
Raimo	  Pärssinen	  –	  suomalaisuuden	  tulisielu	  pienessä	  ja	  suuressa,	  Hoforssin	  
rautatehtaalta	  Ruotsin	  valtiopäiville	  	  
	  
-‐	  Elämme	  kummallisessa	  maailmassa,	  sanoo	  valtiopäiväedustaja	  Raimo	  Pärssinen	  (S)	  ensimmäiseksi	  
kun	  istahdamme	  hänen	  työhuoneeseensa,	  josta	  on	  näkymä	  Riddarholmenille.	  Kummallista	  tässä	  
tapauksessa	  on	  se,	  että	  hän	  ei	  saanut	  parantaa	  suomen	  kielen	  taitoaan	  valtiopäivien	  tuella	  vaikka	  
halusi.	  Jos	  kysymyksessä	  olisi	  ollut	  englanti,	  saksa	  tai	  ranska,	  hän	  olisi	  saanut	  parantaa	  kielitaitoaan	  
näissä	  kielissä.	  Mutta	  Raimo	  Pärssinen	  ei	  selvästikään	  ole	  tyyppiä,	  joka	  antaa	  periksi.	  Nyt	  hän	  on	  
onnistunut	  saamaan	  valtiopäiviltä	  kymmenen	  tuntia	  suomen	  kielen	  opetusta,	  ja	  puolue	  lähettää	  
hänet	  pidemmälle	  suomen	  kielen	  kurssille	  Hanasaaren	  kulttuurikeskukseen	  Suomessa.	  Mutta	  hän	  
aikoo	  jatkaa	  taistelua	  sen	  puolesta,	  että	  valtiopäiväedustajilla	  olisi	  oikeus	  parantaa	  myös	  suomen	  
kielen	  taitojaan.	  Suomalaisuus	  on	  tullut	  esiin	  myös	  toisella	  tavoin	  Ruotsin	  valtiopäivillä	  Raimo	  
Pärssisen	  kautta:	  hän	  on	  nimittäin	  Valtiopäivien	  ruotsalais-‐suomalaisen	  yhdistyksen	  puheenjohtaja.	  
Yhdistys	  on	  lyhyessä	  ajassa	  onnistunut	  saamaan	  kymmeniä	  jäseniä,	  joista	  moni	  ei	  osaakaan	  suomea.	  	  
	  
	  
(Lue	  Valtiopäivien	  ruotsalais-‐suomalaisesta	  yhdistyksestä	  enemmän	  Ruotsinsuomalaisen	  lapsi-‐	  ja	  
nuorisoparlamentin	  sivustolta	  www.svfidemokratia.wordpress.com	  ).	  	  
	  
	  
Raimo	  Pärssinen	  oli	  vain	  kahdeksan	  kuukauden	  ikäinen	  kun	  perhe	  muutti	  Ruotsiin	  Luopajärveltä	  
Etelä-‐Pohjanmaalta.	  Isä	  oli	  Karjalassa	  syntynyt	  metsätyöntekijä.	  Yhteys	  Ruotsiin	  syntyi	  kun	  hän	  Lapin	  
sodan	  aikana	  saadun	  vamman	  vuoksi	  päätyi	  sairaalaan	  Sollefteåssa.	  SCA	  etsi	  metsureita,	  ja	  siellä	  isä	  
Pärssinen	  teki	  töitä	  monta	  vuotta	  perheen	  jäädessä	  Suomeen.	  Lopulta	  äiti	  sanoi,	  että	  nyt	  me	  
muutamme.	  
Raimo	  Pärssisen	  lapsuus-‐	  ja	  nuoruusvuosina	  50-‐	  ja	  60-‐luvuilla	  ei	  suomen	  kieltä	  mielellään	  tuotu	  esiin.	  	  	  
-‐	  Äitini	  sanoi	  minulle	  ”schhh”	  Sollefteån	  kaupassa,	  ja	  minun	  vanhemmat	  veljeni	  joutuivat	  tappeluihin	  
suomen	  kielen	  takia.	  Minä	  nuorimpana	  säästyin.	  	  
Kaksikymppisenä	  Raimo	  Pärssinen	  aloitti	  Hoforsin	  Rautatehtaalla.	  Siellä	  hän	  liittyi	  nopeasti	  
ammattiliittoon	  ja	  SSU:hun	  (Sosiaalidemokraattien	  Nuorisoliitto).	  Jo	  kotona	  oli	  puhuttu	  paljon	  
politiikkaa	  isän	  kanssa,	  joka	  oli	  sosiaalidemokraatti	  ja	  mukana	  ammattiyhdistyksessä.	  Ja	  nyt	  tuli	  aika	  
tehdä	  jotain	  suomen	  kielen	  hyväksi.	  Raimo	  Pärssinen	  valittiin	  nuorisoehdokkaana	  Hoforsin	  koulun	  
johtokuntaan,	  ja	  hän	  oli	  mukana	  vaikuttamassa	  siihen,	  että	  ala-‐	  ja	  keskiasteille	  saatiin	  suomenkielisiä	  
luokkia.	  	  
-‐	  Miksi	  minä	  en	  saanut	  mahdollisuutta,	  saattaa	  hän	  ajatella	  tänään,	  varsinkin	  kun	  hän	  huomaa	  miten	  
hänen	  omat	  lapsensa	  tuntevat	  ylpeyttä	  omista	  juuristaan	  ja	  haluavat	  oppia	  lisää	  suomea.	  	  
Gävleborg	  ei	  ollut	  mukana	  suomen	  kielen	  hallintoalueessa	  silloin	  kun	  se	  vahvistettiin	  (silloisessa	  
laajuudessaan)	  vähemmistölaissa	  vuonna	  2010.	  Sen	  olisi	  pitänyt	  olla	  mukana,	  ja	  Raimo	  Pärssisen	  
mielestä	  hallintoalueen	  pitäisi	  oikeastaan	  käsittää	  koko	  maa.	  Kunnallispoliitikkona	  hän	  oli	  mukana	  
vaikuttamassa	  siihen,	  että	  Hofors	  saatiin	  mukaan	  ensimmäisenä	  Gävleborgin	  kuntana	  mukaan	  
hallintoalueeseen.	  Tänä	  päivänä	  myös	  Gävle	  on	  mukana,	  ja	  Sandviken	  on	  jättänyt	  hakemuksen.	  	  
-‐	  Valitettavasti	  rahat	  eivät	  riittäneet,	  ja	  Hoforsin	  valtionavun	  osuutta	  	  alennettiin	  melkein	  100	  000	  
kruunulla,	  sanoo	  Raimo	  Pärssinen.	  Mutta	  hallitukselle	  kuuluu	  kunnia	  siitä,	  että	  he	  saivat	  
vähemmistölain	  aikaan.	  	  
Nyt	  Hoforsissa	  on	  vähemmistöasioiden	  yhteyshenkilö,	  kahdeksi	  vuodeksi	  palkattu	  projektityöntekijä.	  
Kunnanhallinnossa	  työskentelevien	  suomen	  kielen	  taidot	  on	  kartoitettu,	  ja	  tämä	  kartoitus	  on	  
herättänyt	  pelkoa,	  että	  ne	  jotka	  osaavat	  suomea	  joutuvat	  tulkeiksi.	  Nyt	  Hoforsin	  kunta	  järjestää	  
opetusta	  arkipäivän	  suomessa	  ja	  syventäviä	  kursseja	  (suomenkielessä)	  työntekijöilleen.	  Työ	  lasten-‐	  ja	  
vanhustenhoidon	  järjestämiseksi	  suomen	  kielellä	  on	  vasta	  alussa.	  
Raimo	  Pärssinen	  on	  valtiopäiväedustaja	  	  vuodesta	  1998.	  Sinä	  vuonna	  oli	  viisitoista	  
suomalaistaustaista	  valtiopäiväedustajaa,	  mutta	  nyt	  on	  lukumäärä	  pienempi.	  	  	  	  



-‐	  Ei	  ole	  tullut	  täydennystä,	  ehkä	  sillä	  on	  jotain	  tekemistä	  äänestyslippujen	  ehdokaslistojen	  kanssa.	  

Olisi	  tärkeää	  että	  kaikki	  puolueet	  kohtaisivat	  suomenkielisen	  vähemmistön,	  ja	  
näkyisivät	  paikallisesti.	  	  
Raimo	  Pärssinen	  on	  näkynyt	  sekä	  kunnallispoliitikkona	  että	  puolueen	  sisällä.	  Hän	  oli	  kymmenen	  
vuotta	  Gävleborgin	  läänin	  Sosiaalidemokraattien	  piirin	  puheenjohtaja,	  ja	  istui	  myös	  puolueen	  
johtokunnassa.	  Nyt	  kun	  hän	  jättänyt	  nämä	  toimet	  puolueorganisaatiossa,	  hänellä	  on	  enemmän	  aikaa	  
itse	  politiikalle,	  Pärssinen	  sanoo.	  	  
Ja	  sillä	  linjalla	  hän	  aikoo	  jatkaa.	  	  
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