . 

Pöytäkirja. Varsinainen Liittokokous Eskilstunassa 27-28.5 .1978. 
Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto. 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton Liittokokous Luulajassa 28-
29.5 .1981. Pöytäkirja. 

Etelä-Norrlannin piirin jäsentilasto 1977-1981. 

Skoonen Suomalaisseurojen Piiriliitto. Jäsen tilasto vuosilta 1981 ja 
1982. 

RSKL:n Pohjois-Ruotsin jäsenseurojen jäsenmäärien tilasto -72-81. 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto. Valtion tuki paikalliseen toi
mintaan vv. 1978-1979. Tukeen oikeuttavien tapahtumien määrä seu
roittain. 

RSKL. Harrastusten jakautuminen tapahtumittain. Valtion paikalli
seen toimintatukeen oikeuttavat tapahtumat piireittäin 1.1.-31 .12.1978. 

RSKL. Valtion paikalliseen toimintatukeen oikeuttavat tapahtumat 
1.1. ... 31.12 .1979. 

RuotsinSuomalaisseutojen Keskusliitto. Valtion paikalliseen toiminta
tukeen oikeuttavat tapahtumat seuroittain ja piireittäin. Kevät 1980, 
syksy 1980, kevät 1981, syksy 1981. 1982-03-22. 

RSKL:n paikalliseen toimintatukeen oikeuttavat tapahtumat piireit
täin 1. 7.1980 ... 30.6.1981. 

Lehkonen, Reijo, Työväen Urheiluliitto, TUL: Ruotsinsuomalaisen 
liikuntakulttuurin yhteydet Suomen liikuntajärjestöihin. Luentotiivis
telmä. Seminaari "Ruotsinsuomalainen liikunta", Hanasaari 1982-03-01 
... 3. 

Lidholm, Rune: Invandraridrott i Sveriges Riksidrottsförbund. Före
drag av Rune Lidholm på seminariet Sverigefinsk ifrott. Hanaholmen 
1982-03-01- -03. 

Kallioniemi , Kalervo: Boråsin Suomi-Seuran vapaa-ajan ohjaaja: Lii
kunta osana suomalaisseuran toimintaa. Seminaari "Ruotsinsuomalais
ten liikunta", Hanasaari 1982-03-1 ... 3. 
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Rinne, Kimmo: Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton liikunta. Se
minaari "Ruotsinsuomalaisten liikunta" 1.-3. maaliskuuta 1982. 

Suortti, Kalevi: Suomen Valtakunnan Urheiluliitto: Ruotsin suoma
laisen liikunnan yhteydet Suomen urheiluliikkeeseen. 2.3.1982. 

Toimintakertomukset 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto. Toimintakertomukset vuo
silta 1969-1972, 1974-1981. 

Piirijärjestöjen vuoden 1981 toimintakertomukset: 
Etelä-Norrlannin piiri, Länsi-Götanmaan piiri, Pohjois-Ruotsin piiri, 
Skoonen Suomalaisseurojen Piiriliitto, Södermanlandin-Östergötlan
din piiri, Västmanlandin piiri (toimintakertomukset 1967-1981), Tuk
holman piiri. 

Göteborgin Aluejärjestön toimintakertomus vuodelta 1981. 

Saadakseni käsityksen seurojen toiminnasta olen tutustunut seuraaviin 
seurojen minulle lähettämiin vuoden 1981 toimintakertomuksiin: 

Dannemora-Österby Suomi Seura, Eskilstunan Suomi-Seura, Finlandia
Seura (Södertälje), Finngötar, Finspångin Suomi-Seura, Hallstaham
marin Suomalainen Seura (toimintakertomukset 1977-81), Huddingen 
Suomalainen Seura, Jukola-kerho (Sundbyberg), Karlskogan Suomi
Seura, Karlstadin Suomalainen Seura, Katajaiset (Västerås) (toiminta
kertomukset 1972-73,1976-80), Katrinehoimin Suomi-Seura,Kirunan 
Suomalaisten Kerho, Lidingön Suomalainen Seura, Luulajan Suomi
Seura, SF-Vapaa-aika (Göteborg), Spångan Suomi-kerho, Suomi-Seura 
Kaleva, Torshällan Suomalainen Seura, Trångsundin Suomi-Seura Löy
ly, TroUhättanin Suomi-Seura, Tukholman Suomalainen Seura, Uppsa
lan Suomi-Seura ja Vingåkerin Suomi-Seura. 

Historiikit 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto 

Inkinen, Mauno: Centralförbundets historik den 19.8.-62. 1957-1962. 
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Ylärakkola, Arvo: Vertaileva tutkimus Ruotsin Suomalaisseurojen 
Keskusliiton hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan toimenpiteistä 
vuosina 1970-77. Handen 1977. 

Piirit 

Koskilampi, Heimo: Örebron-Värmlannin piiri 10-vuotias. 1970-1980. 

Remes, Seppo: RSKL-RFFS. Västmanlandin piiri. Västmanlands distrikt. 
1966-1976. Västerås 1976. 

Ylärakkola, Arvo: Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton Tukhol
man piiri 10 vuotta. RSKL:n Tukholman piiri. Tukholma 1978. 

Yhteenveto RSKL:n Göteborgin Aluejärjestön toiminnasta 1974-1981. 

Seurat 

Boråsin Suomi-Seura 25 vuotta. Vanhat kuvat kertovat ... Seuran 25-
vuotishistoriikki kuvin ja sanoin. Toimittanut Unto-Einar Suhonen. 

Fagerstan Suomalainen Seura 1955-1979. 25-vuotisjuhlajulkaisu. Toi
mittaja Antero Pitkänen. Loviisa 1969. 

Finngötar 10 v. 1971-1981. 

Finspångin Suomi-Seura 1960-1970. Toimittajat Tauno Aro, Eino 
Lindberg, Väinö Ryynänen, Raimo Tamminen, Bjarne Bäcklund, Maija
Leena Ryynänen, Allan Tekonen ja Erik Wedin. 

Remes, Seppo: Hallstahammarin suomalaiset 1977. 

Hallstahammarin Suomalainen Seura 1955-1980. 

Kettunen, Toivo: Katsaus Katajaisten historiaan. Katajaiset No 2, 
1972,6. 

Katajaiset 1960-1980.]ulkaisija Suomi Seura Katajaiset. Västerås 1980. 

Kirunan Suomalaisten Kerho 15 vuotta. 1952-1977. Kiruna 1977. 

Suomalaisten Kerho Kiruna-Tuolluvaara 10 v. 1952-1962. Kiruna 
1962. 

Kolsvan Suomalaiset Seura 1951-1971. 20-vuotisjuhlajulkaisu. Kan
gasala 1971. 
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SF-Vapaa-ajan historiikki 1972-1979. Göteborg 1979. 

Skövden Suomi-Seura. 10-vuotisjuhlajulkaisu 1959-1969. Toimittaja 
Antero Pitkänen. Loviisa 1969. 

Torshällan Suomalainen Seura toiminut 20 vuotta. 

Trollhättans Finska Förening. 10 v. kronikka. 

Bergh, Volmar: Tukholman Suomalainen Seura. 45-vuotiskertomus 
1894-1939. Kemi 1939. 

Ylärakkola, Arvo: 80 vuotta ruotsinsuomalaista siirtolaistoimintaa. 
Tukholman Suomalainen Seura 80 vuotta. Mariehamn 1974. 

Tullinge-Tumba Suomi-Seura 1862-1872. Toimittaja Pekka Paavola. 
Tampere 1972. 

Virsbon Suomi-Seura 1956-1981. Lyhyt historiikki. 

Lehdet 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto 

Ruotsin Suomalainen 1972-1982. 

Piirit 

Tukholman piirin Viesti 1/1977. Tukholman piirin jäsenlehti. 

RSKL:n Tukholman piirin jäsenlehti 2-4/ 1977. 

Västmanlantilainen 1-4/1979, 1-6/ 1980 ja 1981,1/ 1982. 

Nuorten lehti Kaveriposti 2/1981. RSKL:n Etelä-Norrlannin piiri. 

Seurat 

Saadakseni käsityksen seurojen julkaisu toiminnasta olen tutustunut 
näiden seuraaviin minulle lähettämiin lehtiin: 

Ajan Tasalla. Finlandian seuralehti 82-1, Södertälje. 
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Finngötar 2 ja 3/1982. Angered. 

Hallstalainen. Hallstahammarin Suomalainen Seura 4/1978, 1-4/1979-
1981,1/1982. 

]urrikka. Uppsalan Suomi-Seuran jäsenlehti 3/1982. 

Kaalstalainen 1/1982. Karlstadin Suomalainen Seura. 

Kaksonen 3 ja 4/1982. Eskilstunan Suomi Seura ja Torshällan Suoma
lainen Seura. 

Kalevan Viesti 3 ja 4/82. Suomi-Seura Kaleva (Kungsängen). 

Kanava 1-4/1981,1/1982. Trollhättanin Suomi-Seura. 

Katajaiset 1/1970, 1972. Suomi Seura Katajaiset (Västerås). 

Lidingön Suomalaiset 2/ 1981. Lidingön Suomalainen Seura. 

Luulajan Suomalainen 3/ 1982. Luulajan Suomi-Seura. 

Löyly 3/1980. Trångsundin Suomi-Seura Löyly. 

Meikäläinen. 1973-1976. Suomi Seura Katajaiset. 

Meikäläinen. Tukholman Suomalainen Seura 1-4/ 1981 , 1/ 1982. 

Nimetön 2/1980. Sala-Hebyn Suomi-Seura. 

Päreet. Maaliskuu 1982. Finspångin Suomi-Seura. 

Spångan Suomalainen 1/1982. Spångan Suomi-kerho. 

Tuuletin 2/1982. Huddingen Suomalainen Seura. 

Viestin 1/1982. Karlskogan Suomi-Seura. 

2. Sini-Valko-Liitto 

Sini-Valko-Liiton säännöt. 

Sini-Valko-Liiton toimintakertomus vuodelta 1980. 

Sini-Valko-Liiton jäsenyhdistykset ja niiden jäsenmäärät 13.4.1981 . 
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3. Finlandssvenskarnas Riksförbund, Fris 

Säännöt ja ohjelmat 

Stadgar FRIS. Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige. Västerås 
1979. 

Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige. Verksamhetsplan 1982. 

Toimintaa koskevat asiakirjat 

Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige. Verksamhetsberättelserna 
1976-1981. 

Saadakseni käsityksen jäsenyhdistysten toiminnasta olen tutustunut 
seuraaviin yhdistysten minulle lähettämiin vuoden 1981 toimlntakerto
muksiin: 

Finlandssvenskar i Falun-Borlänge, Finlandssvenskar i Fagersta med 
omnejd, Finlandssvenska Föreningen i Västerås, Finlandssvenskar i 
Västra Mälardalen (Torshälla), Fin!,..ndssvenskar i Uppsala, Finlands
svenska Jänköpingsgillet, Svenska Osterbottningar i Sverige (Avesta), 
Köpingsorrens Finlandssvenska Förening ja Svenska Abolandsgillet. 

Historiikit 

Föreningen Finlandssvenskar i Västra Mälardalen 30 år. 1950-1960. 

Tor Fors: Finlandssvenska Föreningen i Västerås 30 år. 1952-1982. 

Lehdet 

Fris-NYTT. U tgiven av Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige. N r. 
3-6, 1981 ja 1-3, 1982. 

FRIS·INFO 4/1982-1].1 O. 

Antus, Gerald: Hälsningsanförande vid Köpingsortens Finlandssvenska 
Förenings 20 årsfest i Volvogården den 21 febr. 1981. 

Boldt, JoHn: Vi måste sluta oss samman. Fris-NYTT Stockholm den 
31.8 .1982 ja Ruotsin Suomalainen 35/ 1982, 2. 
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Fors, Tor: Välkomstanförande. Fris Verksamheten 1976,8-9. Finlands
svenska Riksförbunds i Sverige (FRIS) verksarnhetsberättelse 1977. 

4 . Ammattijärjestöt 

Opettajat 

Ruotsin Suomalainen Opettajayhdistys - RSO. Säännöt. Helsinki 1978. 

Ruotsin Suomalainen Opettajayhdistys. Periaateohjelma. Göteborg 
1979. 

Ruotsin Suomalainen Opettajayhdistys. Toimintakertomus 1981. 

Tiedote 1-9/1981. Ruotsin Suomalainen Opettajayhdistys. 

Tiedote 1-9/ 1982. Ruotsin Suomalainen Opettajaliitto. 

Tiedote 7/1981. Juhlanumero: RSO- RFiL 10 v. 1971- 1981. 

Opiskelijat 

Ruotsinsuomalaisten Opiskelijajärjestöjen Keskusliiton säännöt. 

Ruotsinsuomalaisten Opiskelijajärjestöjen KeskusWton toimintasuun
nitelma. Hyväksytty liittokokouksessa 14. marraskuuta 1981. 

ROK - Toimintasuunnitelma vuodelle 1981. 

Ruotsinsuomalaisten Opiskelijajärjestöjen KeskusWton (ROK) toi
mintaraportti 25/ 10-14/ 11 1981. 

Tukholman Suomalaiset Opiskelijat. Toimintakertomus vuodelta 1978. 

Rokuli. Ruotsinsuomalainen opiskelijalehti joulukuu 1980, 1- 3/ 81 , 
1/1982. 

TSO-Iehti 1/ 79, joulunr. -80, helmikuu 1982. Tukholman Suomalaiset 
Opiskelijat. 

Upslaaki 1, 3/80, 3/81. UPSO:n jäsenlehti. Uppsala. 

"Lainhuuto" 1-3/ 81, 1-2/ 82. UPSO:n oikeustieteen opiskelijoiden opin
tojaoston julkaisu. Uppsala. 

UPSO:n urheiluhullu 2-3/80. UPSO Urheilujaosto. Uppsala. 

122 



Radiotoimittajat 

Ruotsin suomenkieliset paikallisradiotoimittajat -yhdistyksen (RSP) 
säännöt. 

Ruotsin suomenkieliset paikallisradiotoimittajat. Vuosikertomus 81/82. 

Vanhemmat 

Finskspråkiga Hem och Skola -föreningar enligt uppgifter 1981-06-17. 

Koti ja Koulu -liike. Yhteistyötä oppilaan parhaaksi. Riksförbundet 
Hem och Skola (RHS) 1982 . 

5. Taiteilijoiden järjestöt 

Kirjoittajat 

Ruotsinsuomalaisten Kirjoittajien yhdistys. Toimintakertomukset 
vuosilta 1980 ja 1981. 

Dammert, Erja: Ei vain pöytälaatikkoon. Ruotsin Suomalainen 27/1982, 
3. 

Havas, Hannele: RSKY viisivuotias. Ruotsin Suomalainen 12/1980, 7. 

Ylärakkola, Arvo: Ruotsinsuomalaisten Kirjoittajien yhdistys 5-vuotias. 
Lyhyt historiikki RSKY:n vaiheista. Liekki 1/1980 {ajo 

Liekki 1/1980. Ruotsinsuomalainen kulttuurilehti. Ruotsinsuomalais
ten Kirjoittajien yhdistys. 

Ruotsinsuomalaisten Kirjoittajien yhdistys . Jäsentiedote N:o 2, 1982. 

Kuvataiteilijat 

Ruotsinsuomalaisten Kuvataiteilijoiden yhdistyksen säännöt. Hyväk
sytty Tukholmassa vuonna 1977. 

Ruotsinsuomalaisten Kuvataiteilijoiden yhdistys. Toimintakertomuk
set vuosilta 1979-1981. 

Ylärakkola, Arvo: Ruotsinsuomalaisten kuvaamataiteilijoitten yhteis
työtä. Eläviä kiviä 1/1980. 
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Tikkanen, Tellervo, Kuvataiteilijoiden yhdistyksen rahastonhoitaja, 
kirje 1982. 

6. Sosiaalialan järjestöt 

Sotaveteraani t 

Suomen Sotaveteraaniliiton Ruotsin piiri. Toimintakertomukset vuo
silta 1980 ja 1981. 

Suomen Sotaveteraaniliiton Ruotsin piiri. Toimintasuunnitelma vuo
delle 1982. 

Lähetystö Ruotsista Helsinkiin: Siirtolaisveteraanit vaativat tunnus
tamista. Kotimaa 14.1.1974, 14. 

Sotainvalidit 

Sotainvalidien Ruotsin Veljesosaston säännöt. 

Yhden hengen toimisto. Ruotsin Suomalainen 28/1982, 6. 

Sotainvalidien Ruotsin Veljesosasto. Toimintasuunnitelma 1982. 

Sotainvalidi. Krigsinvaliden bilaga tili Sotainvalidi. Språkrör tili Krigs
invalidernas Brödraförbund. Juli-augusti 1982. 

Anonyymit alkoholistit 

Tukholman suomenkieliset AA-ryhmät 1982. 

Centralkommitten för AA i Sverige. Gruppförteckning för Sverige. 
Anonyma Alkoholister. Stockholm 1982. 

Sadat ruotsinsuomalaist etsivät tietä kierteestään. Ruotsin Suoma
lainen 38/1982, 10-11. 

7. Uskonnollinen järjestäytyminen 

Ruotsin Suomenkielisen Seurakuntatyön Keskus. Toimintakertomuk
set vuosilta 1975,1978-1981. 

Siirtolainen ja kirkko 3/1982.Julkaisija: Ruotsin Suomenkielisen Seu
rakuntatyön Keskus. 
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8. Poliittinen järjestäytyminen 

Sosiaalidemokraatit 

Ruotsin suomenkielisten sosiaalidemokraattisten yhdistysten luettelo 
1982. Puoluetoimisto. 

HaIIstahammarin Suomenkieliset Sosiaalidemokraatit 5 vuotta. Tapah
tumia ajalta 19.1.1975-19.1.1980. Julkaisija: HaIIstahammarin Suo
menkieliset Sosiaalidemokraatit. 

Pukonen, Johannes: Boråsin Suomenkieliset Sosialidemokraatit 10 v. 
1970-1980. 

Demokraatti 8 ja 9/1982. Julkaisija: Sveriges Socialdemokratiska Ar
betarparti. 

Kommunistit 

VPS:s finska sektioner och grupper 1982. Puoluetoimisto. 

Vasemmistopuolue kommunistit: Siirtolaispoliittinen ohjelma. Hyväk
sytty VPK:n puoluehallituksen kokouksessa 13-14.1.1979. 

Uusi Päivä. VPK:n suomenkielinen julkaisu. Numerot 1-3,1982. 

Lenkki. VPK:n suomalaisten jaostojen julkaisu. 

10 vuotta VPK:n suomenkielistä toimintaa. (Historiikki) 

Kommunistinen Työväenpuolue: KeskusteluaineistoaKommunistisen 
Työväenpuolueen siirtolais- ja vähemrnistöpoliittista ohjelmaa varten. 

Henkilökohtaiset haastattelut ja keskustelut 

Seppo Aaltonen, Ruotsin Suomenkielisen Seurakuntatyön Keskus 

Pertti ArtelI, Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto 

Axel Ax, Suomen Sotaveteraaniliiton Ruotsin piiri 

Jolin Boldt, Fris-Nytt 

Raija Cederström, Riksförbundet Hem och Skola 

Lahja Exner, Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti 
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Tor Fors, Finlandssvenskarnas Riksförhund 

Kauko Holopainen, Statens invandrarverk 

Sulo Huovinen, Föreningen Norden, Finn-Kirja 

Jorma Hyvärinen, Ruotsin Suomalainen 

Marit Ingves, toimittaja 

Hannu Kiesiläinen, Ruotsinsuomalaisten Opiskelijajärjestöjen Keskus
liitto 

Seija Kiviniemi, Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto 

Helena Kivisaari, Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto 

Lahja Klen-Wickström, Sotainvalidien Ruotsin Veljesosasto 

Matti J Korhonen, Ruotsinsuomalaisten Kirjoittajien yhdistys 

Kauko Lammasaitta, Ruotsin Suomalainen 

Vesa Leppänen, Ruotsinsuomalaisten kolutustoimikunta 

Rurik Lindqvist, Finlandssvenskarnas Riksförbund 

Kaarle Myllyluoma, Ruotsin suomenkieliset paikallisradiotoimittajat 

Joonas Peltonen, Ruotsin Karjalaisseurojen Liitto 

Jarmo Pitkänen, Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto 

Aarre Pulkkinen, Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto 

Aira Rajavuori, Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto 

Seppo Remes, Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto 

Kimmo Rinne, Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto 

Marja-Riitta Ritanoro-Niva, Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto 

Jaakko Salmia, Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti 

Tarja Summa, Suomen Tukholman Suurlähetystö 

Vilho Suonvieri, Vänsterpartiet Kommunisterna 

A uli Talvi, Suomi-Seura ry (Suomi) 

Erkki Tammenoksa, Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti 
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Pirjo Teittinen, Ruotsin suomenkieliset paikallisradiotoimittajat 

Sisko Terho-Peltonen, Ruotsin Karjalaisseurojen Liitto 

Tuomo Tirkkonen, Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto 

Erkki Vuonokari, Ruotsinsuomalaisten Arkisto 

Jarmo Vuori, Ruotsinsuomalaisten Opiskelijajärjestöjen Keskusliitto 

Arvo Ylärakkola, Karjalaisten Kilta 

Suomenkielisten Anonyymien Alkoholistien edustaja 

Valokuvat 

Juhanijaakkonen, Tukholma 

Kirjallisuus 

AHONEN, Helena: Kirkollinen työ ruotsinsuomalaisten parissa. Kirk
kososiologian pro gradu -työ. Helsingin yliopisto. Teologinen tiede
kunta huhtikuu 1982. 

ALLARDT, Erik ja Christian STARCK: Vähemmistö, kieli ja yhteis
kunta. Porvoo-Helsinki-Juva 1981. 

ANDERSSON, Karin: Anförande med anledning av Finska språkets 
dag. Finlands hus den 21 mars 1982, Stockholm. 

DE G EER, Eric: Finländare i Göteborg. Rapport i anslutning tili 
utställningen Finsk Sisu i Göteborg 17/2-2/11 1980. Arr.: Finsk
Svenska samarbetskommitten i Västsverige och Göteborgs Historiska 
Museum. 

DE GEER, Eric: Finländare i Västbergslagen. Falun 1981. 

EDLER, Maija: Suomenkielinen toiminta luterilaisen kirkon piirissä. 
Suomen kieli Ruotsissa, toim. Sulo Huovinen. Tukholma 1980, 1-11. 

EHRNSTRAND, Staffan: Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige 
(RFFS) och dess verksamhet. Tvåbetygsuppsats framlagt vid docent 
Göran Lindahls seminarium. Stockholms universitet, Statsvetenskap
liga institutionen 1972. 

HAMMAR, Tomas: Det första invandrarvalet. Stockholm 1979. 

HANSEGÅRD, Nils Erik: Tvåspråkighet eiler halvspråkighet? Stock
holm 1968. 

127 



HANSSON, Sune, Björn HAMMARBERG och Ann-Kristin OLOFS
SON: Invandrarungdom och fritid. Statens Invandrarverk, SIV Rapport 
nr 3/1982. 

JAAKKOLA, Magdalena: Språkgränsen. En studie i tvåspråkighetens 
sociologi. Stockholm 1973. 

JAAKKOLA, Magdalena: Finnish Immigrants in Swedish Politics. 
Committee ofExperts om ImmigrationResearch (EIFO), ReportNo 1, 
ed. Jonas Widgren. Stockholm 1976, 169-189. 
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