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RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO  PÖYTÄKIRJA 

SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET 

 

RSKL:N 29. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 6.-7.6.2013 

 

Aika: 6.-7.6.2013 klo 15.00 

Paikka: Axevallan Kansankorkeakoulu 

Läsnä: Osallistujaluettelo (Liite 1) 

 

 

1 Kokouksen avaus 
 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:   

Hyvät liittokokousedustajat kutsuvieraat, henkilökunta, media, tarkkailijat. Kaikki olette 

sydämellisesti tervetulleita tähän liittokokoukseen.  

Liittokokouksen teema on vähemmistön voima. Ja sitähän meillä on. Mutta me tarvitsemme varmaan 

lisääkin sitä voimaa. Ruotsin kansallispäivä on tänään. Suomen, Ruotsin ja RSKL:n liput liehuvat tuolla 

ulkona lipputangoissa. Niin ne ovat myös täällä edessä. Siis Ruotsin lippu, Ruotsin kansallispäivä, 

Suomen lippu ja RSKL:n lippu viittaavat tietenkin meidän juhlaan, liittokokoukseen. Lipuista puheen 

ollen niin syksyllä kai tulee sellainen äänestys että tarvitseeko ruotsinsuomalaiset oman lipun vai ei. 

Se on Ruotsinsuomalaisten Valtuuskunnan pöydällä. Se asia oli mennä päätökseen aika pienellä 

väellä, mutta siitä on nyt päätetty että annetaan kaikkien ruotsinsuomalaisten olla päättämässä, että 

tarvitaanko lippua vai ei. 

RSKL ei ole tyytyväinen vähemmistön saamiin oikeuksiin. Vaikkakin suomen kielen hallintoalue on 

laajentunut 16 kunnalla siitä kun tavattiin viimeksi näissä merkeissä. Nyt kuuluu hallintoalueeseen 48 

kuntaa. RSKL:n vaatimus samasta laista koko maahan ei ole toteutunut. Mitään uutta sillä saralla ei 

ole tapahtunut yhteiskunnan puolelta. Päinvastoin olemme saaneet kokea, että esimerkiksi kielilain 

pykälillä ei ole mitään arvoa kun koululaki kumoaa kielilain. Kielen oppiminen, säilyttäminen ja sen 

kehittäminen, nehän kuuluu kielilakiin, mutta koululaki meni näistä yli. Kalix oli se ensimmäinen 

tapaus kai missä melkein 40 lapselta evättiin tämä äidinkielen opetus siitä syystä, että heillä ei ollut 

perustietoja suomen kielestä. Sitä ei vaadita kielilaissa, vaan siellä puhutaan kielen oppimisesta, 

säilyttämisestä sekä kehittämisestä mutta koululaissa on erikseen. 

Tämä tietää sitä, että koululakiin tulee saada muutos. Ja siitä on viety viestiä hyvin voimakkaasti 

tämän valtakunnan päättäjille - kouluministeriöön mm. Tiedän että keskusteluja käydään päättäjien 
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taholla tästä. Nimittäin vaikuttaa, että vähemmistöministerikään ei ole tyytyväinen tilanteeseen, että 

näin on. Opettajankoulutus, se pitää saada käyntiin ja siihen pitää saada riittävät resurssit. Nyt 

näyttää siltä, että opettajankoulutus saadaan käyntiin syksyllä Tukholmassa, mutta ne alkuperäiset 

esitykset sille annettavista resursseista on pudonneet hyvin suuressa määrin. 

Hoitohenkilökuntakoulutus on myös hyvin akuutti. Nyt kun on oikeuksia saada omakielistä palvelua 

vanhustenhoivaan, niin sitten puuttuu henkilökuntaa. Maakäräjien ja regioonien, siis alueitten, 

vastuu – missä se on? Ne kuuluvat myös vähemmistölain pariin. Terveydenhoito- ja 

sairaanhoitopalvelut suomen kielellä – niitä ei ole meillä laissa, mutta niistä meillä on oikeus 

keskustella maakäräjien kanssa myös, mutta vahinko vaan pakotteita ei ole näissä laissa. 

Lista parannuksista on vaikka kuinka pitkä ja huomisessa vähemmistöseminaarissa tulemme 

asettamaan vaatimuksia ja keskustelemaan, kuinka asioita viedään eteenpäin. Kysymyksessä on tie 

uuteen periaateohjelmaan, jonka tilasi edellinen liittokokous ja päätös siitä tulee kahden vuoden 

päästä. Mutta tämä huominen seminaari on yksi askel siitä työstä, mitä sen eteen tehdään. Yhtenä 

uutena asiana on vaatimus suomen kielen toimintaohjelmasta. Kuinka sitä suomen kieltä täällä 

kehitetään. Ja se vaatimus on yhteiskunnalle, että tällainen ohjelma tehdään. Mutta me olemme 

tietenkin tätä asiaa ajamassa ja tekemässä. Järjestömme tekee hyvää järjestöpoliittista työtä, mutta 

aivan liian usein saamme kylmää vettä niskaamme päättäjiltä. Suomen kielen näkyvyys on selvästi 

nousussa ja olen tehnyt kivan huomion, että henkilöillä, joilla on julkinen näkyvyys, käyttävät sitä 

mahdollisuutta. Suuren huomion haluan kiinnittää joihinkin henkilöihin, joilla on areena, jossa voi 

suomea kielenä ja kulttuurina tuoda esiin. Sanon vain Marko Lehtosalo. Siinä on mies, joka puhui 

suomea näissä ruotsalaisissa lähetyksissä, oli se sitten Tanssi tähtiin tai mikä ohjelma hyvänsä. Mutta 

hän tuo sen aina esille ja se antaa meidän kielelle näkyvyyttä. Meillä on toinen – Pekka Heino – myös 

televisiossa, joka käyttää tilaisuutta hyväkseen ja tekee haastatteluja suomen kielellä. Tämä on 

minun mielestäni ensiarvoisen tärkeää. Otin esille tuolla Suomi-päivillä viime viikonloppuna tämän 

saman asian ja sanoin siellä että minulla ei ole tapana oikeastaan tuoda henkilöitä tällä tavalla esille, 

mutta joskus tuntuu, että on aika tehdä sekin ja kun he aidosti tuovat esille tämän suomalaisuuden ja 

suomen kielen niin mielestäni on aivan kiva myös antaa se tunnustus. Ja onnea Markolle nyt vielä kun 

hän voitti sen kisankin siellä.  

TV Finland on askarruttanut ja askarruttaa edelleen. Yle ottaa signaalin pois satelliitista kesäkuun 

lopussa. Jossain vaiheessa vaikutti erittäin synkältä tämä tilanne koskien muuta kuin tätä 

maaverkossa näkymistä. Nyt on kuitenkin käynnissä selvityksiä ja keskusteluja, että mitä on 

pelastettavissa. On tietoa siitä, että signaali on saatavissa Kaknästornista Tukholmasta. Mikä tietää 

sitä, että jatkoa tulee seuraamaan kuitenkin muillekin kuin Mälarinlaakson ihmisille. Kysymyksessä on 

tietenkin kaapelitelevisiot ja miten sen signaalin saa esimerkiksi Canal Digital, jonka kautta kanavaa 

on voitu katsoa. Mutta asiat ovat meillä tuolla agendassa. 

Lupasin kaksi vuota sitten että toiseen, kolmanteen ja neljänteen polveen niihin panostetaan 

erityisesti. Me olemme tehneet sitä, mutta tuskin riittävästi. Se täytyy tunnustaa heti kerralla. 

Nuorisoparlamentti, joka meillä oli viime syksynä, se oli kyllä sellainen hieno näyttö, jossa meillä oli 

130 nuorta ympäri Ruotsia sinne saapunut keskustelemaan meidän tilanteestamme ja mielestäni oli 

aivan mahtavaa, että siellä oli näitä nuoria. Koulukysymyksethän olivat heille tärkeitä ja 

kielikysymykset, mutta tällainen kysymys kuin vanhusten hoiva tuli myös esille näiden nuorten 

suusta. Ja minä silloin siinä mietin, mitenkä se voi niin kovasti kiinnostaa, mutta siihenhän on 

tietenkin aivan selvä selitys. Sen takia, että näillä nuorilla on niitä esivanhempia ja he ovat nähneet 

ne tarpeet mitä siellä on. Ja he toivat ne sinne esille. Nuorisoparlamentille tulee varmasti jatkoa. 
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Päätöstä ei ole, mutta keskustelua on ollut. Se voisi mahdollisesti olla joka toinen vuosi. Kun meillä on 

liittokokoukset tässä tänä vuonna ja sitten taas vuonna 2015 ja parlamentti oli viime vuonna, niin se 

mahdollisesti voisi olla ensi vuonna. Ja meillä on Ruotsin nuorisohallitukselta saatu jonkun verran 

varoja projektiin, joka on tämmöinen tasa-arvo projekti, mutta tasa-arvoon kuuluu myös nuorten ja 

vanhempien välinen tasa-arvo. Ja näitä tullaan luultavasti käyttämään sitten kun valmistaudutaan 

mahdollisesti siihen tulevaan nuorisoparlamenttiin.  

Mukulat-toiminta on ollut myös hyvä. Meillä on tällaista toimintaa muutamissa kymmenissä 

seuroissa ja toivomme tietenkin, että tällainen panostus tulee vielä useammassakin seurassa. Ja 

sellainen kuin Mukulatfest alkaa olla monelle tuttu, koska niitä on pidetty jo useammalla 

paikkakunnalla. Ja nyt syksyn aikana tullaan pitämään niitä myös, RSKL yhdessä paikallisen seuran 

kanssa. Ja toivon mukaan me saamme lapsia sinne.  

Hyvät kokousedustajat. Olen viime aikoina alkanut miettimään paikallisen toiminnan organisointia. 

Onko meillä oikea organisaatio siellä paikallisesti? Joka paikassa. Onko meillä tarjota toimintaa 

kaikille? Tässä on pari sellaista kysymystä, joita olen miettinyt. Ja yksi esimerkki, jota jäin miettimään 

on ollessani Katajaisten Suomi-päivillä, kun siellä esiteltiin seuran jaostot, niitä oli 19. Ja minä en 

tiedä kuinka monella seuralla on edes 18 tällaista jaostoa. Minusta tuntuu että siellä on mahdollisuus 

toimia kun on niin paljon jaostoja. Ja jos minä ymmärrän nyt asian oikein, niin siellä perustetaan 

jaosto, silloin kun nähdään että siihen on tarvetta. Jos on tarpeeksi monia, jotka kiinnostuvat samasta 

asiasta, niin siitä vaan!  

 

Miten on liikunnan puolella? Esimerkiksi. Ja miten on eläkeläisten? Minä tiedän, että monella 

paikkakunnalla esimerkiksi koskien eläkeläisjaostoja rekrytointi on ollut vaikeata saada niitä uusia 

eläköityviä, jotka ovat täyttäneet 65 tai 60 ja jäävät eläkkeelle. Ja se on tietenkin ymmärrettävää, että 

kaikilla ei ole tietenkään samat harrastukset ja samat intressit. Minä en näe ainakaan mitään pahaa 

siinä, että eläkeläisjaostoja olisi vaikka useampia seurassa, jos ne harrastukset liittyisivät yhteen sillä 

lailla ja löydettäisiin ne oikeat suuntaukset. Olisiko tässä nyt sitten, että me hankitaan RSE:lle niitä 

jaostoja jotka ovat niiden nuorisojaostoja. 60 – 65. Tämä nyt oli hieman huulta, mutta te ymmärrätte 

että alkaa olla 20 ja 30 vuotta ikäeroa niin varmaa ne harrastukset ovat pikkuisen erilaiset.  

Ja sitten liikunnan puolella tulee mieleen, että kun tulee kaikennäköistä uutta ja tapahtuu ja kun 

meillä ei tätä tämmöistä eliittiurheilua ole tällä hetkellä. Mutta on kaikennäköistä zumbaa ja varmaan 

nämä zumban-tanssijat esimerkiksi voivat olla omana ryhmänään ja voisi olla joku toinen ryhmä 

jotain muuta tanssia. Kansantanhuajia omissa ryhmissään. Kannattaa aina miettiä, että toisiko se 

jotain uutta ja rakentavaa meille. Tässä on siis aivan hyvä mielestäni kääntää kaikki kivet ja katsoa 

että mitä voitaisiin tehdä. Selvittää toiminnan tarpeet ja lähtökohdat. Jaostorakenne, kielikysymys 

myös. Me ei olla selvitty siitä tehtävästä mikä meillä on ollut, että meidän jälkeläiset kaikki puhuisivat 

tätä meidän kaunista suomen kieltä. Ja me ei missään tapauksessa saada jättää niitäkään 

ulkopuolelle. Heillä on sama oikeus meidän hienoon kulttuuriin ja siten mahdollisuus myös opetella 

tätä kaunista suomen kieltä. Mutta heille pitää antaa se mahdollisuus toimia seurassa, omana 

ryhmänä esimerkiksi.  

Nuoret, lapset, tässä on kysymyksessä oikeastaan jäsenhankinta ja jäsenhuolto. Toiminnallahan niitä 

tulee ja kyllähän meidän tämä aatepohja tästä vähemmistönä olemisesta varmaan kiinnostaa 

myöskin ihmisiä, mutta ei se anna kaikille sitä tarpeellista sysäystä, että tulee meille jäseneksi.  
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RSKL:ssä eletään sukupolven vaihdosta. Usea liiton työntekijöistä on siirtynyt hyvin ansaitulle 

eläkkeelle ja vielä siihen on joku tulossakin. Ja kun on kysymyksessä niin moni henkilö, joka lähtee 

yhtä aikaa niin tietää, että se ei ole aivan vaivatonta. Melkein koko henkilökunta vaihtuu aivan lyhyen 

ajan sisään. Mutta mielestäni me olemme onnistuneet erittäin hyvin, ja kun on hyviä työntekijöitä, 

vaikkei ole sitä kokemusta, niin kokemusta saa ajan mukaan ja hommat hoituu. Ajattelin päättää 

tämän puheeni toistamalla oikeastaan kaksi vuotta vanhaa loppukaneettia puheestani. Liittomme on 

menestyksekäs ja yhtenäinen. Menestys ei tule koskaan sattumalla tai ilmaiseksi. Se vaatii hitusen 

lahjakkuutta mutta ennen kaikkea pitkäjänteistä työtä, yhteispeliä ja vankkumatonta uskoa omaan 

tekemiseen. 

 Tervetuloa! Ja katson näin kokouksen avatuksi. 

---- 

Hyvät ystävät. Tämän kahden vuoden aikana on hyvin moni poistunut meidän riveistämme. Ja 

ajattelin, että me pidämme pienen hiljaisen hetken, mutta kerron kuitenkin joitakin nimiä tässä, jotka 

haluan mainita, mutta ketään kuitenkaan unohtamatta. Meidän nestori, häntä kutsuttiin nestoriksi ja 

minä uskon että hän oli oikeastaan ylpeäkin siitä nimityksestä, Aarre Lehtinen, joka oli RSE:n 

kunniapuheenjohtaja, ollut piirin puheenjohtaja RSKL:ssä, myös seuran puheenjohtaja, hän jätti 

meidät tänä aikana. Erkki Lahti, vastavalittu liittohallituksen jäsen kaksi vuotta sitten, ei ehtinyt 

yhteenkään meidän kokoukseen vaan kuoli heinäkuun alussa, kun meillä olisi kokous ollut täällä 

Axevallassa elokuussa. Hän oli siis liittohallituksen jäsen, hän oli piirin puheenjohtaja tuolla Etelä-

Ruotsissa, hän oli tuollainen kulttuurin monitoimimies ja toimi pitkään täällä Skövdessä. Lauri 

Seppälä piirin puheenjohtajana Göteborgissa, Göteborg-Bohus läänissä, mutta myös aktiivi eri 

saroilla ja myös tällainen kulttuurihenkilö. Nämä kolme henkilöä ajattelin, että on tällaisena 

jonkinlaisena esimerkkinä, mutta ketään unohtamatta niin, että nousemme pieneen hiljaiseen 

hetkeen. 

---- 
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2 Kokouksen sääntöjenmukaisuus 
Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty sääntöjen 6 §:n edellyttämällä tavalla (Liite) 

Päätös:  Kokous on sääntöjenmukaisesti koolle kutsuttu. 

3 Edustajavaltuuksien hyväksyminen ja puhe-, esitys- ja läsnäolo-

oikeuden myöntäminen 
Kuultiin edustajavaltuuksien tarkastajien Seija Nopan ja Marita Härkösen lausunto.  

Seija Noppa:  

Ruotsinsuomalaisen Keskusliiton 29. varsinainen liittokokous 6.-7.6. 2013  

Edustavaltuuksien tarkastaminen lausunto. Liittohallituksen valitsemina edustajavaltuuksien 

tarkistajina olemme suorittaneet meille annetun tehtävän. Edustajavaltuusasiakirjat on toimitettu 

liittohallitukselle 42 yhdistyksestä, yhteensä 77 ääntä. Esitämme että liittokokous päättää myöntää 

täydet edustajavaltuudet niiden 39 yhdistyksen 68 äänivaltaiselle edustajalle, joista yhdistykset ovat 

lähettäneet edustajavaltuusasiakirjat liittohallitukselle ja jotka ovat ennen kokouksen alkua 

ilmoittautuneet valtuuksien tarkastajille. Ja niiden yhdistysten edustajille, joista yhdistykset ovat 

lähettäneet edustajavaltuusasiakirjat liittohallitukselle ja jotka ilmoittautuvat kokouksen aikana. 

Esitämme että liittokokous päättää myöntää läsnäolo-, puhe-, ja esitysoikeuden liittohallituksen 

jäsenille, erityisliittojen edustajille, kunkin piirin ja yhteisöjäsenen valtuuttamille edustajille, liiton 

tilintarkastajille, liiton kunniajäsenille, vaalivaliokunnan jäsenille, liittotoimiston henkilökunnalle. Että 

läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään kutsuvieraille. Ja että läsnäolo-oikeus myönnetään seuraajille ja 

lehdistön edustajille. Esitämme, että kokouksen aikana tapahtuvat mahdolliset edustajamuutokset 

on ilmoitettava kokouksen sihteeristölle. Axevallassa 6. kesäkuuta 2013 Seija Noppa, Marita 

Härkönen.  

Päätös:   Liittokokous päätti myöntää täydet edustajavaltuudet edellä mainituille yhdistysten 

edustajille edustajavaltuuksien tarkastajien esityksen mukaisesti.  

Päätös: Liittokokous päätti esityksen mukaisesti myöntää läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeuden 

liittohallituksen jäsenille, erityisliittojen edustajille, kunkin piirin valtuuttamalle 

edustajalle, liiton tilintarkastajille, liiton kunniajäsenille, vaalivaliokunnan jäsenille ja 

liittotoimiston henkilökunnalle.  

Päätös: Liittokokous päätti esityksen mukaisesti myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden 

kutsuvieraille ja läsnäolo-oikeuden tarkkailijoille ja lehdistön edustajille.  

Päätös:  Liittohallitus päätti esityksen mukaisesti, että kokouksen aikana mahdollisesti 

tapahtuvat edustajien muutokset on ilmoitettava kokouksen sihteeristölle.  
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4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:  

Sitten on kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja tässä on pieniä muutosesityksiä. Kohta 6.4. 

siinä lukee 10 ääntenlaskijaa ja ne on ne jotka laskevat ääniä täällä salissa, kun nostetaan 

äänestyslippuja. Liittohallitus katsoo, että riittäisi viisi.  

Esitetään että valitaan vain viisi. Koskien täydennysvaaleja, kohta 16.1. Liittohallituksen varsinainen 

jäsen. Tässä on sillä lailla että siihen halutaan muutos, että valitaan 2 liittohallituksen varsinaista 

jäsentä. Ja kysymys on siitä, että Tuula Fomin, joka on tällä hetkellä liittohallituksen jäsen, on 

kertonut, että hän ei pysty täysin toimimaan liittohallituksessa terveydellisistä syistä. Hän on 

pyytänyt vapautusta. Tämän on nyt myös vaalivaliokunta huomioinut. Että siihen tulisi kaksi. Muutoin 

tässä ei ole sitten muuta muutosesitystä. Puheenvuorot on vapaat koskien esityslistaa ja näitä 

muutosehdotuksia. Voidaanko mennä päätökseen? Voidaanko päättää esitetyllä tavalla? Päätetään. 

Päätös:  Hyväksyttiin työjärjestykseen esitetyt muutokset.  

5 Kokouksen järjestyssäännön hyväksyminen 
Ja sitten on kokouksen järjestyssäännön hyväksyminen, joka löytyy sieltä teidän papereista, jota en 

aio lukea, mutta se on se normaali järjestyssääntö, mikä meillä on ja puheenvuorot on vapaat koskien 

sitä. Voidaanko näin ollen hyväksyä järjestyssääntö. Hyväksytään. Näin ollen on kohta 5 loppuun 

käsitelty 

Päätös:  Hyväksyttiin kokouksen järjestyssäännöt. 

6 Kokousvirkailijoiden valinta 

6.1 Kaksi puheenjohtajaa 
 

Liittohallitus esitti kokouksen puheenjohtajiksi Seppo Puolletta ja Minna Salowia. 

Päätös: Liittokokous päätti esityksen mukaisesti valita liittokokouksen puheenjohtajiksi 

Seppo Puolteen ja Minna Salowin.  

 

6.2 Kolme sihteeriä 
 

Liittohallitus esitti kokouksen sihteereiksi Marjatta Piispalaa, Raija Kärkkäinen Erikssonia ja Anna-

Maija Vaimalaa. 

Päätös: Liittokokous päätti esityksen mukaisesti valita liittokokouksen sihteereiksi Marjatta 

Piispalan, Raija Kärkkäinen Erikssonin ja Anna-Maija Vaimalan. 
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6.3 Kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 

Liittohallituksella ei ollut esitystä pöytäkirjantarkastajiksi.  

Esitykset salista: Hannele Oikarinen Motalasta, Birgit Selmosson Mariestadista. 

Päätös:  Liittokokous päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Hannele Oikarisen Motalan Suomi 

seurasta ja Birgit Selmossonin Mariestadin Suomi seurasta.  

 

6.4 Viisi ääntenlaskijaa 
 

Liittohallituksella ei ollut esitystä tähän kohtaan.  Ääntenlaskijoiksi liittokokouksessa esitettiin:  

Eino Björn, Seija Mustonen, Seppo Pukari, Erkki Parviainen, Tanja Ronkainen. 

Päätös: Liittokokous päätti valita ääntenlaskijoiksi Eino Björnin, Seija Mustosen, Seppo 

Pukarin, Erkki Parviaisen ja Tanja Ronkaisen. 

---- 

Seppo Puolle:  

No niin omalta osaltani kiitän kunniasta. Tämä on minulle nyt toinen kerta, kun saan olla täällä 

liittokokouksen puheenjohtajana.  Te, jotka olitte paikalla kaksi vuotta sitten ehkä muistatte, että 

kävi niin, että olin itse asiassa puheenjohtajana koko jakson. Jotta nyt ei tulisi samaa asiaa, niin 

olemme puhuneet tässä vieressä olevan kollegan kanssa, että Minna saa aloittaa tällä kertaa, niin ei 

käy niin kuin kaksi vuotta sitten, ja sitten minä jatkan.  

 

Minna Salow:  

Kiitos myös omasta puolestani tästä kunniasta jälleen kerran saada olla liittokokouksessa 

puheenjohtajana ja tällaiselta täältäpäin katsottuna näyttää tämä sali. Niin kuin sanottu niin 

yritämme jakaa nämä tehtävät ihan tasavertaisesti eikä meillä muuta aihetta olekaan, jos näette että 

toinen toisiamme tönimme, niin se johtuu ainoastaan siitä, että nyt on varmaan sitten toisen vuoro. 

Mutta kiitän vielä kerran ja toivotan kaikille hyvää juhlapäivää ja täältä nyt puuttuu nuija. Seppo 

tuossa esitti, että pitää omalla päällään lyödä mutta taitaa tulla aika kuhmuinen juttu, mutta löytyy 

jotakin millä kopauttaa.  

Pidemmittä puheitta haluan sitten jatkaa kokousta ja jatkamme kohdasta 7, joka on kokouksen 

valiokuntien valinta. Näin ollen lähtee kokous kohdasta 7. 

---- 
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7 Kokouksen valiokuntien valitseminen 

7.1 Päätöslauselmavaliokunta, 5 jäsentä 
 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri: 

 Liittohallitus on valmistellut tätä ja esittää, että Sinikka Lindquist on tämän valiokunnan 

kokoonkutsuja ja Raija Kärkkäinen Eriksson on sihteeri ja jäseninä olisi Tarmo Ahonen Göteborgista, 

Hannele Oikarinen Motalasta ja Toni Vaara Botkyrkasta.  

Puheenjohtaja Minna Salow: 

On kuultu liiton puheenjohtajan esittämä esitys päätöslauselmavaliokunnan viidestä jäsenestä, kohta 

7.1. Muita esityksiä ei ainakaan ole tullut tänne ja kun pyydettyjä puheenvuoroja asiasta ei ole, 

voimme päättää esitetyllä tavalla.  

Päätös:  Liittokokous päätti valita päätöslauselmavaliokuntaan esitetyt henkilöt. 

 

7.2 Valmisteluvaliokunta, 5 jäsentä 
 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:  

Tässä on myöskin tehty tällaista työtä etukäteen ja liittohallitus esittää, että allekirjoittanut Voitto 

Visuri olisi tämän kokoonkutsujana, Jouni Slagner olisi tässä sihteerinä, Jorma Laaksonen ja Riitta 

Vallius myöskin jäseninä. Mutta sitten oli tarkoitus että Raili Borg, mutta hän ei ilmeisesti ole tullut. 

Siinä pitäisi sitten ottaa yksi muu Railin tilalle. Hän on ilmoittautunut, mutta ei ole saapunut paikalle.  

Puheenjohtaja Minna Salow:  

Yksi esitys niin kuin kuulitte, yksi henkilö puuttuu. Haluamme siihen nyt henkilön nimen. Olkaa hyvä.  

Esitys salista: Mauno Rahikainen. 

Päätös:  Liittokokous päätti valita valmisteluvaliokuntaan esitetyt henkilöt. 

 

  



9 
 

7.3 Sääntövaliokunta, 5 jäsentä 
 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:  

Puheenjohtaja, liittohallitus esittää, että se valittaisiin vasta tarvittaessa. Sen takia että meillä ei ole 

niin suuria sääntöasioita, että luultavasti emme tarvitse sitä ollenkaan.  Valitaan vain siinä 

tapauksessa jos tulee tarve.  

Puheenjohtaja Minna Salow:  

On kuultu liitonpuheenjohtajan esitys ja että valitaan tarvittaessa ja tämä sopii myös kokoukselle.  

Päätös:  Liittokokous päätti, että sääntövaliokunta valitaan tarvittaessa. 

 

7.4 Ääntenlaskutoimikunta lippuäänestyksiin, 5 jäsentä 
 

Liittohallituksella ei ollut esitystä tähän kohtaan.  Ääntenlaskutoimikuntaan lippuäänestyksissä 

liittokokouksessa esitettiin: 

Sirkka Taiminen, Risto Huovinen, Riitta Komppa, Usko Paldanius, Mauno Rahikainen.  

Päätös: Liittokokous päätti valita ääntenlaskutoimikuntaan lippuäänestyksissä Sirkka 

Taiminen, Risto Huovinen, Riitta Komppa, Usko Paldanius, Mauno Rahikainen. 

8 Matkantasausrahaston korvausperiaatteet 
 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:  

Se on täällä teillä samanmuotoisena kuin se on ollut aikaisemmissakin kokouksissa. Liittokokous 

esittää että matkakustannus tasataan niiden yhdistysten liittokokousedustajien toisaalta jotka ovat 

rahastoon maksaneet osuutensa ja läsnä olevien edustajien lukumäärän mukaan. Mikäli yhdistys on 

maksanut useammasta edustajasta kuin mitä liittokokouksen osallistujien määrä on, palautetaan 

erotus yhdistykselle.  

Puheenjohtaja Minna Salow:  

Pyydettyjä puheenvuoroja tähän ei ole, joten liittokokous päättää esitetyllä tavalla. Näin on kohta 8 

selvitetty. 

Päätös:  Liittokokous päätti liittohallituksen esitykesn mukaisesti.  
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9 Sääntöasiat 

9.1 Yhdistysten sääntöjen muuttaminen 
 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:  

Tässä sanotaan että niitä muutettaisi, mutta se on oikeastaan selvitys. Tämä on ollut aikaisemmin jo 

voimassa mutta minä nyt luen tämän. Yhdistyksen sääntöjen.  

Liittohallitus esittää, yhdistyksen sääntöjä muutettavaksi siten että pykälä 8 yhdistyksen kokous 

kohta 5 - syyskokouksessa käsiteltävät asiat - muutetaan kuuluvaksi sen kohdassa 7 seuraavasti. 

Yhdistyksen ja mahdollisten jaostojen talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen. Siinä on 

siis ollut ainoastaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. Mutta siinä on myös 

nämä jaostojen mahdollisten jaostojen lisätty. 

Puheenjohtaja Minna Salow:  

9.1. kohtaan ei myöskään ole pyydettyjä puheenvuoroja. On kuultu liiton puheenjohtajan selvitys 

asiasta.  

Päätös:  Liittokokous päätti esitetyllä tavalla.  

 

9.2 Etelä-Norrlannin aloite piirin sääntöjen muuttamiseksi 
 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri: 

Täällä on liittohallituksen lausunto, että liittohallitus toteaa, että näiltä osin piirin säännöt sanovat 

selkeästi, että kyseessä on RSKL:n piirin jäsenmaksu ja aloite näin ollen hylätään.  

Puheenjohtaja Minna Salow:  

Tähän kohtaan 9.2. on pyydettyjä puheenvuoroja. Hannele Kumpulainen, Skutskärin Suomi-seura. 

Ole hyvä. 

Hannele Kumpulainen, Skutskärin Suomi-Seura:  

Hyvä kokousväki. Piiri on jättänyt tämän ja minä piirin puheenjohtajana, vaikka minä olen Skutskärin 

Suomi-Seuran edustaja Hannele Kumpulainen, niin pieni kommentti vaan. Me ollaan toki tyytyväisiä 

liiton vastaukseen, mutta se ei poista meiltä kuitenkaan ongelmaa, kun se pykälä aiheuttaa meillä 

sellaisia tulkintaerovaisuuksia ja riitoja piirissämme, että kenelle seuroista tulevat jäsenmaksut 

kuuluvat. Eläkeläispiiri RSE ENP tulkitsee, että seurojen, eläkeläisten ja varsinkin eläkeläisjaostojen 

jäsenmaksuosuudet maksetaan, taikka näitten jotka kuuluvat näihin jaostoihin eläkeikäiset seuroissa, 

maksetaan seuroista heille RSE:n ENP:n kautta. RSKL:n ENP:n säännöt kuten liitosta tullut selvennys 

osoittaa, että jäsenmaksut kuuluvat RSKL:n ENP:lle, koska toinen on RSE:n ENP. Siksi halusimme sen 

lisälausekkeen sääntöihin jäsenmaksupykälään. Koska liitto on päättänyt että sitä lausetta ei tarvitse 

lisätä niin pyydän liittoa katsomaan RSE:n sääntöjä jäsenmaksupykälää ja muuttamaan sitä niin ettei 
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sitä voida tulkita vastoin RSKL:n jäsenmaksupykälää. Se pykälä nimittäin antaa ymmärtää että 

jäsenmaksut tulevat RSE:n piirille RSKL:n piirin kautta. Se oli kommenttini siihen. 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:  

Tämä on täysin selvää. Meillä on RSE:n kanssa ollut keskustelua ja tehty tulkinnat meidän piirien, 

RSKL:n ja RSE:n yhteistoiminnasta. Neuvottelujen tulokset ovat teillä siellä mukana näitten 9.3. 

aloitteen jälkeen ja siellä on todettu näissä yhteisissä palavereissa että RSKL:n piirien jäsenmaksuja ei 

tule jakaa tai siirtää RSE:n piirille mutta RSE piiri voi periä omia jäsenmaksujaan. Että tämä on aivan 

selvä ja kun lukee nämä tulkinnat täältä myös.  

Puheenjohtaja Minna Salow:  

Kiitoksia. Seuraava pyydetty puheenvuoro on 9.2. kohtaan Mauno Rahikainen S-Ö piiri. Ole hyvä. 

Mauno Rahikainen, S-Ö piiri:  

Olen Mauno Rahikainen ja S-Ö piirin puheenjohtaja. Meillä on sellainen käytäntö näissä 

jäsenmaksuissa RSE:n jaoston ja piirin ja tämän aikuisten piirin kesken on se, että maksetaan näistä 

jäsenmaksuista mitä me saadaan piiriin sisään 45 % RSE-piirille. Ja tämä on niin kuin yhteisestä 

sopimuksesta, on se sitten sääntöjen vastainen tai ei. Mutta luultavasti ei koska me ollaan 

suvereeneja tekemään tällaisia päätöksiä eri piirien kesken. Ja me olemme molemmat ihan 

tyytyväisiä tähän järjestelmään. Kiitos.  

Puheenjohtaja Minna Salow:  

On kuultu kaksi käytettyä puheenvuoroa, joka oli ensin Hannele Kumpulainen, kommentti liiton 

vastaukseen, ja sitten kuultu Mauno Rahikainen, hän kertoi miten myöskin voidaan menetellä. Muita 

pyydettyjä puheenvuoroja kohtaan 9.2 ei ole eikä muita esityksiä kuin hallituksen esitys ja esitys on 

että aloite hylätään. 

Päätös:  Liittokokous päätti, että aloite hylätään.  

 

9.3 Esitykset erityisliittojen sääntöjen täsmentämiseksi ja muuttamiseksi 
 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:  

Liittohallitus esittää, että RSE:n hallitus valmistelee ja vie RSE:n edustajakokoukselle esityksen että 

sääntöjä muutetaan niin että ne eivät ole ristiriidassa RSKL:n liittojen sääntöjen kanssa. Esimerkkinä 

jäsenmaksukohdat kaikilla järjestötasoilla ovat aiheuttaneet erilaisia tulkintoja niin piireissä kuin 

yhdistyksissä. Tätä kuultiin juuri aikaisemmin. Tarkoitus on vain että käydään läpi. Alun alkujaan 

lähtökohta on ollut se että RSE:n ja RSKL:n säännöt eivät saa olla ristiriidassa. Tässä on nyt esitys että 

RSE kävisi läpi tämän ja tietenkin hyvässä yhteisymmärryksessä RSKL:n kanssa.  

 

 

Puheenjohtaja Minna Salow:  
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On kuultu liiton puheenjohtajan selvitys liittohallituksen esityksestä ja nyt meillä on pyydettyjä 

puheenvuoroja 9.3 Paavo Vallius, Katajaiset, ole hyvä. Seuraavana Kaisa Lamu. 

Paavo Vallius, Suomi Seura Katajaiset:  

Rouva puheenjohtaja ja liittokokousedustajat. Tämä on sellainen asia että – minä voin nyt puhua 

hieman asian vierestä mutta minä en oikein tiedä että missä minä otan tämän asian esille. Ajattelen, 

että tässä kun kuitenkin puhutaan erityisliittojen säännöistä, niin minä olen jo pitemmän aikaa 

asettanut kyseenalaiseksi että tarvitaanko RSKL:ssä näitä erityisliittoja. Tehtäisi kuitenkin niin että 

jonkinlainen työryhmä RSKL:ssä, joka tutkii että onko se esimerkiksi liikunnalle tai 

harrastajateatteriliitolle, olisiko ne vahvempia jos ne olisi suoraan työryhmänä RSKL:n hallituksen 

alaisina. Minun mielestä silloin kun näitä ruvettiin pirstomaan RSKL:n järjestönä, niin minun 

mielestäni siinä mentiin liian pitkälle. Minun mielestä on motivoitua valtion sääntöjen mukaan että 

on nuorisoliitto, jota tällä hetkellä ei ole. Ja sitten että on eläkeläisliitto, mutta kaikki muut nämä 

erikoisjärjestöt.  En ehdota että niitä lakkautettaisiin tai muuta, mutta jonkinlainen työryhmä 

katsomaan sitä että onko asiallista pitää näitä erikoisliittoja ja olisiko joku muu organisaatio niille 

parempi. Kiitos. 

Puheenjohtaja Minna Salow:  

Kiitoksia. Seuraavana Kaisa, Lamu, ole hyvä. 

Kaisa Lamu, RSE:n puheenjohtaja:  

Minä olen Kaisa Lamu ja minä olen RSE:n puheenjohtaja. Tämä mitä liittohallitus ehdottaa, että RSE 

muodostaisi ryhmän ja tarkistaisi näitä sääntöjä ja sanamuotoja täsmentäisi, niin olen ihan samaa 

mieltä, että tehtäisiin se. Voisi ehkä lisätä että joku RSKL:n liittohallituksesta olisi mukana. Niin ettei 

tulisi tällaisia ikäviä tilanteita, joita tähän asti on tullut näistä sääntöjen tulkinnoista. Kiitoksia. 

Puheenjohtaja Minna Salow:  

Kiitos. On kuultu Paavo Valliuksen sekä Kaisa Lamun kertomus asiasta. Joka tarkoittaa sitä että lisää 

uusia esityksiä ei sinänsä vaan evästä RSKL:lle. Voitto Visuri haluaa kommentoida, ole hyvä. 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:  

Minä voin kommentoida sen, että me ollaan tietenkin mukana heti kun vaan tarvitaan. On erittäin 

hyvä että ne katsotaan molemmin puolin, että ne ovat yhteneväiset. Koskien Paavon 

puheenvuoroon, joka nyt ei ollut esitys mutta oli tuollainen kommentti niin näitä saa varmaan 

miettiä vähän joka puolella mutta minä luulen että aika ei ole kypsä ainakaan vielä tällä hetkellä. 

Minä tiedän että tästähän oli sellaista kädenvääntöä silloin kun näitä liittoja perustettiin. Minä en 

ainakaan tässä vaiheessa haluaisi että me lähtisimme vääntämään kättä tällä hetkellä. Siihenhän voi 

jossakin vaiheessa palata jos näyttää siltä että aika on kypsä. 

Puheenjohtaja Minna Salow:  

Kiitoksia. Vielä on tullut puheenvuoropyyntö, Osmo Holappa, ole hyvä. 

Osmo Holappa, RSHT:n puheenjohtaja:  
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Kiitoksia. Minä vaan yllätyin hiukan. Varmasti käsitin väärin tuon Paavon esityksen, että 

lakkautettaisiin liittoja. Ei varmasti Paavolla ollut se tarkoitus. Mutta sääntöjä on varmasti hyvä 

tarkistaa, koska on joidenkin ryhmien välillä tullut sellaisia vääriä tulkintoja ja on aiheuttanut 

varmasti työtä kentällä valtavan paljon. Että hyvää jatkoa kaikille.  

Puheenjohtaja Minna Salow:  

Kiitoksia Osmo Holappa. Lisää pyydettyjä puheenvuoroja ei ole, vaan ollaan valmiita menemään 

päätökseen. 

Päätös: Liittokokous päätti liittohallituksen esityksen mukaisesti, että RSE:n hallitus 

valmistelee ja vie RSE:n edustajakokoukselle esityksen, että sääntöjä muutetaan niin 

että ne eivät ole ristiriidassa RSKL:n liiton sääntöjen kanssa. Esimerkkinä, 

jäsenmaksukohdat kaikilla järjestötasoilla ovat aiheuttaneet erilaisia tulkintoja niin 

piireissä kuin yhdistyksissäkin. 

10 Raportti liiton toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2011 ja 

kertomus liiton toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2012 
 

Toimintakertomukset 2011 ja 2012 oli koottu PowerPoint-esitykseksi, jonka liiton puheenjohtaja 

Voitto Visuri esitteli.  

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:  

Toivottavasti se näkyy sitten teille tuolta nuo kuvat. Yritetään selventää sitä toimintakertomusta mikä 

meillä on olemassa kuvin ja tekstein. Tekniikka on hyvä vaan kun se pelaa. 

Nyt on saatu kuvat ja äänikin kuuluu. 

Kysymyksessä on molemmat vuodet sekä 2011 ja 2012. Tässä on kuva liittokokouksesta kaksi vuotta 

sitten, joka pidettiin laivalla. Se oli 3.-4. kesäkuuta ja kerrottiin, että siellä oli mm ministeri Erik 

Ullenhagille, Jan Björklundille ja Göran Hägglundille lähetettiin julkilausuma.  

Ja sitten meillä on vedetty käyntiin Suomeksi-projekti, josta kerrotaan mutta teillä on teksteissä 

myöskin ja Suomeksi työryhmässä on Seija Sjöstedt puheenjohtaja sitten siinä on Paula Ehrnebo, 

Pirkko Karjalainen, Matti Korhonen sekä Aira Rajavuori Ludvigsen. Siinä on erilaisia kursseja, 

Mukulatfestejä, on leireistä tässä Suomeksi-projektin sisällä. Täällä on sitten kuvia näistä eri 

tapahtumista.  

Sitten on tästä vähemmistö- ja etujärjestötyöstä molemmilta vuosilta että mitä siellä on tehty, 

minkälaista toimintaa ja sitten on järjestön kehittämistoiminnasta myös molemmilta vuosilta. On 

vähemmistökysymystä, ”Tullaan tutummaksi” ja koulutusta ja” Nuorempia nuijan varteen” jne.  

Sitten jäsenkehityksestä. Vuoden 2011 aikana hyväksyttiin 5 uutta jäsenyhdistystä ja vuonna 2012 

hyväksyttiin 4 uutta.  

Sitten on tiedotuksesta ja viestinnästä. Ruotsi.se on RSKL:n lehti, montako kappaletta on painettu, 

neljä, molempina vuosina ja sitten on RSKL:n kotisivu kävijämäärät. Sitten on yhteiskirjeet ja TV 

Finlandin näkyvyysalueesta kuinka suuresti se kattaa.  
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Sitten on sosiaalipoliittisesta toiminnasta joka on sellainen toiminta, joka meillä ei ole näkösällä 

mutta vanhustenpalveluissa ja muissa se tulee esille.  

Koulutusta ja kansansivistystä. Siellä on meidän kansankorkeakouluista ja sitten on koulutusradion 

ruotsinsuomalaisia koskevista kysymyksistä.  

Sitten on organisaatio ja jäsenet ja jäsenyhdistykset. Meillä on ollut 123 yhdistystä molempina 

vuosina – niitä on tullut ja niitä on mennyt. Jäsenmäärä nousi 2011 mutta laski 2012. Tässä on sitten 

hallinto-organisaatio. Tässä on liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Sitten on liittohallitus 

kokonaisuudessaan. Työvaliokunta, siis puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ja työvaliokunnan 

kokoukset vuonna 2011 9 kertaa ja vuonna 2012 11 kertaa. Sitten vaalivaliokunnan jäsenet, jotka 

valittiin 2 vuotta sitten jotka ovat tehneet työtä tänään. 

Ja tässä on RSE:n hallituksen kokoonpano vuosilta 2011-2012. Siinä on puheenjohtajana Ulla Posti ja 

varapuheenjohtaja Kaisa Lamu. He ovat vaihtaneet paikkaa nyt tämän vuoden alusta. Sitten on RSHT, 

meidän harrastelijateatteriliitto ja niiden hallitus, Osmo Holappa puheenjohtaja ja muut jäsenet siinä. 

RSLU, siis liikunta ja urheilu, siinä on Teuvo Nevala puheenjohtaja ja jäsenet on myöskin mukana 

siinä. Sitten on Naisten Foorumi, puheenjohtajana Anneli Ylijärvi ja varapuheenjohtajana Eine 

Pekkala ja sitten on varsinaiset jäsenet ja varajäsenet – vuoden alusta on tänä vuonna muuttuneet. Ja 

sitten on tilintarkastajat Per Engzell KPMG:stä,  sama henkilö tämä auktorisoitu ja Seija Noppa on 

luottamushenkilö ja hänen varamiehenään Raimo Kaihlavirta. 

Liittohallituksen apuelimistä; on vähemmistökysymykset ja se on oikeastaan työvaliokunnalla, 

Suomeksi-työryhmä, kehitystoiminta ja sitten näkyy lapsia leiritoiminnan ryhmää siinä on nimet ja ne 

löytyvät kaikki sieltä toimintakertomuksesta.  

Sitten edustukset. Axevallan Kansankorkeakoulu, Urho Kekkosen stipendirahasto, 

Ruotsinsuomalaisten kulttuuriyhdistys, Nordlek, Kielineuvosto, suomen kielen neuvoa-antava 

asiantuntijaryhmä, Ruotsinsuomalaisten Arkisto, Ruotsinsuomalaisten Kansankorkeakoulun yhdistys 

ja sieltä löytyy vielä RSKL:n jäsenyys muissa yhdistyksissä oltiin jäsenenä seuraavissa yhteisöissä 

Suomen Tukholman Instituutti, Axevallan Kansankorkeakoulu, asumisoikeusyhdistys Magdalena 4, 

Folkspel siis Bingolotto , Ruotsinsuomalaisten kulttuuriyhdistys myöskin näkyy tuolla. 

 Meillä on yksi kunniajäsen joka on Heikki Talvitie, entinen suurlähettiläs Tukholmasta. 

Ansiomerkkejä on myönnetty vuonna 2011 liiton hopeinen ansiomerkki Helena Kivisaarelle ja Mauno 

Päämaalle ja liiton kultainen ansiomerkki Lennart Rohdinille joka on Tukholman lääninhallituksen 

vähemmistöpoliittisen yksikön johtaja, jäi eläkkeelle. 

Liittotoimistossa on sitten nämä työntekijät ketä siellä on ollut, sieltä löytyy.  

Ja sitten on erityisliittojen toimintaa. Vuoden 2011 lopussa oli 19 eläkeläisyhdistystä ja 58 

eläkeläisjaostoa yhteinen jäsenmäärä oli 5883 RSE:n merkinnällä ja sitten vuoden 2012 lopussa oli 17 

yhdistystä ja 54 eläkeläisjaostoa. Ja yhteinen jäsenmäärä oli 6004. Hallituksella on ollut 5 kokousta 

vuonna 2011 ja 3 kokousta 2012. RSE:n kehitystyöstä ja se jatkuu eläkeäisparlamentti, joka on 

jokavuotinen siellä on koulutustilaisuuksia ja piirien ja hallitusten yhteisiä palaverejä jne. Ja kuvia 

näistä tapahtumista. 

Ja sitten on RSHT, siis meidän amatööriteatteriliitto. Vuoden 2011 päättyessä oli 28 jäsenryhmää ja 3 

uutta teatteriryhmää ja hallitus on pitänyt viisi kokousta vuonna 2011 teatteripäivät ja 

edustajakokouksen ja sitten on ollut näytelmäkirjoittajakoulutusta ja valojen ja äänien maailmaan on 
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tehty syväluotausta, näyttelemisenmahti kurssit pidetty, on paikallista koulutusta ja 

neuvontakäyntejä, ovat myös osallistuneet leirikoulutoimintaan joka on tarkoitettu 

peruskouluikäisille ja siinä on kuvia näistä teatterijutuista. 

Sitten on liikunnasta, niitä tapahtumia joita liikunnalla on ollut. On ollut Zumba-ohjaajien 

kurssipäivät, joista puhuin mm tuolla ja tupen peluuta ja yhtä sun toista, kirveenheittoa ja tässä on 

kuviakin.  

Sitten on Naisten Foorumi. Heidän organisaatiosta ja jäsenhankintakilpailuista. Erilaisia tapahtumia: 

ideapäiviä, naisten päiviä ja messuja, opinto- ja stipendimatkoja ja hallituksen opintomatka 

Brysseliin. 2012 on taas ideapäiviä jne. On ollut osana tasa-arvoprojektia, joka on ollut yhteinen 

RSKL:n ja Foorumin kanssa. Tiedotustilaisuuksia ja aktivointipäiviä. Siellä on kuvia myöskin naisten 

toiminnoista. Kuvat on ottanut Kai Kangassalo, joka pitää meidän kotisivua. Erkki Kellokumpu 

harrastajateatteri puolelta, Irma Silvennoinen en ole varma, Tarja Backman on kai naisten, Carita 

Järvinen onko se eläkeläisten, Veijo Posti eläkeläisten, Juhani Nevala en tiedä, Anna-Maija Vaimala on 

kuitenkin toimistosta tällä hetkellä.  

Puheenjohtaja Seppo Puolle:  

Olemme siis kohdassa 10 - Raportti liiton toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2011 ja kertomus liiton 

toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2012 - ja olemme kuulleet liittohallituksen tämmöisen 

täydentävän tai selventävän esityksen PowerPoint – muodossa mutta lisäksi minä olen saanut pari 

muuta asiaa, informaatiota ja työjärjestysasiaa. Ainakin tämmöinen informaatio, että 

päätöslauselmavaliokunta voisi kokoontua, vaikka sanotaan nyt, kun me lopetamme tältä päivältä 

tässä salissa. Että voivat päättää miten työskentelevät ja missä työskentelevät. Ja sitten on tullut 

tällainen kysymys, lähettäjänä Birgit Selmosson, jos tänään ei ole vaaleja niin olisi hyvä, että 

vaalivaliokunta julkaisee ehdokkaat sekä vaalikelpoiset. Onko tähän vaalivaliokunnalta jotakin 

sanottavaa, että tuleeko tänä päivänä vielä vaalikelpoisten nimet liittokokouksen ja jäsenten 

tietoisuuteen.  

Ei tarvitse olla että ketä te ehdotatte, vaan ketkä ovat vaalikelpoisia ja nimet. Voiko ne kuulla tämän 

päivän aikana ketkä olisivat vaalikelpoisia, vaikkei vaalivaliokunnan ehdotusta vielä saada. Hyvä juttu. 

Otetaan se vielä ennen kuin lopetetaan.  

No niin ollaan siis kohdassa 10 ja tähän kohtaan on pyydetty puheenvuoro, Toni Vaara. 
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Toni Vaara, Tullinge-Tumban Suomi Seura:  

Ensimmäiseksi minä en ole mikään romaaninlukija. Kun tämmöinen paperi tulee minun postista alas 

niin minä katson, että jaha ja menen tietokoneen viereen. Jos te vanhemmat sukupolvet jaksatte 

näitä lukea, ette te voi nuoremmille lähettää tällaisia asioita. Pitää olla lyhyt ja ytimekäs paperilappu 

mikä meille tulee. Ei me lueta näitä romaaneja. Me ollaan tietokoneporukkaa nykyään. Täällä on 

toimintakertomus 2012, on sitä nuorisotoimintaa ja siinä lukee täällä lopussa, että ”applåder ”. Eikö 

tätä voi ytimekkäästi kirjoittaa tätä nuorten tapahtumaa, ja sitten jos haluaa lukea koko kertomuksen 

niin mennään nettiin lukemaan se. Minun ehdotus on ainakin se, että nämä tulisi lyhyempänä ja 

ytimekkäämpänä nuorisolle sekä vanhemmille, eikä mitään romaaneja. Kiitos.  

Puheenjohtaja Seppo Puolle:  

Kiitos. 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:  

Minä tiedän että se oli aika vahva se, mutta siinä on ainakin puolet sitä liitettä, jossa on sellainen 

keskustelupöytäkirja sieltä nuorisoparlamentista. Sehän on tietenkin, että kuka jaksaa lukea, niin se 

on hyvä. Siis minä tiedän, että nuorilla on tämä nykyaika kokonaan erilainen kuin mitä se on ollut 

aikaisemmin, mutta meillä on myös sellainen tarve jättää tietoja jälkimaailmalle arkistointiin. Mutta 

minä uskon, että tulevaisuudessa tullaan pistämään ne tuonne nettiinkin, mutta meidän on aivan 

pakko tehdä tämä verrattain laajana sen tähden, että siinä on valtion rahoitus meillä takana. Että 

heille täytyy tämä kuitenkin tehdä. Ja meillä on tässä vielä tuplatyö, vaikka meillä on vähemmistölaki 

ja kielilaki me joudutaan tekemään se niille vieläkin ruotsiksi kuitenkin. Ja sitten kun me täällä 

kokouksessa käytetään sitä suomen kielellä, niin tiedätte että meillä on aika suuri homma tuolla 

toimistossa tämän kanssa. Mutta pyydän ymmärrystä kuitenkin, kun me tehdään tämä ja voi olla jos 

me löydetään joku systeemi, että meillä olisi tulevaisuudessa sillä lailla, että olisi joku lyhyempi 

yhteenveto, mutta minä en uskalla luvata. Mutta meidän pakko tehdä aika perusteellinen selvitys, 

että me saadaan valtiolta rahaa. Toivon mukaan me saadaan aikaan sellainen hyvä systeemi, joka 

tyydyttäisi kaikkia.  

Puheenjohtaja Seppo Puolle:  

Kiitos olemme kuulleet liittohallituksen vastauksen tähän Tonin esitykseen. Ymmärrän, että Paavo 

Vallius haluaa jollakin lailla – onko se repliikki tähän vai? Mitään lappua ei ole toistaiseksi tullut… 

Paavo Vallius, Suomi Seura Katajaiset:  

Repliikki. Kyllä me oikeastaan, minä uskon, että otetaan vain sellainen kädennosto, että tästä 

porukasta kuinka monella on tietokone. Tästä me nähdään. Se ehdotus joka tuli tuolta, se on ihan 

asiallinen. Suurimman osan näistä papereista voi laittaa tietokoneelle ja jokainen saa lukea itse. Siinä 

liitto säästää paperia ja kaikkea muuta ja sitten tänne kokoukseen ja siitä voi sitten valtiolle lähettää. 

Mutta tänne kokoukseen voi sitten tulla vain tämmöisiä lyhyempiä ja tärkeimmät asiat, jotka sitten 

käsitellään täällä sitten. Ja kotona voi tutustua ja lukea sitten niin paljon kuin haluaa. Ei mene niin 

paljon paperia. Kiitos. 

Aplodit. 

Puheenjohtaja Seppo Puolle:  
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No niin tässä samalla aikaa yritin selvittää mitä puhuin päätöslauselmavaliokunnasta, joudun 

nähtävästi ottamaan takaisin, että puheenjohtaja kysyi, kuka käski. Tämä asiahan oli, että me ei oteta 

täällä esille niitä asioita eli läksyjä päätöslauselmavaliokunnalle, joka järjestää sen työskentelyn. Ja 

nyt on vaan kysymys että mihinkä kohtaan se parhaiten sopisi. Tässä käydään nimittäin keskustelua 

siitä.  

Puheenjohtaja  Minna Salow:  

Minä totean tässä vaan kun Seppo selvittää Marjatan kanssa. Paavon käyttämä puheenvuoro on 

ilmeisesti lisäeväitä RSKL:lle.  

Puheenjohtaja Seppo Puolle:  

No niin. Nyt on tässä sipisty ja supistu ja nyt ajateltiin, että ehkä ennätetään tänään tuohon kohtaan 

12. Voidaanko panna siihen ylimääräinen kohta, että tarkistetaan, mitä annetaan läksyä 

päätöslauselmavaliokunnalle. Semmoinen keskustelu kohdan 12 jälkeen, ennen kuin lähdetään pois 

täältä. Ilmeisesti tulkitaan se, että näin voimme tehdä.  

No niin, palataan nyt kohtaan 10. Siinä on 4 kohtaa niin kuin minä aikaisemmin sanoin. Meidän olisi 

tarkoitus hyväksyä näitä asioita ja ajattelin, että monestihan näitä ruvetaan täällä vatvomaan pykälä 

pykälältä ja kohta kohdalta. Koska täällä ei ole sen enempää erityisiin kohtiin kiinnitetty huomiota 

niin että voitaisiinko tehdä niin että me hyväksytään klumppina elikkä yhdellä kertaa koko 

toimintakertomus vuodelta 2011 ja yhdellä kertaa talous 2011 ja niin edelleen. Teemme näin.  

Ja nyt mennään ensimmäisenä tähän raporttiin liiton toiminnasta vuodelta 2011. Voidaanko se 

hyväksyä? Vastaus on kyllä Taloudesta ei ole kukaan puhunut, kukaan ei ole kommentoinut, 

ilmeisesti se on hyvin kirjoitettu ja selviä lukuja – voidaanko se vahvistaa? Vahvistetaan. Siirrytäään 

seuraavaan vuoteen. Voidaanko hyväksyä kertomus liiton toiminnasta vuodelta 2012? Vastaus on 

kyllä. Voidaanko vahvistaa talous vuodelta 2012? Kyllä. 

Päätös:  Liittokokous päätti vahvistaa vuosien 2011 ja 2012 toimintakertomukset. 

Päätös:  Liittokokous päätti vahvistaa vuosien 2011 ja 2012 vuosikertomukset.  
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11 Tilintarkastajien lausunnot 2011 ja 2012 
 

Seija Noppa, tilintarkastaja:  

Tilintarkastajien lausunto Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton liittokokoukselle.  

Selostus vuosikertomuksesta 2011 

Olemme tarkastaneet Ruotsinsuomalaisen Keskusliiton vuoden 2011 vuosikertomuksen. Olemme 

suorittanet tilintarkastuksen hyvää ruotsalaista tilintarkastustapaa noudattaen. 

Toteamme että tilintarkastus antaa riittävän ja asianmukaisen pohjan seuraavalle lausunnolle. Siinä 

välillä on selostettu mikä on liittohallituksen vastuu koskien vuosikertomusta ja mikä on 

tilintarkastajien vastuu.  

Käsityksemme mukaan vuosikertomus on laadittu vuosikertomuslain mukaisesti ja antaa kaikilta 

olennaisilta osin oikeudenmukaisen kuvan liiton taloudellisesta tilanteesta 31.12.2011 ja vuoden 

tuloksesta. Hallintokertomus on yhteneväinen vuosikertomuksen muiden osien kanssa. 

Esitämme siksi, että liittokokous vahvistaa liiton tuloslaskelman ja taseen. 

Selostus muiden lakien ja asetusten sekä sääntöjen asettamista vaatimuksista 

Vuosikertomuksen lisäksi olemme tarkastaneet hallituksen esityksen ylijäämän käytöstä ja 

rahastoista sekä hallinnon vuodelta 2011. 

Toteamme, että tilintarkastus antaa riittävän ja asianmukaisen pohjan seuraavalle lausunnolle. 

Lausunto 

Esitämme, että liittokokous päättää ylijäämän käytöstä ja rahastoista hallintokertomuksen esityksen 

mukaisesti ja myöntää hallituksen jäsenille vastuuvapauden toimintavuodelta.  

 

Tukholmassa 19. huhtikuuta 2012 

 

Per Engzell    Seija Noppa 

Auktorisoitu tilintarkastaja  Tilintarkastaja 

 

Liittohallitus esittää tilikauden 2011 ylijäämän 360 tkr käytettäväksi seuraavasti: 

Varaus kehitysrahastoon (korvamerkitty vähemmistötoim. ja Suomeksi-projektiin) 195 

Varaus liittokokousrahastoon        100 

Varaus eläkerahastoon         45 

Varaus Foorumin vararahastoon        20 

Siirto tasetulokseen (13 kr)        0 

Puheenjohtaja Seppo Puolle:  



19 
 

Olemme kuulleet tämän tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2011 ja tässä kuulin samalla, että siellä 

on esitys tuloksen käytöstä ennen kuin on tuloslaskelma. Siinä vasemmalla puolella on esitys, että 

tilikauden ylijäämä 360 000 kruunua esitetään käytettäväksi seuraavasti, että siitä pitäisi tehdä 

erityinen nuijintapäätös.  

Päätös:  Liittokokous hyväksyi tilintarkastajien lausunnon 2011 sekä hyväksyi liittohallituksen 

esityksen ylijäämän käyttämisestä.  

 

Tilintarkastajan lausuntoon vuodelta 2012.  

 

Seija Noppa, tilintarkastaja:  

Olemme tarkastaneet Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton vuoden 2012 vuosikertomuksen. Olemme 

suorittanet tilintarkastuksen hyvää ruotsalaista tilintarkastustapaa noudattaen. 

Toteamme että tilintarkastus antaa riittävän ja asianmukaisen pohjan seuraavalle lausunnolle  

 

Käsityksemme mukaan vuosikertomus on laadittu vuosikertomuslain mukaisesti ja antaa kaikilta 

olennaisilta osin oikeudenmukaisen kuvan liiton taloudellisesta tilanteesta 31.12.2012 ja vuoden 

tuloksesta. Hallintokertomus on yhteneväinen vuosikertomuksen muiden osien kanssa. 

Esitämme siksi, että liittokokous vahvistaa liiton tuloslaskelman ja taseen. 

Vuosikertomuksen lisäksi olemme tarkastaneet hallituksen esityksen alijäämän käytöstä ja 

rahastoista sekä hallinnon vuodelta 2012. 

Toteamme, että tilintarkastus antaa riittävän ja asianmukaisen pohjan seuraavalle lausunnolle. 

 

Esitämme, että liittokokous päättää alijäämän käytöstä ja rahastoista hallintokertomuksen esityksen 

mukaisesti ja myöntää hallituksen jäsenille vastuuvapauden toimintavuodelta.  

 

Tukholmassa 20. huhtikuuta 2013 

 

Per Engzell    Seija Noppa 

Auktorisoitu tilintarkastaja   Tilintarkastaja 

 

Puheenjohtaja Seppo Puolle: 



20 
 

Käsittelemme tilintarkastajan lausuntoa vuodelle 2012 siinä on sama kohta ja siinä on mainittu että 

selvennettäisiin se että vastaavanlainen esitys on että alijäämä 77 000 kruunua siirretään 

tasetulokseen.  

 

Päätös:  Liittokokous hyväksyi tilintarkastajien lausunnon 2012 sekä hyväksyi liittohallituksen 

esityksen alijäämän siirtämisestä tasetulokseen. 

 

12 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja tilinpäätöksien 

2011 ja 2012 vahvistaminen 
 

Päätös:  Liittokokous päätti vahvistaa vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätökset ja myöntää 

tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden. 

Puheenjohtaja Seppo Puolle: 

Kohta 12 on loppuun käsitelty ja nyt oli puhetta siitä että tässä vaiheessa otetaan ylimääräinen kohta 

ja Sinikka voisitko sinä tulla sitten, joka on puheenjohtaja tässä ryhmässä niin alustamaan tämän ja 

mitä haluat terveisiä. 

Liittohallitus Sinikka Lindquist: 

Arvoisat puheenjohtajat ja hyvä kokousväki. Päätöslauselmavaliokunta valittiin tässä aikaisemmin 

aamupäivällä – ei kun iltapäivällä kokouksen alussa ja olemme keskustelleet siitä heidän kanssaan ja 

asiaa on hiukan valmisteltu ja liittohallituksen esityksenä ja näiden henkilöiden kanssa keskusteltuani 

esittäisimme, että tekisimme kokouksen ja liittokokouksen päätöslauselman kouluasioista. Katsotaan 

lähteekö tietokone käyntiin, muussa tapauksessa minulla on tässä sellaiset pienemmät. Siinä on 

mainittu muutamia kohtia, mitkä olisi hyvä ottaa esille. Esimerkiksi on tullut sellainen, kun 

syrjintäasiamiehen raportti, missä lukee, että äidinkielen opetus pitäisi nähdä lasten oikeutena eikä 

kuntien velvollisuutena. Että siinä on paljon kielen käytöstä kysymys. Nyt puhutaan aina, että kunnat 

ovat velvollisia antamaan lapsille äidinkielen opetusta tai järjestämään lapsille äidinkielen opetusta, 

ja sehän on tietenkin paljon positiivisempi kuva, jos me puhutaan siitä, että lapsilla on oikeus kieleen, 

eikä että se on kunnan velvollisuus. Tämän on syrjintäasiamies sanonut. 

Toinen asia mitkä syrjintäasiamies on sanonut niin - tämä on ruotsinkielellä – minä mietin vähän mitä 

nämä mahtaa olla suomeksi. Että tämmöisiä meriittipisteitä äidinkielelle, kun esimerkiksi haetaan 

tuonne lukiokouluun ja esimerkiksi kun tehdään uravalintoja yliopistoon ja korkeakouluihin. Tämä 

löytyy myös siitä raportista, jonka tämä syrjintäasiamies on tehnyt.  

Kolmantena pykälänä on tuo, jonka puheenjohtaja mainitsi avauspuheessaan, että Tukholman 

yliopistolle annetaan tarvittavat varat tähän äidinkielen opetukseen, aineenopetukseen – 

ämneslärare – koska varmaan monet teistä muistaa, että Jan Björklund lupasi enemmän niitä 

miljoonia, mutta sittenhän ne jaettiinkin suomen kielen ja meänkielen kanssa. Että sinne täytyisi 

saada tarpeeksi paljon niitä rahoja, että ne riittävät. Ei näköjään löydy.  
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Neljäs pykälä on, että tehtäisiin lakimuutos tai sitten sellainen synkronisointi laille. Minä en ole 

miettinyt tarkemmin, kuinka tämmöisen voi parhaiten tehdä, mutta se oli kysymys näistä minkä 

myös Voitto mainitsi, näistä perustiedoista, koska toisilla paikkakunnilla vaadittiin, että lapsilla on 

suomen kielen perustiedot ennen kun saa suomen kielen opetusta ja toisilla ei vaadita minkäänlaista 

perustaa ja siinähän tämä vähemmistölaki ja koululaki ovat ristiriidassa keskenään.  

Viides on pykälä, joka on varmaan jo vuoden pari keskusteluttanut, joka on tämä käytäntö, joka 

sanoo että helt eller delvis, joka on ihan ruotsissa väärä käännös englanninkielisestä versiosta. Juuri 

tätä delvis käytetään hyvin, hyvin monella eri tavalla. Joissakin kouluissa kun annetaan äidinkielen 

opetusta lapsille, hankitaan joku suomenkielinen kirja ja paikataan niiden eteen ja sanotaan, että lue, 

siinä on äidinkieltäsi. Ja sitten he toteavat että tällä tavalla on osittain annettu suomen kielen tai 

äidinkielen opetusta. Ja sitten viimeinen pykälä on tällainen asia kuin että yhteiskunnan ja 

koulutuksen – varmistetaan että yhteiskunnan ja koulutusohjelmia suunniteltaessa otetaan 

huomioon meidän suomenkielisten tarpeet. Esimerkiksi peruskoulun- ja esikouluopettajien ja 

vanhustenhoidon henkilökunnan tarpeet otetaan huomioon siellä kun tehdään ne suunnitelmat eli 

planeeringit.  

Ne oli niitä ja viimeiseksi jollakin tavalla, jos siihen tämmöiseen päätöslauselmaan, joka tietenkään ei 

saa olla liian pitkä, jos saataisiin mukaan tästä painostuksesta, jos sitä sillä tavalla kutsutaan, Ruotsin 

valtiota, että heidän täytyisi tehdä tällainen kielipoliittinen ohjelma. Ne ovat sellaisia ideoita mitä on 

suunniteltu ja mitä tietenkin sitten sihteerin kanssa, joka on kahdessa paikassa sihteerinä niin 

suunnitellaan, ja ajateltiin tosiaan huomenna aamupäivällä tavata. Mutta mielellään otetaan lisää 

ideoita vastaan tai jos tykkäätte, että näistä jotakin täytyisi poistaa, niin kiitämme avusta. Kiitos. 

Puheenjohtaja Seppo Puolle:  

Raija Kärkkäinen Eriksson haluaa tässä kommentoida. 

Liittotoimisto Raija Kärkkäinen Eriksson:  

Kiitokset Sinikka Lindquistille ja semmoinen pieni lisäys vaan tähän, että näitä asioita on kaikkia 

otettu esille RSKL:n jättämissä lähetevastauksissa Ruotsin valtiolle ja eri tapaamisissa valtion 

edustajien kanssa, ministeriöissä. Se mikä on erittäin tärkeää on myös tämä käännösvirhe, jonka 

Sinikka otit esille, että sitä korostetaan vielä. Että se tulisi vielä tarkemmin valtiovallan tietoisuuteen, 

että se täytyisi korjata.  

Puheenjohtaja Seppo Puolle: 

Olemme kuulleet tässä päätöslauselmavaliokunnan puheenjohtajan omista läksyistä, mitä hän haluaa 

tehdä välttämättä, ja ajattelin, että jos sieltä ei tule joku niin kysyn kokoukselta, että mitäs lisää vielä 

keksittäisi, mutta nyt tuli niin monta kohtaa ja niin paljon asiaa, että enpä taida edes kokoukselta 

kysyäkään. Sillä lailla ajattelin kysyä, että voidaanko lähettää Sinikka Lindquistin ajattelemat asiat 

päätöslauselmavaliokunnalle muotoiltavaksi ja ne otetaan sitten kohdassa 12 huomenna esille. 

Voidaanko tehdä näin? Vastaus on kyllä.  

Ja nyt ollaan sitten tämän päivän kohdat käyty läpi ja nyt odotetaan uteliaana, että vaalivaliokunnalta 

saataisiin se nimilista, ketkä ovat vaalikelpoisia. 

Jaha se tulee oikein hienosti teknisesti tänne näkyviin. 
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Vaalivaliokunnan edustaja Pirkko Ervasti: 

No niin hyvät kokousedustajat. Vaalivaliokunnalle tulleet vaalikelpoiset ehdokkaat ja te näette tuolla 

varsinaiset.  

Sirpa Kyllönen Göteborg, ja te huomaatte varmaan nyt, että minkä takia Sirpa on täällä. Hänhän on jo 

varajäsen tämän hetkisessä liittohallituksessa. Mutta me haluamme nostaa hänet sitten varsinaiseksi 

ja sen takia hänen nimi on täällä. Ja häntä on ehdotettukin  

Mauno Rahikainen, joka on Åkers Styckebrukista. Ja Sirpahan oli Göteborgista,  

Markku Jokio, Tukholma, Sirpa Humalisto, Tullinge Tumba, Paavo Koivuranta Sundsvall, nämä on niitä 

varsinaisia.  

Puheenjohtaja Seppo Puolle:  

Odotetaan hetki, että kaikki näkevät kirjoittaa. Paavolla on joku repliikki tai kysymys.  

Paavo Vallius, Suomi Seura Katajaiset: 

Joo puheenjohtaja, nyt on niin, että minä olen pitkään ollut tässä järjestössä mukana ja tunnen osan 

näistä henkilöistä, mutta en tunne kaikkia. Että olisi oikeastaan aika mielenkiintoista, jos huomenna 

menee äänestykseen, että me tiedetään vähän enempi kuin vain nimi näistä henkilöistä, että ikä ja 

mahdolliset meriitit RSKL:ssä jne ja jopa jos henkilö on paikalla niin esittely. Silloin on meille 

kokousedustajille minun mielestäni helpompi ratkaista, että ketä äänestää, kun näkee henkilöt ja 

kuulee vähän heistä. Voi pitää tietenkin tuollaisen puolen tunnin vaalipuheenkin siinä samalla. Jos 

minä nyt oikein ymmärsin tää oli tarkoitus, että tämä tapahtuisi täydennysvaalikohdan yhteydessä. 

Kohdassa 16.  

Vaalivaliokunnan edustaja, Pirkko Ervasti: 

Halusin vain Paavolle sanoa, että tässähän pyydettiin vain nimet ja me tuodaan ne esille mitkä on 

vaalivaliokunnalle tulleet nämä nimet. Nämä on varsinaiseksi ja sitten tulee varajäsenet ketä on 

ehdotettu ja vaalivaliokunta osaa aika hyvin sitten niitä ehdokkaita. Minä tiedän, että sinä Paavo 

haluat nuoria tyttöjä sinne hallitukseen.  

Puheenjohtaja Seppo Puolle: 

Kyllä, ja se on ilmeisesti itsestään selvä asia, että siinä kohdassa 16 ennen kuin ruvetaan menemään 

enemmän esille, jokaisella on mahdollisuus esittäytyä, jotka ovat täällä. Mennään varajäsenien 

listalle.  
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Vaalivaliokunnan edustaja Pirkko Ervasti: 

Sen vain haluaisin sanoa, että täällähän ei ole kaikki paikalla näistä, jotka ovat ehdokkaita.  

Ja sitten oli niitä varajäseniä: Sirpa Humalisto, Tullinge-Tumba. Markku Jokio, Tukholma. Paavo 

Koivuranta, Sundsvall. Soili Pesonen, Eskilstuna. Pekka Erikoinen, Uumaja. Jarno Ovaska, Malmö. 

Kiitos. 

Puheenjohtaja Seppo Puolle:  

Kiitos. Siirryn pois.  

Ääni salista: 

No niin voiko nuo samat henkilöt olla varalla ehdokkaana, jos valitaan varsinaiseksi?  

Vaalivaliokunnan edustaja Pirkko Ervasti: 

Annan vain pienen vastauksen. Näitä henkilöitä on ehdotettu sekä vakinaiseksi että varajäseneksi. 

Me tuodaan vain lista miten niitä on esitetty. Sitten taas on eri asia, että kenestä tulee varsinainen ja 

kenestä tulee varajäsen tai tuleeko ollenkaan. Voi olla, että tulee ihan muita nimiä.  

Puheenjohtaja Seppo Puolle:  

Tuskin tulee muita nimiä. No niin nyt olemme kuulleet tämän päivän jännittävimmän kohdan eli 

ketkä ovat kandidaatteina liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi tai varajäseniksi ja nyt on tässä 

Voitolla puheenvuoro. 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:  

Puheenjohtajat ja kokousväki. Tämä viimeinen lause siellä tai tuleeko jotakin muita. Nämä ovat 

ainoat esitetyt siinä sääntöjen mukaisessa ajassa että ne ovat nämä nimet minun mielestäni. 

Puheenjohtaja Seppo Puolle:  

Näin on. Vaalikelpoisistahan on vasta kysymys. No niin, nyt on selviydytty tästä päivästä ja olemme 

käyneet 12 ja puoli kohtaa läpi. Tämä viimeinen oli päätöslauselmavaliokunnan ylimääräinen kohta ja 

huomenaamuna liittokokous jatkaa työskentelyä kello 09.00 tässä samassa paikassa. Silloin olemme 

kohdassa 13. Kiitoksia tältä päivältä.  

Kiitoksia. 

 

Kokous keskeytyi.
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Kokous jatkuu.  

13 Vuoden 2013 toimintasuunnitelman ja talousarvion 

vahvistaminen 
 

Puheenjohtaja Seppo Puolle:  

Kokous jatkuu olemme kohdassa kolmetoista. Minna Salow siirtyi puheenjohtajaksi.  

Puheenjohtaja Minna Salow:  

Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa kokoukseen. Kaikilla teillä on ollut paperit luettavana vaikkakin 

iso nippu. Tästä kohdasta on pyydetty puheenvuoroja ensimmäisenä Paavo Vallius ja sitten Heikki 

Tiitinen. 

 

Paavo Vallius, Suomi Seura Katajaiset:  

Rouva puheenjohtaja arvoisat liittokokousedustajat nyt on niin, että en tiedä onko muissa seuroissa 

käyty keskustelua seuran tulevaisuudesta ja mistä saataisiin niitä nuorempia henkilöitä. Kun katson 

meidän seuran ja lähiseurojen johtokuntia niin keski-ikä on yli kuusikymmentä niissä johtokunnissa.  

Hipoo jo eläkeikää. Ei tietenkään Mariestadissa, tarkoitin muita seuroja. On ollut aika paljon 

keskustelua millä tavalla me kehitetään tätä järjestöä ja millä tavalla saadaan jatkuvuutta järjestölle. 

Varsinkin meillä on ollut siitä puhetta vaikka meillä on iso jäsenmäärä ja paljon toimintaa, kaikkea 

muuta kuitenkin tulevaisuus näyttää hyvin harmaalta. Ja se työ, mitä RSKL tekee vähemmistöaseman 

hyväksi ja koulutuksen hyväksi, mikä täälläkin tulee julkilausuman myötä esiin, on arvokasta ja 

tietenkin hyvin arvokasta työtä, mutta tällainen järjestön sisäinen työ ja varsinkin, että pistetään 

viisaat päät yhteen ja ruvetaan tosissaan miettimään, että millä me saadaan se jälkikasvu mukaan 

Seuratoimintaan, että olisi sellainen seminaari, että saataisiin uusia jäseniä mukaan.  

Puheenjohtaja Minna Salow:  

Kiitos Paavo. 

 

Heikki Tiitinen, Enköpingin Suomalainen Seura:  

Puheenjohtajat, kokousedustajat Paavo puhui viisaita sanoja, kuten aina. Otan ihan toisen asian esille 

sivulla 8. Puhutaan arkistoinnista.  

RSKL:hän on Ruotsinsuomalaisen Arkiston jäsen ja allekirjoittanut istuu siellä RSKL:n edustajana.  

Tämän kappaleen lopussa sanotaan ”Varsinainen arkiston perustaminen tai aineiston luovuttaminen 

johonkin jo olemassa olevaan arkistoon vaatii erillistä selvitystä”. 

En tee mitään ehdotusta, mutta toivon tosiaan, että tätä asiaa harkitaan. 

Osmo Holappa, Örebro-Värmlannin piiri:  
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Mitä Paavo sanoi järjestön kehittämisestä, on suuri asia ja on puhuttanut kenttäväkeä.  Me tuolla 

Örebro-Värmlannin piirissä valittiin tulevaisuuden työryhmä ja piirin alueen seuroissa on tehty 

samoin. Tämä tulevaisuuden työryhmä olisi sellainen joka pommittaisi piirihallitusta tulevaissuden 

suunnitelmilla ja että siinä olisi niitä Ranisen oppeja ja tulevaisuuden käyriä vaikka kuinka paljon ja 

niistä piirihallitus yrittäisi löytää ne käyttökelpoiset ideat. Sillä eihän mikään järjestö voi toimia 

vuodesta toiseen samalla tavalla. Se on sama liiketaloudessa, siellä pitää kehitystä tapahtua. Tämä 

tulevaisuuden työryhmä ideoisi ja ideoisi, niin tulisi uusia ideoita. Kaikki ehkä ei menisi läpi, eikä 

kaikki olisi toimintakelpoisia. Kuitenkin sillä osalla järjestöä missä tätä toteutetaan, voisi syntyä uutta 

toimintaa. 

 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:  

Kiitoksia puheenvuoroista. Ensinnäkin Paavo, se on totta joka sana mitä sanoit. Puhuit seminaarin 

järjestämisestä, niitä tulee varmasti jatkossakin. Meillä oli nuorisoparlamentti viime syksynä joka 

keräsi 130 nuorta ja aikuista, joka oli hyvä juttu. Meillä on ollut johtajuuskoulutus talvella jossa oli 

mukana 10–12 nuorta, jotka olivat mukana myös parlamentissa. Meillä on yhteys näihin nuoriin. 

Tarkoitus, että saavat omista lähtökohdistaan tulla tekemään toimintaesityksiä ja tuomaan ne 

liittohallitukselle. Liittohallitus on kovin myötämielinen, niin pitkälle kun meidän budjetit sallivat. 

Meillä on ollut myös tarkoitus jatkaa tätä työtä parlamentin jälkeen. Luultavasti tulee 

nuorisoparlamentti myös ensi vuodelle. Ainakin minun ajatus ja muidenkin ajatus kun asiasta on 

keskusteltu, että parlamentista voisi tulla joka toinen vuosi käsittävä nuorisoparlamentti. Se ei 

tietenkään riitä, vaan meidän tulee panostaa kaikilla tasoilla, että niitä nuoria löydetään. Tänä 

päivänä panostetaan tietenkin nuoriin kun tulee täydennysvaalit. Kun katsotte meitä, 

harmaatukkaisia siellä liittohallituksessa tänä päivänä niin sinne tarvitaan sitä nuorennusta 

reippaasti. Toivon, että vaalivaliokunnalla on sellainen hyvä nuorennusleikkaus esitys tulossa ja sitten 

kahden vuoden päästä varmaan tulee sellainen suurempi remontti. Minä tiedän, että minun ikäiset 

joutaa lähteä kaikki pois liittohallituksesta. Olen tehnyt sen itselle hyvin selväksi ja kertonut sen, että 

minun kausi loppuu kahden vuoden päästä.  

Me tulemme ilman muuta panostamaan siihen seminaariin, josta Paavo puhui. Jos tällaisia 

tulevaisuuden työryhmiä Ö-V piirin malliin perustettaisiin joka lääniin, niin voisin kuvitella, että liitto 

tulisi vetämään kasaan nämä tulevaisuuden työryhmät. Toivon mukaan niissä on sitten niitä nuoria 

kanssa, että pääsevät keskenään tekemään ja valmistelemaan asioita. 

Arkisto hommasta Heikille, että se on työn alla ja me yritetään saada rahoitusta, nimittäin liiton 

arkisto pitäisi saada jonkinlaiseen kuntoon, ennekuin sitä luovutetaan mihinkään. 

 

Puheenjohtaja Minna Salow:  

Kolme puheenvuoroa on käytetty kohdasta toimintasuunnitelmasta 2013. Mitään varsinaisia uusia 

esityksiä ei ole tehty, mutta ideoita on tullut. Ideoita ei estä mikään tuomasta julki myös tulevana 

kautena. Kysynkin kokoukselta voidaanko toimintasuunnitelma 2013 vahvistaa.  

 

Päätös:  Liittokokous päätti vahvistaa Toimintasuunnitelman vuodelle 2013. 
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Puheenjohtaja Minna Salow:  

Talousarvion 2013 vahvistaminen. Pyydettyjä puheenvuoroja ei ole. 

 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:  

Tämä talousarvio on tehty nollalinjalle. Tietenkin meidän tarkoitus on, että siihen saataisiin plussaa. 

Haemme projekteja ja kun nämä projektit saadaan, niin rahat käytetään projektitoimintaan. Jos tulee 

sellaisia ylimääräisiä tuloja ne ovat aina tervetulleita ja niillä saadaan aina hyvää toimintaa aikaan.  

 

Päätös  Liittokokous päätti vahvistaa talousarvion vuodelle 2013. 

14 Päätös vuoden 2013 jäsenmaksuosuuksista ja jäsenmaksuista 
 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri esitteli liittohallituksen esitykset: 

 

Liittohallituksen esitys jäsenmaksuosuuksiksi liitolle 2013 

Liittokokous päättää toiminta- ja talousohjelman 2012 – 2015 mukaisesti seuraavat 

jäsenmaksuosuudet vuodelle 2013  

   2013 2014 

0-6 vuotta  16 kr 16 kr 

7-25 vuotta  30 kr 30 kr 

26->   51 kr 51 kr 

Vuoden 2013 jäsenmaksuosuudet tilitetään liitolle kahdessa erässä: 

I erä 1.9.2013 mennessä (I erä on 50 % vuoden 2012 jäsenmaksuosuuksista, 

II erä (lopputilitys) 28.2.2014 mennessä. 
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Liittohallituksen esitys suorajäsenten jäsenmaksuksi 2013 

Liittohallitus esittää liittokokoukselle toiminta- ja talousohjelman 2012 – 2015 mukaisesti 

suorajäsenmaksusta vuodelle 2013 päätettäväksi: 

että suorajäsenten jäsenmaksu on 200 kr vuodelle 2013, mikä noudattelee liittokokouksen 1993 

tekemää päätöstä asiassa: ”Suoraan liittoon liittyvien henkilöiden jäsenmaksu on kaksinkertainen 

summa seurojen jäsenmaksujen keskiverrosta”. 

 

Liittohallituksen esitys periaatteiksi valtakunnallisten järjestöjen ja yhteisöjen jäsenmaksuiksi 2013 

Liittohallitus esittää liittokokoukselle toiminta- ja talousohjelman 2012 – 2015 mukaisesti 

valtakunnallisten järjestöjen ja yhteisöjen jäsenmaksuiksi 2013 aikaisemmin hyväksyttyjen 

periaatteiden mukaisesti: 

että yhteisöjäsenten jäsenmaksu vaihtelee alla olevien intervallien sisällä.  

 Alle 500 jäsentä  500 kr 

 500 – 1000 jäsentä 1000 kr 

 yli 1000 jäsentä  1500 kr 

 

Päätös Liittokokous päätti yksimielisesti liittohallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2013 

jäsenmaksuosuuksien, suorajäsenten jäsenmaksusta. Valtakunnallisten järjestöjen ja 

yhteisöjen jäsenmaksun periaatteista. 

15 Liittohallituksen esitykset 

15.1 Periaateohjelman uusiminen 
Suomenkielen aseman parantaminen kansallisena vähemmistökielenä ja ruotsinsuomalaisten 

aseman parantaminen kansallisena vähemmistönä Ruotsissa asettaa uusia haasteita ja vaatimuksia 

järjestön tavoiteasettelulle ja toiminnalle. Myös ruotsinsuomalaisen väestön määrässä, 

ikärakenteessa ja taustassa on tapahtunut suuria muutoksia. 

 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:  

Periaateohjelma uusitaan ja päätös tehdään 2015 pidettävässä liittokokouksessa. Työ on pikkuhiljaa 

käynnissä. Yksi askel uuteen periaateohjelmaan on tänä päivänä pidettävä vähemmistöseminaari, 

sieltä kerätään niitä asioita ja työtä jatketaan sillä tavalla, että liittohallitus tuo selvän esityksen 

vuonna 2015. Toivon mukaan me saadaan se lausuntokierrokselle ennen kuin se lähetetään 

liittokokousedustajille 
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Päätös Päätettiin liittohallituksen esittämällä tavalla, että periaateohjelmatyötä jatketaan ja 

että tarkistettu periaateohjelmaesitys on käsiteltävänä ja hyväksytään vuoden 2015 

liittokokouksessa. 

15.2 Kielipoliittisen ohjelman valmistaminen 
 

Liittohallituksen esitys kielipoliittisen ohjelman pohjaksi 

Eri yhteyksissä on otettu esille, että ruotsinsuomea varten tarvitaan kielipoliittinen toimintaohjelma. 

Siinä on tarkoitus tarkastella perusteellisesti suomen kielen asemaa ja käyttöä yhteiskunnan eri 

aloilla ja tehdä ehdotuksia kielen monipuolisen käytön turvaamisesi Ruotsissa. 

Yhteiskunta on sitoutunut säilyttämään suomen kielen Ruotsissa ja pitämään sen käyttökelpoisena. 

Yhteiskunnan tehtävänä on tarjota kielelle suotuisat puitteet. Toimintaohjelman avulla luodaan pohja 

niille toimenpiteille, jotka lujittavat suomen kielen käyttöä yhteiskunnan eri aloilla. 

 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:  

Tämä on myös vähemmistötyötä. Mutta mehän emme aikaisemmin ole puhuneet tällaisella termillä, 

että meidän täytyy saada aikaan tällainen kielipoliittinen ohjelma. Suomeksi projektiryhmän jäsen 

Paula Ehrnebo toi ajatuksen. Hän on tärkeä ja kunnioitettu kielipoliittinen henkilö ja ollut myös 

sellaisissa töissä. Liittohallituksen esityksen lisäksi meidän tulee vaatia, että yhteiskunta tekee myös 

kielipoliittisen ohjelman.  

 

Päätös Liittokokous päätti suomenkielen toimintaohjelman laatimisesta ja antoi valtuudet 

koota työryhmä suomenkielen eri käyttöaloja edustavista asiantuntijoista 

suunnittelemaan rahoitusta, hankkeen toteuttamista ja valmistelemaan esitystä 

vahvistettavaksi liittokokouksessa. 
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16 Täydennysvaalit 

16.1 Liittohallituksen varsinainen jäsen 
 

Vaalikelpoisten ehdolla olevien varsinaisten liittohallituksen jäsenten esittäytyminen. 

Mauno Rahikainen, S-Ö piiri:  

Hyvä kokous yleisö ja hyvät puheenjohtajat tämä tuli hieman yllättäen, ei tosiaankaan tullut, tiesin 

olevani ehdolla aikaisemmin. Olin sitä myös kaksi vuotta sitten, vaalivaliokunta ei esittänyt minua. 

Nyt ja silloin olisin kieltäytynyt ja kieltäydyn nytkin. Olen harmaa tukkainen ja harmaapartainen, olen 

vanhempi esimerkiksi Voitto Visuria. Minun aikani tällaisissa hallituksissa ja tämmöisissä vaativissa 

tehtävissä on kai ohi. Olen kyllä vielä S-Ö piirin puheenjohtajana ensivuoden mutta lupaan, että se on 

viimeinen vuosi. Kehottaisin näitä muitakin vanhuksia, joita täällä on, jätettäisiin tilaa pikkuhiljaa 

näille nuoremmille päättämään. Minä olen katsonut tätä liiton toimintaa vuodesta 1968 asti ja niin, 

kuin Voitto tässä aikaisemmin sanoi, että hän on aika tyytyväinen mitä liiton hallitus on saanut aikaan 

tämän kahden vuoden aikana. Minä tykkään, että Voitto on siinä aivan oikeassa mutta myös on se, 

että tämä liitto ei ole uusiutunut vuosiin, kymmeniin, oikeastaan mihinkään päin. Ja kun on yritetty 

esimerkiksi aloitteilla saada uusiutumista liiton toimintaan on liittohallitus hylännyt ja erityisesti jos 

niissä on ollut Rahikaisen nimi, että on ollut tällainen aloitteen tekijä. En tiedä onko aloitteet ollut sen 

arvoisia, että niitä olisi kannattanut hyväksyä tai niin poispäin, yritetty kuitenkin. Kiitos tosiaan siitä 

luottamuksesta jonka olen saanut, että minua on esitetty tänne mutta olen vanha mies. Näin 

Valliuksesta, että se katsoi aina minuun päin, että älä vain sinä.  

Puheenjohtaja Minna Salow:  

Kiitoksia teille ja tiedätte että Mauno ei ole valittavana täällä liiton hallitukseen. 

 

Markku Jokio, Tukholman Suomalainen Seura:  

Nimeni on Markku Jokio ja toimin Tukholman Suomalaisessa seurassa. Olen Tukholman piirin 

varapuheenjohtaja. Minulla ei ole tällä hetkellä sen kummempaa sanottavaa. Olen myös niin 

sanottuja vanhuksia, en sitten tiedä olenko yhtä vanha kuin Voitto. Kiitos 

 

Pekka Erikoinen, Uumajan Suomalainen Kerho: 

 En tiedä, mitä haluatte tietää. Asun Uumajassa opiskelen ”jägmestareksi”. Olen ollut mukana 

Uumajan Suomalaisessa Kerhossa puolitoista vuotta. Olen syntynyt ja asunut Kalixissa, melkein koko 

elämäni. Siksi en puhu suomea hyvin mutta olen nuori. Jos se on sitä, mitä te haluatte. Olin mukana 

nuorisoparlamentissa ja johtajuuskoulutuksessa. Kiitos 
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Jarno Ovaska, Malmön Suomi Yhdistys:  

Olen Ruotsin eteläisestä kärjestä voin sanoa, että olen Eteläisin ruotsinsuomalainen. Olen tullut vasta 

2000 Ruotsiin. Aina olen ollut järjestöaktiivina. Täällä Ruotsissa päädyin nuorisoliiton toimintaan 

ensin. Sen jälkeen olen ollut mukana suomiseuran toiminnassa ja nyt teatteriliitossa alkoi toinen 

kausi hallituksessa. Olen yrittänyt saada paljon hyvää aikaan yhdistyspuolelle ja liittopuolelle, että 

saataisiin näkyvyyttä koska minun mielestä sekä yhdistykset että liitto näkyy hiukan heikosta 

ulospäin. Monikaan ihminen ei tiedä edes, että yhdistykset ovat olemassa paikkakunnalla. Kun 

paikallisesti menee kysymään keskusliitosta, sen on siellä Tukholmassa tieto jää siihen. Jos en nyt 

liittohallitukseen satu pääsemään, kuitenkin toivomus olisi se, että sinne saataisiin kaikki sukupolvet, 

kaikki ikäryhmät edustettuina, sitä tarvitaan. Minä sanon, että olen tuplasti vanhempi kuin Pekka 

mutta puolet nuorempi kuin Voitto. 

 

16.1 Varsinaisten jäsenten valitaan. 

Puheenjohtaja Seppo Puolle: 

 Valittavana on kaksi varsinaista jäsentä. Jos aloitetaan vaalivaliokunnan ehdotuksista ja otetaan 

puheenvuoroja sen jälkeen. Voidaanko toimia näin? Vaalivaliokunta olkaa hyvä. Kyse liittohallituksen 

kahden varsinaisen jäsenen valinnasta 

 

Vaalivaliokunnan edustaja Pirkko Ervasti:  

Hyvät kokousedustajat. Täällä oli vähän toivomuksia, että me olisimme kertoneet, mitä meillä on 

ehdotuksena. Sirpa Kyllönen on Göteborgista hän ollut kaksi vuotta varajäsenenä liittohallituksessa. 

Häntä on nyt ehdotettu varsinaiseksi jäseneksi. Hän on vaalivaliokunnan ehdokas. Toinen ehdokas on 

Paavo Koivuranta ja hän tulee Sundsvallista. Varmaan täällä monikin tuntee Paavon hän ollut mukana 

monta vuotta järjestötoiminnassa. Hannele esittelee Paavo Koivurannan.  

 

Hannele Kumpulainen, Etelä-Norrlannin piiri:  

Paavo Koivuranta on Etelä-Norrlannin piirin ehdokas liittohallitukseen. Sundvallihan kuului 

aikaisemmin Keski-Norlannin piiriin, mutta se liitettiin 2012 lukien Etelä-Norrlannin piirin. Paavo on 

sellainen reipas toimelias ja jos hän alkaa jotakin tekemään se tapahtuu. Hän pitää luentoja ja 

koulutustilaisuuksia juuri järjestötiedosta. On pitänyt nytkin kaksi kurssia, meidän piirin alueella ja 

Sundsvallin alueella sekä Grängesbergissä. Hän on sopiva liittohallitukseen varsinaiseksi. Hän on 63-

vuotias nuorekas ihminen. 

Puheenjohtaja Seppo Puolle:  

Vaalivaliokunnan esitys on Sirpa Kyllönen ja Paavo Koivuranta. Tähän on pyydetty puheenvuoroja.  

 

Mauno Rahikainen, S-Ö piiri:  
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Se meni niin kuin pelättiin, että näitä vanhuksia vaalivaliokunta on valinnut sinne ehdokkaaksi ja 

tuota niin, henkilökohtaisesti tunnen Paavo Koivurannan erittäin hyvin. En väitä, että hän mikään 

huono mies on. Mutta tuota niin, olisin mielelläni nähnyt muitakin ehdolla kuin Paavo Koivurannan. 

Tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni. Ikävä kyllä, niin kuin aina on, niin on nytkin, että näitä 

ehdotuksia on tullut, etupäässä me ikäloput muumiot mitä me tuota niin ollaan. Ettemme ole 

löytäneet niitä nuoria, mitä tässä nyt teet, valitset niitä mitä on. Sirpa Kyllönen on aika nuori 

mielestäni. En välttämättä itse ehdottaisi Paavo Koivurantaa. 

 

Paavo Vallius, Suomi Seura Katajaiset:  

Puheenjohtaja, kokousedustajat minä en ole suinkaan tarkoittanut siinä äskeisessä puheenvuorossa, 

että nämä kaikki vanhat kokeneet jättäisivät laivan, enkä ole osoittanut puheita kenellekään. Se 

vastuutonta sitten on jos kaikki jättävät ja kuvittelevat, että saada koko liittohallitus uudistumaan ja 

koko liittohallitus nuoria, se on kaikkein vastuuntunnottominta. Kiireinen muutaman vuoden kestävä, 

muutaman liittokokousvälin kestävä uudistus on paikallaan. En todellakaan tarkoittanut sitä, että 

pitäisi kaikki yli kuusikymppiset panna pois ja nuoria tilalle koska niitä tällä hetkellä ei löydy. Se on 

vasutunnotonta jos jättää tehtävänsä, jättää liiton tavallaan niin kuin tuuliajolle. Tätä tarkoitin 

puheessani. 

 

Juha Mäkiaho, Malmön Suomi Yhdistys:  

Arvoisat puheenjohtajat, ystävät vähän vakavaa juttua tässä, että ikä liitossa on aika korkea.  Suuri 

kunnia kaikille jotka on ja on ollut ja on nyt ehdokkaita kanssa, mutta täällä on löytynyt nuorempia 

kavereita ja Voitto kun itse mainitsi, että kaksi vuotta on vielä aikaa, sitten hän jättää liiton, joten 

antakaa nuorille tilaa, mahdollisuutta. Luulen että tämä viimeinen mahdollisuus. Jos tänä vuonna ei 

valinta nuorempia sinne, tuskin uutta mahdollisuutta tulee. Kiitos. 

 

Juhani Haapasaari, Tullinge-Tumban Suomi Seura: 

 Arvoisat puheenjohtajat, kokousedustajat minä haluaisin ehdottaa tässä Sirpa Humalistoa tähän 

uuteen varsinaiseksi jäseneksi. Hän on nuorekas ihminen, naisiästä ei puhuta, mutta hän on 56-

vuotias, hän nuorentaisi tätä liittohallitusta. Hän on erittäin tällainen viisas nainen. Hän on tänäkin 

päivänä ruotsinsuomalaisessa koulussa työssä. Hänellä on hyvä kielitaito suomen ja ruotsin kielissä, 

kirjoitustaito mitä parhain, neuvottelutaito erittäin hyvä. Häntä tarvitaan liittohallituksen toimintaan. 

Hänellä on uusia ehdotuksia, jotka katsovat tulevaisuuteen, parempaan tulevaisuuteen menevä 

liittohallitus, on rakentava. Äänet Sirpa Humalistolle niin saadaan ehkä enemmän liittohallitus 

tulevaisuuden toimintoihin mukaan. Kiitos. 
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Arvo Kiviniemi, G-B piiri:  

Arvoisat puheenjohtajat, kokousedustajat minä tulen Göteborgin Bohus läänin piiristä. Minulle tultiin 

esittämään, että tulisin esittelemään Sirpa Kyllöstä. Sirpa Kyllönen on tällä hetkellä pyöräilymatkalla 

Tanskassa, ei päässyt tulemaan tänne, sillä meidän piiri järjestää vuosittain pyöräilyn Tanskaan ja nyt 

siellä on noin 30 henkeä. Sirpa on nuorekas ihminen, hyvin aktiivinen seuratoiminnassa ja teatteri 

ihminen erikoisesti. Ja minä olen eläkeläisten puheenjohtaja samassa piirissä ja meillä on vähän 

joskus erimielisyyksiäkin, ettei tahdota tulla oikein hyvin toimeen, mutta toivottavasti jatkossa 

menee paremmin. Kiitos. 

 

Eine Pekkala, vaalivaliokunta:  

Heippa kaikki järjestöystävät ja puhemiehistö haluaisin vain Paavolle pienen kommentin antaa koska 

sanoit, etteivät kaikki vanhukset jätä tätä laivaa, ei tietenkään. Kyllä minä uskoisin että ovat jäljellä ja 

istuvat vielä sen kaksi vuotta eivätkä hyppää laivasta kesken kautta, että ei se vielä niin hukkumassa 

ole. Sitä myöten saadaan nämä nuoret sinne, pääsevät opiskelemaan ja harjoittelemaan sinne sitten 

lisää aina. Joka ikäluokka täytyy olla mukana, että emmehän me laivaa jätetä Paavo, ethän sinäkään 

ole jättänyt Västeråsin skeppettiä. Minä kylläkin olen jättänyt kaikki koska tunnen että minä olen 

iäkäs ihminen. Olen valmis jättämään tämän kaikki, tämä vaalivaliokunnan tehtävä on viimeisiä 

keskusliiton toiminnassa. Kiitti. 

 

Puheenjohtaja Seppo Puolle:  

Puheenvuorot on käytetty ja koska ehdotuksia on tullut niin menemme lippuäänestykseen. 

Äänestyslipukkeeseen kirjoitetaan näistä nimistä kaksi nimeä Sirpa Kyllönen, Sirpa Humalisto, Paavo 

Koivuranta. 

 

Vaaleissa jätettiin yhteensä 68 äänestyslippua, joista neljä hylättyä. Äänestys on suoritettu ja äänet 

laskettu 68 jätettyä ääntä 4 hylättyä  

Äänet jakautuivat seuraavasti: 

Sirpa Kyllönen 55 ääntä 

Sirpa Humalisto 43 ääntä 

Paavo Koivuranta 30 ääntä  

 

Puheenjohtaja Seppo Puolle:  

Vahvistetaan äänestyksen tulos. 

Päätös   Liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi on valittu Sirpa Kyllönen ja Sirpa Humalisto. 
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16.2 Liittohallituksen varajäsen 
 

Puheenjohtaja Seppo Puolle:  

Ensin vaalivaliokunnan esitys ja sen jälkeen Paavo Valliuksen puheenvuoro. 

 

Vaalivaliokunnan edustaja Pirkko Ervasti:  

Hyvät kokousedustajat nyt on sitten varajäsenten vuoro. Nyt on nuoruudesta puhuttu. Eiköhän se nyt 

ala tapahtua oikein päin.  

Vaalivaliokunnan ehdotuksena on Pekka Erikoinen Uumajasta ja Jarno Ovaska Malmöstä 

liittohallituksen varajäseniksi. Selvennykseksi, että Sirpa Kyllönen oli varajäsen ja hänet valittiin 

varsinaiseksi. Meillä on nyt valittava kaksi varajäsentä. 

 

Paavo Vallius, Suomi Seura Katajaiset:  

Herra puheenjohtaja jätin sen puheenvuoro pyynnön tarkistaakseni, että vaalivaliokunta tekee 

oikean esityksen. Ja se on nyt tehty. 

 

Puheenjohtaja Seppo Puolle:  

Kuulimme, kyseessä on vaalivaliokunnan esitys. Muita esityksiä ei ole. Ei tarvitse äänestää.  

 

Päätös Liittokokous päätti valita Pekka Erikoisen ja Jarno Ovaskan liittohallituksen 

varajäseniksi. 

 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:  

Onnea valituille! Toivotan liittohallituksen puolesta teidät lämpimästi ja sydämellisesti tervetulleiksi 

liittohallituksen työhön. Työtä meillä riittää. Ensimmäinen hallituksen pidetään 16–18.8. Axevallan 

kansankorkeakoululla. Ensimmäinen päivä on koulutus päivä. 
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16.3 Vahvistetaan Göteborg-Bohusläänin piirin vaalivalmisteluvaliokunnan 

jäsen 
 

Piiri esittää, että asian voisi siirtää piirin syyskokouksessa käsiteltäväksi ja sen jälkeen valinta jätetään 

tiedoksi liittohallitukselle. 

Päätös  Päätettiin esitetyllä tavalla. 

 

16.4 Örebro-Värmlannin piirin esitys 
 

Örebro-Värmlannin piiri esittää, että valitaan Anneli Ridaus liiton vaalivalmisteluvaliokunnan 

varajäseneksi Ö-V piiristä edesmenneen Sinikka Torstin tilalle. 

Päätös:  Kokous päätti vahvistaa Örebro-Vermlannin piirin esityksen. 

17 Raportti Ulkosuomalaisparlamentin toiminnasta 
 

Liiton 2. varapuheenjohtaja Seija Sjöstedt:  

Hyvä kokousväki minut valittiin Pohjois-Euroopan varapuhemieheksi 2012 pidetyssä 

ulkosuomalaisparlamentissa Tuula Fominin seuraajaksi ja samalla varamieheksi valittiin Pirkko 

Karjalainen. Tässä pikkuisen historiaa ulkosuomalaisparlamentista. Olen huomannut, että kaikki eivät 

ole tietoisia ulkosuomalaisparlamentista kun katsoo sitä kuinka monta seuraa täältä ruotsista on 

mukana. Tällä hetkellä maailmalla asuu noin 1.3 miljoonaa ulkosuomalaista mukaan laskettu kolmas 

ja neljäs polvi. 

Ulkosuomalasten parlamentti on ulkosuomalaisten yhteisfoorumi, jossa maailmalla asuvat 

suomalaiset yhdessä päättävät yhteisistä asioista. Parlamentti toimii avoimena ja demokraattisena 

kanavana, jonka kautta ulkosuomalaisten yhteiset päätökset välittyvät valtiolle ja kansalais-

järjestöille. 

Lisäksi ulkosuomalaisparlamentin tehtävä on toimia vaikutuskanavana siten, että ulkosuomalaisten 

näkökulmat huomioidaan julkishallinnon päätöksiä tehtäessä. Ulkosuomalaisparlamentti eli USP:n 

toiminta ajatus on olla edunvalvontaelin, oli heillä Suomen passi tai ei. Ulkosuomalaisparlamentin 

toimintaan osallistumiseen ei sisälly taloudellisia etuja tai velvoitteita. Osallistumiseen riittää 

suomalainen tausta ja toiminta ulkosuomalaisyhteisössä, joka on vahvistanut parlamentin säännöt. 

Tärkeäksi on koettu myös, pienempien ulkosuomalaisyhteisöjen mukanaolo siis myös pienempien 

seurojen. Silloin on mahdollista saada enemmän vaikutusmahdollisuutta. Seurojen kattava 

osallistuminen takaa ulkosuomalaisparlamentin työskentelyn edustavuuden. 

Syksyllä 2012 ulkosuomalaisparlamentti säännöt oli ratifioinut 502 ulkosuomalaisyhteisöä 30 eri 

maasta. Kävin läpi, mitä meillä on täällä ruotsin puolella. Ruotsista kuuluu 85 yhteisöä, jotka on 

ratifioinut nämä ulkosuomalaisten säännöt, tähän sisältyy RSKL ja sen erikoisliitot. Piireistä on siellä 
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mukana kuusi ja 120:stä meidän seurasta vain 33 jotka ovat jäsenenä ulkosuomalaisparlamentissa. 

Luulen, että tämä johtuu siitä, että me sekoitamme sen Suomi Seura ry:n jäsenyyteen. Suomi Seura 

ry:n jäsenyys maksaa jonkun verran ja siihen ei ole liitytä hyväksymällä säännöt vaan maksamalla 

jäsenmaksu. Suomi Seura ry:n jäsenyys ei ole este ulkosuomalaisparlamentin jäsenyydelle. 

Huomasin, että siellä on paljon Suomi Seura ry:n jäseniä, jotka eivät sitten ole USP:ssä mukana kun 

luullaan, että se on sama asia. Se ei ole sitä. Kannattaa liittyä tähän Ulkosuomalaisparlamenttiin ja 

riittää, että hyväksyy USP:n säännöt.   

Pieni historia siitä miten tämä ulkosuomalaisparlamentti on perustettu. Ajatus tuli Ilkka Kristian 

Björklundilta 1995 ja lopullinen päätös on tehty 1997. Ensimmäinen istunto on pidetty 1997 jossa oli 

137 yhteisöä mukana. Puheenjohtajana toimii aina Suomi Seura ry:n puheenjohtaja. Ensimmäinen oli 

Kalevi Sorsa sitten Pertti Paasio ja 2010 valittiin Ville Itälä. Ville Itälä lopetti 2013 vuoden alussa koska 

hänen työnantajansa EU ei hyväksynyt hänelle tällaista sivuvirkaa.  

Huhtikuussa on valittu uusi puheenjohtaja, jonka nimi Jarmo Virmavirta ja edellisistä 

puheenjohtajista poiketen hänelle ei ole poliittista taustaa, enemmän media puolella oleva henkilö. 

Puhemiesten edunvalvonnassa oli jo alkuaikoina kaksi pääasiallista tavoitetta, ensimmäinen tavoite 

oli parlamentin varsinaisen istunnon myötä alkuun saanut kaksoiskansalaisuus, joka meillä tänä 

päivänä on ja toinen oli ulkosuomalaispoliittisen ohjelman laatiminen ja sen edistäminen ja se myös 

toteutunut. Toinen tärkeä asia oli tämä edunvalvonta ja siihen sisältyy esimerkiksi ulkomaille 

maksettavien työeläkkeiden lähdeverotukseen alentamiseen liittyvä edunvalvonta. Ulkosuomalaisten 

senioreiden vanhustenhoidon kehittäminen tässä muutama esimerkki, mitä 

ulkosuomalaisparlamentti tekee. Tämän istunto kauden päätavoitteeksi on päätetty kirjeäänestyksen 

toteuttaminen ulkosuomalaisille. Suomikoulujen toiminnan turvaaminen ja ulkosuomalaisten lasten- 

ja nuorten koulutuksen ja äidinkielen tukeminen. Vanhenevien ulkosuomalaisten tukeminen, 

ulkoministeriön tarjoamien ulkomailla asuvien suomenkansalaisten palvelujen turvaaminen ja 

vaaliminen. Ulkosuomalaisten ja paluumuuttajien hyvien suhteiden vaaliminen Suomeen ja 

integroituminen Suomalaiseen yhteiskuntaan. Ulkosuomalaispoliittisen ohjelman laatiminen, 

hyväksyminen ja soveltaminen kaikilla hallinnon aloilla. Paikallisen ulkosuomalaistoiminnan sekä 

yhdistyksen tulevaisuuden ja elinvoimaisuuden tukeminen  

Ulkosuomalaisparlamentin 2012 istunnon päätöslauselmat on jätetty 8.4. pääministeri Jyrki 

Kataiselle, jotka hän lähettää edelleen lausuntokierrokselle eri ministeriöihin 

Huhtikuussa puhemiesten kevätkokouksen yhteydessä vierailimme viidessä eripaikassa. Opetus- ja 

kulttuuriministeriössä tavattiin ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja johtaja Jari Rantasen aiheena 

Suomikoulut sekä ulkosuomalaisten lasten- ja nuorten äidinkielen ja kulttuuri tukeminen. Yritimme 

saada lisää varoja Suomi Seura ry:lle, joka jakaa niitä sitten avustusten muodossa seuroille, meilläkin 

haetaan varoja. Seurat hakevat sieltä jonkin verran, mutta meille tuli sellainen tunne, että rahaa 

sieltä ei tälle vuodelle lisää tullut. Yleisradiossa tavattiin toimitusjohtaja Lauri Kivinen, julkaisujohtaja 

Ismo Silvo sekä viestintäjohtaja Reija Hyvärinen. TV-Finland on otettu täällä kokouksessa jo 

aikaisemmin esiin ja sehän puhuttaa kaikkia ulkosuomalaisia, mutta suomalaiset eivät osta niitä 

”kortteja” ulkomailta siellä oli 1600 korttia ostettu ympäri maailmaa ja näin ollen se ei rahallisesti 

sitten kannata. Tilanne on tämä. RSKL tekee omalta osaltaan töitä ja ulkosuomalaisparlamentti 

painaa toiselta puolelta. Yle:llä käydään varmasti aika tiheään puhumassa näistä asioista. Vielä viime 

vuonna keskusteltiin kehittämisestä ja uutta levitys sopimusta oltiin tekemässä, mutta tämän vuoden 

alusta tuli sitten tämä päätös, Yle ilmoitti lopettavansa ohjelman jakelun TV Finlandin 
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satelliittikanavilla ja siirtyä nettipalveluun. Ainoa mitä sielläkin sanottiin meille, että tämä meidän 

Mälarinlaakson näkyvyys jää ennalleen. Se on niin vanha sopimus Kalevi Sorsan ja Olof Palmen välillä 

ja sitä on kuulemma vaikea purkaa. 

Tapasimme ulkosuomalaisasioista vastaavan piispan kirkon asioissa siellä keskusteltiin aika paljon 

merimieskirkoista maailmalla mutta myös täällä Ruotsissa vähenevistä pappien viroista. Monissa 

seurakunnissa ei enää täytetä näitä virkoja. Sisäasiainministeri Päivi Räsänen on myös 

ulkosuomalaisasioiden ministeri tällä hetkellä, hänen kanssaan keskusteltiin yleisesti 

ulkosuomalaisten asioista erityisesti vanhenevien haasteista ja hallituksen uudesta 

ulkosuomalaispoliittisesta ohjelmasta. Ulkosuomalaispoliittinen ohjelma on päivitetty versio, 

edellisen hallituksen ohjelmasta vaikka se on suuremmaksi osaksi periaatteellinen, se on tärkeä 

todiste siitä että Suomen hallitus ottaa vastuuta ulkosuomalaisista ja heidän asioistaan. 

Oikeusministeri Anna-Maija Henrikssonilla oli taas vähemmän iloisia uutisia kirjeäänestyksestä. Kävi 

ilmi että ministeri on pyytänyt varoja valtionvarainministeriöstä käynnistämään kirjeäänestyksen 

valmistelut mutta uusia rahoituskohteita ei hyväksytty se taas tarkoittaa sitä, että ministeriö ei lähde 

tekemään mitään asian hyväksi. Ulkosuomalaisparlamentin tehtäväksi jää nyt yrittää edistää asiaa 

suoraan eduskunnan ja valtiovarain miniteriön kautta. Näyttää siltä, että enää ei esteenä ole 

poliittinen tahto, mitä se oli aikaisemmin. Tämä on asia jossa jokaisen puolueen pitää olla samaa 

mieltä, että tämä kirjeäänestys hyväksytään. Ruotsillahan on kirjeäänestys ollut vaikka kuinka kauan 

Suomi alkaa olla niitä viimeisiä maita, missä ei ole kirjeäänestystä ulkosuomalaisille tai omille 

kansalaisille muualla maailmassa. Nyt on ongelmana vain raha, poliittinen tahto on. Vasemmistoliitto 

oli pitkään vastaan, mutta Outi Ojalan avulla on sekin asia muuttunut ja sieltä on annettu myöntävä 

vastaus. Näissä keskusteluissa pyritään tuomaan esiin asioita, jotka puhuttavat meitä kaikkia 

ulkosuomalaisia ympäri maailmaa, mutta myös jokaisen puhemies alueen paikallisia asioita. Se on 

hyväksi, että meitä on monta yhdistystä mukana ja aloitteiden kautta saamme vietyä asioita 

eteenpäin. Tämä ei edellytä mitään muuta, että säännöt hyväksytään. Ulkosuomalaisparlamentin 

kotisivulta löytyy kaikki säännöt ja tiedot. Kannattaa siis tehdä tämä sääntöjen vahvistus (ratifiointi) 

niin on mukana ulkosuomalaisparlamentissa. Seurat saavat istuntoihin kutsut, voivat tehdä aloitteita 

ja vaikuttaa omalta osaltaan ulkosuomalaisparlamentin kautta. Seuraava istunto on 2015 

toukokuussa mikä sattuu samalla vuodelle kuin meidän seuraava liittokokous. Täälläkin on muutamia 

seuroja, jotka ovat Suomi Seura ry:n jäseniä, mutta eivät ole ulkosuomalaisparlamentin. 

Ulkosuomalaisparlamentti on se missä voi vaikuttaa, Suomi Seura ry:ltä voidaan hakea rahaa. Kiitos 

 

Päätös  Liittokokous päätti merkitä raportin kuulluksi. 
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18 Kokouksen päätöslauselmat 
 

Liiton 1.varapuheenjohtaja Sinikka Lindquist:  

Hyvä puheenjohtajisto, kokousväki. Sihteeristö on sitä hyvin arvostettua porukkaa, jota tarvitaan joka 

paikkaan. Raija Kärkkäinen Eriksson on tehnyt kahta sihteerin työtä samaan aikaan kokouksen ja 

päätöslauselmavaliokunnan. Mutta kumminkin tämä päätöslauselmavaliokunta on tehnyt hyvin 

rivakkaa työtä. Tarmo Ahonen Göteborgista, Hannele Oikarinen Motalasta, Toni Vaara Tullinge 

Tumbasta. Työtä on tehty niiden kohtien mukaan mitä eilen Raija Kärkkäinen Eriksson oli valmistellut 

liittohallituksen kokouksen jälkeen. Valiokunta on keskustellut ja muuttanut hiukan ja sitten 

hyväksynyt. Hannele Oikarinen esittelee esityksen ja toivomme, että kokous voi hyväksyä esityksen. 

Hannele Oikarinen, Motalan Suomi Seura:  

Esitys liittokokouksen päätöslauselmaksi. 

 

PÄÄTÖSLAUSELMA / RESOLUTION 

Det är viktigt för oss sverigefinnar att det finska språket i Sverige bevaras, revitaliseras och har 

möjlighet att utvecklas till ett kulturbärande språk i Sverige. Detta måste omfatta möjligheten att lära 

sig finska från förskola till högskola, med lika rättighet och reell möjlighet som att lära sig landets 

huvudspråk svenskan. 

 

Idag finns det många brister och svagheter i hur den svenska statsmakten förhåller sig till vårt 

modersmål finskan. 

Deltagarna vid SFRF:s förbundskongress 2013 vill påpeka följande punkter för att finskan ska kunna 

vara (förbli) ett levande språk i Sverige: 

 

Undervisning i modersmål i de nationella minoritetsspråken ska ses som en rättighet för barn och 

inte som en skyldighet för kommunerna (DO) 

Inför meritpoäng för det finska språket, när det läses som ett modernt språk, vid ansökan till 

gymnasieskolan samt vid urval till universitets- och högskoleutbildningar. (DO)  

Ge tillräckliga resurser till Stockholms Universitet för genomförandet av ämneslärarutbildning på 

finska. 

Genomför lagändring så att minoritetslagen och skollagen inte har motstridiga budskap, t ex kravet 

att man måste ha grundläggande kunskaper för att få undervisning i modersmål och skyldigheten åt 

det allmänna att stödja revitaliseringen av det finska språket. 

Se till att införa rätt översättning från europeiska språkkonventionens krav på t ex förskola 

”substantial part” till en ”väsentlig del” i stället för” delvis" 
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Försäkra i samhälls- och utbildningsplanering tillgång till finsktalande personal inom t ex förskola och 

äldrevård. 

Vi anser att Sveriges regering bör skyndsamt ta fram ett språkpolitiskt program som möjliggör 

utveckling och användning av det finska språket i Sverige inom alla samhällsfunktioner 

 

Päätös Liittokokous päätti hyväksyä päätöslauselman kokouksen päätöslauselmaksi ja 

lähetettäväksi ministeriöille, kouluvirastolle, lehdistölle. 

 

Jack Stenberg, kutsuvieras Finlandssvenskarnas Riksförbund:  

Hyvä kokousväki ja johtokunta, minä edustan FRIS:ä. 

Minä haluan kiittää läsnäolosta, meillä oli kunnia saada Voitto Visuri ja hänen vaimonsa vieraiksi kun 

meillä oli vuosikokous Fagerstassa. Saimme kutsun tänne kokoukseen ja minulla oli mahdollisuus 

tulla. Saan lähettää teille tervehdyksen meidän Fris:in johtakunnalta. Barbro Allart Ljungren on 

meidän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on Fagerstasta ja minä olen sihteerinä. Meillähän on 

vain yksi palkattu henkilö toimistossa. Kiitoksia minun puolesta ja toivon, että nämä yhteistapaamiset 

kasvavat ja edistyvät. Se on ollut hiljaiseloa näinä viimeisinä vuosina. Kiitoksia. 

 

Toni Vaara Tullinge-Tumban Suomi Seura:  

Moni on sanonut, että on kuullut Kuntovaunu-projektista. Se on lähtenyt käyntiin, siinä on muutamat 

seurat mukana. Olemme kevään aikana sitä suunnitelleet tapahtumaa. Lähtö tapahtuu Gävlestä 24.8. 

Siellä saa testata kuntoa ilman hikoilemista. Siellä on erilaisia testejä. Siltä saa neuvoja, sieltä voidaan 

kehottaa jatkotoimiin jos on tarvetta. Monissa paikoissa on paikallisten yhdistysten omia tapahtumia 

samassa yhteydessä ja esittelevät toimintaansa. Ottakaa esitteitä mukaan. Kiitos. 

 

Liiton 2.varapuheenjohtaja Seija Sjöstedt:  

Kun kuntoilusta nyt puhutaan tiedoksi, että Finnkampen on tänä vuonna Tukholmassa. Meihin on 

otettu yhteyttä ja toivotaan, että ruotsinsuomalaiset näkyisivät tässä tapahtumassa, tulemme 

saamaan oman pisteen, jossa voimme esitellä tuoda esiin ruotsinsuomalaistentoimintaa ja 

vähemmistö asioita. Siellä tarvitaan vapaaehtoisiin töihin. Mielestäni eteenpäin menoa on 

tapahtunut kun nämä tällaiset tahot haluavat yhteistyötä meidän kanssa. Frihemsplanilta tulee 

mukaan muutama luokka. Tilaisuus on 7.-8.9.2013 Tukholman stadionilla. 

19 Kokouksen päättäminen 
 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:  
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Puheenjohtajat, hyvä kokousväki, pieni informaatio ensin.  Täällä alkaa tänä ilta RSKL:n 

kesäfestivaalit. Liittohallitus piti kokouksen täällä keskiviikkona ja päätti, että vuoden 2014 

kesäfestivaali laitetaan hakuun. Nyt seurat tekemään hakemuksia, ajankohta tulee olemaan viikkoa 

ennen juhannusta ensi vuonna. 

 

Kaisa Lamu, Ruotsinsuomalaiset Eläkeläiset:  

Meillä ei ole tarkoitus kilpailla ja siksi me emme järjestä omaa festivaalia vuonna 2014. 

 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:  

Nyt on kiitoksien aika. Kiitos kokousväelle ja terveiset sinne teidän seuroihin. Ottakaa mukaanne 

lehtiä (Ruotsinsuomalainen) se aivan mahtava kulttuuripoliittinen tuote ruotsinsuomalaisille ja on 

hyvä, että tällaiset tuotteet elää. Tehdään hieman mainosta lehdelle. Meillä on juhannusjuhlia 

tulossa monessa seurassa, seillä on varmasti mukana ihmisiä, jotka eivät tilaa tätä lehteä niin saavat 

tällaisen koe numeron. 

Kiitoksia järjestäjille. Ensinnäkin tämä on meidän Axevallan kansankorkeakoulu. Tätä ei ole 

oikeastaan täällä kerrottu. Tämän on ollut meidän koulu aika pitkään, vuonna 1982 tultiin osakkaaksi 

tähän Skaraborgin läänin maakäräjien kansankorkeakouluun, joka on täällä toiminut yli sata vuotta. 

Sitten kun tämä suurlääni perustettiin tänne länsi Ruotsiin niin silloin aluehallinto (region) ei halunnut 

pitää tätä koulua niin he luovuttivat sen lopunkin osan siitä meille. Niin kuin olette huomanneet, 

tämä on ihan mahtava paikka. Täällä on kymmenen tai yksitoista eri rakennusta, joita korjataan ja 

kunnostetaan kokoajan. Oppilaita on syksylle hakenut enemmän kuin koskaan, että tämä on aivan 

ennätys. Mikä on meidän ongelma, että saadaan suomenkielinen koulutus aikaan. Suomenkielinen 

koulutus on lähinnä ollut tällaista lyhytkurssi toimintaa. Tarkoitus on, että me saadaan käyntiin 

ruotsinsuomalainen linja koululle. Tehkää mainosta koulusta. Koulu on hyvä. Hyvää opetusta ja hyvät 

opettajat, kun saamme vain hakijoita, kyllä tämä homma täällä hoituu. Kiitoksia. 

Rehtorin johdolla yhdessä Skövden Suomi Seuran kanssa on tapahtumia hoidettu. Oikein lämpimät ja 

mahtavat kiitokset tästä panostuksesta, jonka olette täällä tehneet. Mielestäni täällä on hommat 

hoitunut. Kaikki on niin hyvin voivan näköisiä, varmaan on ruokaakin saatu. Kiitokset kokouksen 

puheenjohtajille. Tulen luovuttamaan teille kukkia kun tästä ehdin. Kiitoksia myös liittotoimiston 

työntekijöille ja sihteereille nimittäin he ovat hoitaneet myös tätä sihteerin hommaa täällä. Sitten on 

meillä tällainen henkilö siellä toimistossa kuin Marjatta Piispala. Marjatta on työnsä puolesta nyt 

ilmeisesti viimeistä kertaa mukana täällä liittokokouksessa. Marjatta on tietenkin ollut semmoinen 

tukipilari tässä tämmöisenä vanhana työntekijänä kun meillä on hyvin monia uusia siellä toimistossa. 

Marjatalla on rutiinit käsissään ja on hyvä, että muutkin ovat saaneet oppia. Varmasti tässä Marjatan 

rinnalla näitä rutiineita tämmöisten suurten kokousten tekemiseen ja minä haluaisin, että Marjatta 

tulee erikseen tänne alas, että mitä saan kiittää sinua tässä vaiheessa. Marjatan kanssa on myös 

sovittu siitä, että me järjestetään semmoinen läksiäistilaisuus mutta Marjatta on toivonut että se 

otettaisiin vasta syksymmällä johon kutsutaan sitten näitä lähipiiri ihmisiä. Näin me on tehty 

muillekin henkilöille. 

Marjatta Piispala, liittotoimisto:  
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Minä haluan kiittää Voittoa niistä lämpimistä sanoista. Haluan kiittää työtovereita, ei se aina helppoa 

ole ollut mutta hyvin on mennyt. Haluan kiittää erityisesti teitä joita vuosien varrella, vuodesta 

toiseen olen nähnyt. Teitä jotka olette uskonut siihen, että me siellä toimistolla osataan. Teille 

erityinen kiitos. Toivon, että jaksatte eteenpäin ja kun RSKL ei kiinnosta ottakaa yhteys RSE:n, siellä 

sitä on paljon toimintaa kaikille. Kiitoksia paljon kaikille. 

Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:  

Voitto Visuri kiitos Marjatta. Nyt lähden jakamaan kukkaset. Sanon vain, tavataan Axevallan kesässä 

sekä kuntovaunu kampanjassa. Tulossa on kaiken moisia juhlia eripaikkakunnilla. On vuosijuhlia, 

tapaan käydä niissä, aina kun ehdin ja aina kun pyydetään. Kiitoksia minun puolesta. Meillä on vielä 

seminaari täällä. 

Puheenjohtaja  Minna Salow:  

Omasta puolestani haluan kiittää ja myös Sepon puolesta, että meidät kutsuttiin tänne 

puheenjohtajistoon, joka aina miellyttävä ja antoisa tehtävä. Kiva nähdä teittä kaikkia viettäkää 

oikein rattoisa, leppoisa ja kaikin puolin hyvä kesä. Uusia ideoita tarvitaan. Niin kuin sanottu, 

kaupasta saa väriä, kampaajalta aikaa, että harmaatkin peittyy aina silläkin jotain voidaan ”luurata”. 

Kiitokset teille ja hyvää kotimatkaa älkää unohtako seminaaria. 

 

Päätös Kokouksen puheenjohtaja Minna Salow päätti RSKL:n 29. Varsinaisen liittokokouksen 

kello 10.50. 

 

 

Voitto Visuri § 1-6  Seppo Puolle   Minna Salow 

Puheenjohtaja   Puheenjohtaja   Puheenjohtaja 

 

 

 

Marjatta Piispala  Raija Kärkkäinen Eriksson Anna-Maija Vaimala 

Sihteeri    Sihteeri    Sihteeri 

 

 

 

 

 

 

Hannele Oikarinen   Birgit Selmosson  

Pöytäkirjantarkistaja  Pöytäkirjantarkistaja  

 

 


