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Yleistä 

Ruotsinsuomalaiset Eläkeläiset liitto toimii ruotsinsuomalaisen vähemmistön etu-, kulttuuri-, 

ja harrastusjärjestönä. RSE edistää ruotsinsuomalaisten ikäihmisten yhteisiä sosiaalisia ja 

kulttuurisia pyrkimyksiä, demokraattisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä järjestössä 

että yhteiskunnassa. 

RSE:n tavoitteena on ikäihmisten suomen kielen ja ruotsinsuomalaisen kulttuurin sekä 

vähemmistöaseman vahvistaminen ja kehittäminen. Liiton pyrkimyksenä on edesauttaa 

seniorikansalaisten halua ilmaista ja kehittää omaa identiteettiään.  Erityisesti 

vanhustenhuolto ja omakieliset vanhuspalvelut ovat RSE:n tavoitteita. 

Yksi RSE:n tärkeimmistä tehtävistä on luoda edellytykset ikäihmisten toiminnalle ja tukea 

kielellisiä ja kulttuuripyrkimyksiä ja kannustaa ikäihmisiä harrastamaan ja vaikuttamaan. 

RSE on mukana RSKL:n erityisliittojen välisessä yhteistyössä, jossa vuorovaikutuksessa 

kehitetään erityisesti ruotsinsuomalaisten vähemmistöaseman vahvistamista sekä suomen 

kielen elvyttämistä. Kunkin järjestön keskeiset toimintatavoitteet huomioon ottaen ja niitä 

yhteistyössä edistäen. 

Kansalaisjärjestöjen, niin myös Ruotsinsuomalaisten Eläkeläisten liiton, toiminta perustuu 

jäsenistön innostuneisuuteen, aktiivisuuteen ja vaikuttamisen haluun. Erityisesti ikäihmisten 

osallistumista ruotsinsuomalaisten järjestötoimintaan tuetaan. 

Vuoden 2015 liitto on nimennyt jäsenvuosi 2015. Liitto pitää tärkeänä, että kaikille niin 

haluaville annetaan todellinen mahdollisuus merkitä itsensä rastilla RSE:n jäseneksi. 

Vähemmistö- ja etujärjestötyö 

RSE tiedottaa ja valvoo kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain, 

sosiaalipalvelulain ja siihen 1.1.2011 voimaantulleen värdegrund /arvopohja-uudistuksen sekä 

vapaa-valintalain toteutumista.  

RSE seuraa lakien toteutumista koskien oikeutta suomenkieliseen vanhustenhoitoon 

hallintoalueen kunnissa sekä muissa kunnissa. 

Etujärjestötyössä panostetaan edelleen suomenkielisten vanhuspalvelujen toimivuuteen, 

käynnistämiseen ja henkilökunnan saatavuuteen. 

 

Vuoden 2015 aikana RSE 

 

 tiedottaa jäsenlehdessä, kotisivulla, muissa tiedotteissa edellä mainituista laeista, 

muutoksista sekä oikeuksista  

 kouluttaa luottamushenkilöitään ja jäsenistöään ja kannustaa heitä käyttämään 

oikeuksiaan 

 valvoo lakien toteutumista, puuttuu epäkohtiin ja ottaa ne esille mm. yhteyksissä 

Tukholman läänin lääninhallitukseen ja sosiaalihallitukseen 

 kannustaa omaisia vaatimaan suomenkielistä hoitoa vanhemmilleen 
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 tiedottaa suomenkielisen vanhustenhoidon tärkeydestä ja oikeuksista siihen 

 toimii yhdessä RSKL:n kanssa kuntien liittymiseksi hallintoalueeseen  

 jatkaa työtä suomenkielisen vanhustenhuollon sekä terveyden – ja 

sairaanhoitopalvelujen käynnistämiseksi ja kehittämiseksi 

 tiedottaa omaishoitajille heidän oikeuksistaan ja toimii suomenkielisten palvelujen 

käynnistämiseksi  

 toimii suomenkielisten vanhustenhoitoverkoston aktivoimiseksi ja järjestää 

tapaamisen/koulutustilaisuuden yhdessä Suomen suurlähetystön kanssa   

 toimii lex Veikko lain säätämiseksi ja vaatii sosiaalihallitusta ja lääninhallituksia 

seuraamaan suomenkielisen vanhustenhoidon tarvetta ja käynnistämistä 

 toimii ruotsinsuomalaisen vanhusasiamiehen nimeämiseksi  

 ottaa esille suomenkielisen hoitohenkilökunnan kouluttamisen tarpeen yhteyksissä 

päättäjiin 

 jatkaa työtä avustuksen saamiseksi piirien ja perusjärjestöjen toimintaan 

 jatkaa edunvalvontaa Ruotsin hallituksen eläkeläiskomiteassa 

 

Toiminta 

Järjestön kehitystyö 
Järjestön edustajia koulutetaan yhteistyössä RSKL:n kanssa osallistumaan vähemmistölain 

mukaiseen neuvonpitoon ja dialogeihin kunnissa, alueilla ja valtion tasolla. Korostetaan sitä, 

että neuvonpidoissa tulee ottaa esille laaja ja kaikkia ruotsinsuomalaisia ikäihmisiä koskeva 

näkökulma eikä ainoastaan oman organisaation jäsenten tarpeet. Koulutusten tarve kasvaa ja 

liiton edustajat osallistuvat kouluttajina lukuisiin alueellisiin vähemmistökoulutuksiin ja 

informaatiotilaisuuksiin. 

Jäsenvuosi 2015 hankkeella halutaan saada Ruotsinsuomalaiset eläkkeelle siirtyvät ja 

päivävapaat mukaan liiton toimintaan. Toimintavuoden aikana RSE panostaa perusjärjestöjen 

jäsenhuoltoon ja toiminnan kehittämiseen ja tehostaa liiton ja piirien yhteistoimintaa mm 

kehitystyössä ja työskentelee tasa-arvon toteutumiseksi järjestön kaikilla tasoilla.  

 

Vuoden 2015 aikana RSE 

 tukee kehitystyötä piireissä ja perusjärjestöissä mm seurakäyntien kautta. 

 tehostaa tiedostusta liiton tavoitteista, toiminnasta ja tapahtumista yhteiskirjeen, 

tiedotteiden, kotisivun, rskl.se -jäsenlehden sekä Ruotsin Suomalainen lehden kautta  

 järjestää piirien edustajille palaverin syyskauden alussa  

 aktivoi perusjärjestöjä ja piirejä käynnistämään opintokerhoja RSE:n tuottamista 

opintoaineistoista 

 tukee piirejä ja perusjärjestöjä ystäväpalvelun, vapaaehtoistoiminnan sekä 

päiväkeskusten käynnistämiseksi. 

 

Kansanterveystyö hyvinvointi ja liikunta 

RSE toimii jäsenistönsä henkisen ja ruumiillisen hyvinvoinnin edistämiseksi mm jatkamalla 

”Terveys ja hyvinvointi” teemaa yhteistyössä piirien ja perusjärjestöjen kanssa.  

RSE tähtää siihen, että täysi elämä jatkuu harrastaen, viihtyen ja vaikuttaen. 
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RSE jatkaa työtä liikunta- ja leirivastaavien nimeämiseksi perus- ja piirijärjestöihin sekä 

liikuntaryhmien ja opintokertojen käynnistämiseksi.  

 

Vuoden 2015 aikana RSE 

 jatkaa ohjaajakoulutusta tavoitteena yhteisyys ja henkinen hyvinvointi 

 toimii kunnonvaalintaa, terveysvalistusta, tasapainoa ja voimaa, voimistelua, 

sauvakävelyä jne. koskevien harjoitusten/ ryhmien/opintokerhojen käynnistämiseksi 

perusjärjestöissä ja välittää niihin opintoaineistoja 

 kannustaa ja tukee piirejä teemapäivien, kunto- ja virkistysleirien, ulkoilu ja 

liikuntapäivien järjestämiseksi sekä kannustaa lähipiirejä järjestämään yhteisiä 

liikuntatapahtumia sekä kilpailuja että erilaisia turnauksia. 

Kulttuuri 

RSE vaalii, kehittää ja välittää ruotsinsuomalaista kulttuuria. Liitto kannustaa eläkeläisten 

kulttuuriryhmien kuten laulu/musiikki, maalaus-, kirjallisuuskerhojen, ja teatteriryhmien 

käynnistämistä yhteistyössä mm. ABF:n ja Harrastajateatteriliiton kanssa. 

 

Liitto osallistuu yhteistyössä Suomen Tukholman kulttuuri-instituutin kanssa lukuprojektiin 

 

Toimii ruotsinsuomalaisen ja suomalaisen kulttuurin välittämiseksi esi- ja vapaakouluissa. 

Jäsenistöä kannustetaan tukemaan lasten ja nuorten identiteetin kehitystä ja suomenkielen 

opiskelua osallistumalla mm. keskusliiton lauantaikoulujen ja kielen elvyttämiseen liittyvään 

toimintaan. 

 

Toimii perusjärjestöjen yhteistyön kehittämiseksi suomenkielisten vanhustenhoidon 

instituutioiden ja osastojen kanssa kulttuurin välittämiseksi ikäihmisille.  

 

Senioritanssin työryhmä jatkaa työtä uusien tanssiryhmien ja piiritason toiminnan 

kehittämiseen, suunnittelee ohjelmia, uudistaa tanssitoimintaa ja kouluttaa ryhmien ohjaajia. 

 

Vuoden 2015 aikana RSE 

 osallistuu lukuprojektiin ”Lue lapsenlapsellesi” 

 järjestää kulttuuripäivät Helsingin risteilynä lokakuussa silakkamarkkinaviikolla 

 osallistuu keskusliiton liittokokokseen toukokuussa.  

 järjestää senioritanssin ohjaaja- ja ohjelmistokurssin Axevallan kansankorkeakoululla  

 kehottaa kulttuuri- ja teatteriryhmien ohjaajia ja ohjaajiksi aikovia osallistumaan 

keskusliiton ja Harrastajateatteriliiton kursseille (RSHT). 

Koulutus ja opintotoiminta 

Liitto toimii aktiivisesti opinto- ja koulutustoiminnan lisäämiseksi ja kehittämiseksi. Piirejä 

kannustetaan järjestämään opinto-ohjaajakoulutusta yhteistyössä keskusliiton ja ABF:n 

kanssa. Perusjärjestöjä tuetaan mm. nykytekniikka: kännykkä, digikamera, DVD ja 

tietokonekurssien, kirjanpitoa tietokoneella sekä terveyteen ja hyvinvointiin, elämäntarinat 

talteen kurssien ja opintokerhojen käynnistämiseksi. Tarvittaessa järjestetään aineopintoja 

kurssien ohjaajille.  

 

Vuoden 2015 aikana RSE  
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 järjestää yhteistyössä ja jäsenistön esittämien toiveiden ja tarpeiden mukaisia 

koulutuksia ja kursseja ja tukee järjestön kenttätoimintaa välittämällä luennoitsijoita 

perusjärjestöjen ja piirien kursseille.   

 osallistuu ja järjestää koulutusta yhteistyössä muiden RSKL:n eritysliittojen kanssa 

 tiedottaa ja välittää suomenkielistä opintoaineistoa. 

 

Tapahtumat 

 

Vuoden 2015 aikana RSE  

 järjestää eläkeläisparlamentin maaliskuussa 

 osallistuu RSKL:n kesäfestivaaliin kesäkuussa 

 järjestää kulttuuripäivät lokakuussa 

  

Yhteistyö 
 

Vuoden 2015 aikana RSE  

 tekee yhteistyötä liiton piirien ja perusjärjestöjen kanssa ja samoin RSKL:n ja sen 

erityisliittojen kanssa 

 osallistuu ulkosuomalaisparlamenttiin 

 osallistuu Ruotsinsuomalaisen valtuuskunnan työskentelyyn ja täysistuntoon.  

 

 


