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Länsi-Ruotsin Sisuradio 
 
Göteborgissa epäselvyyttä ruotsinsuomalaisen kentän 
edustuksesta 
 
Julkaistu tisdag 10 februari kl 18:30 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6090084&
_suid=142390492936404286850669886917 
 
lyssna på Göteborgissa epäselvyyttä ruotsinsuomalaisen kentän edustuksesta 
 
Tarmo Ahonen: En ymmärrä kritiikkiä 
(4:01 min) 
 
 
Kuka hallitsee ruotsinsuomalaista kenttää Göteborgissa, se lienee epäselvää 
myös Götaplatsenin Poseidon patsaalle. Foto:Jukka Tuominen. 
Göteborgissa on noussut kiista siitä, kuka tai ketkä saavat edustaa 
ruotsinsuomalaisia valtuuskunnassa, ruotsinsuomalaisten omassa neuvoa-
antavassa elimessä. 
 
Göteborgin ruotsinsuomalainen neuvosto koostuu 17 henkilöstä, joista kuusi 
on poliittisten puolueiden edustajia. Ruotsinsuomalaiset ovat itse valinneet 
neuvoston edustajat ja varajäsenet, ja kunnanhallitus on vahvistanut 
edustuksen. 
 
Neuvoston tarkoitus on valvoa ruotsinsuomalaisten oikeuksien toteutumista 
liittyen suomenkieliseen kunnalliseen palveluun, kieleen ja kulttuuriin 
vähemmistölain mukaisesti. 
 
Göteborgin ruotsinsuomalainen valtuuskunta on neuvotteleva elin. Siinä on 
kahdeksan jäsentä. Se pyrkii kokoamaan vähemmistön näkemykset sekä 
vaatimukset eri asioissa ja esiintyä yhtenäisesti kunnan 
suuntaan. Valtuuskunta katsoo, että heidän tehtävänä on myös nimetä 
vähemmistön edustajat Göteborgin ruotsinsuomalainseen neuvostoon 
keskustelujen jälkeen. 
 
Göteborgissa on perustettu äskettäin uusi seurojen ja yhteisöjen 
yhteistyökomitea, Sverigefinsk Samarbetskommitté i Göteborg, GRSY. Siihen 
kuuluu seuroja, jotka eivät kuulu RSKL:ään. Tämän uuden komitean mielestä 
valtuuskunnassa on liian vähän RSKL:n ulkopuolisten seurojen edustajia.  
 
"Väärä suhde" 
 
– RSKL-kytkyisten järjestöjen jäsenmäärä on noin 600 ja meidän muiden 
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yhteisöjen yhteinen jäsenmäärä vajaat 2000. Valtuuskunnassa on siis hirveä 
epäsuhde. Enemmistö ei tiedä tuon taivaallista, mitä valtuuskunnan 
kokouksissa tapahtuu, sanoo Martti Koivistonen GRSY:stä. 
 

Tarmo Ahonen, valtuuskunnan puheenjohtaja on eri mieltä.   – Olen erittäin 

hämmästynyt tästä. Valtuuskunta on toiminut kymmenen vuotta ja se on ollut 
avoin kaikille yhdistyksille. Tällä hetkellä jäseniä on kahdeksan, ja ainoastaan 
kolme voidaan katsoa RSKL:ään kuuluviksi. 
 
Valtuuskunnan kokoonpano tällä hetkellä: RSKL:n alaisia järjestöjä (3): Sirpa 
Kyllönen (RSKL:n piiri), Anneli Ylijärvi (RSKL:n eläkeläiset), Tuula Jäkärä 
(Naisten forumi) 
 
Ei-RSKL:n alaisia järjestöjä: Tarmo Ahonen (Göteborgin ruotsinsuomalainen 
koulu), Reino Pitkänen (Helluntaiseurakunta), Satu Rekola (Kirkko), Daniel 
Mertala (Nuorisoliitto), Kauko Railovaara (muut seurat). 
____________ 
 

 
Keski-Ruotsin Sisuradio 
 
Kipparikvartetin konsertti oli rautaa 50-luvun Eskilstunassa 
 
Julkaistu måndag 9 februari 2015 kl 18:00 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6073786&
_suid=142390493414408855990695301443 
 
lyssna på Terho Ala-Kokko oli mukana kun ESS perustettiin 
 
Suomi-seura kokosi tansseihin ja urheilemaan 
(4:59 min) 
Tansseja pidettiin Folkets Parkilla Kungsörissä 
1990-luvulla takaisin Suomeen muuttanut Terho Ala-Kokko asui 
Eskilstunassa, kun Kipparikvartetti vieraili ja helmikuussa 60-vuotispäiviään 
viettävä Eskilstunan Suomi-seura perustettiin. 
 
Terho Ala-Kokko aikoo osallistua Eskilstunan Suomi-seuran 60-vuotispäivän 
viettoon lauantaina 14. helmikuuta, ja on tuonut seuran järjestämään 
valokuvanäyttelyyn kuvia 50-luvun Eskilstunasta. 
Vuonna 1951 Eskilstunaan Suomesta muuttanut Ala-Kokko teki 46 vuotta 
työtä Öbergin viilatehtaalla. 
 
– Alkuaikana ei vielä ollut yhdistystoimintaa, sitten pikkuhiljaa kun enemmän 
ja enemmän tuli Suomesta väkeä, niin siinä sitten muutamat kiinnostuneet 
rupesivat perustamaan jotain seuran tapaista, Terho kertoo. 
 
Nimekkäitä vierailijoita Suomesta 
 
Alkuaikoina Eskilstunan suomalaiset tapasivat kahviloissa, omaa 
seurahuoneistoa ei ollut. Tansseja varten vuokrattiin sopivat tilat kaupungilta. 
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"Täällä kävivät Kipparikvartetti, Reino Helismaa, Marit ja Mikot, Tapio 
Rautavaara ja Olavi Virta esiintymässä." 
 
Terho Ala-Kokko 
– Tanssitilaisuuksissa voi olla jotain 150 henkeä tai jotain sellaista, mutta 
esimerkiksi Torshällan juhannusjuhlille tuli tuhansia ihmisiä, Terho kuvailee. 
  
Urheilukin yhdisti 
 
Eläkeläisjaostoa Eskilstunan Suomi-seura ei alkuvaiheessa tarvinnut, sillä 
jäsenet olivat silloin 18-25 -vuotiaita. Urheilu oli yhdistävä tekijä. 
– Pesäpallon ympärille rakentui urheilujaosto, myöhemmin tuli jalkapallo ja 
lentopallo, Terho Ala-Kokko tietää kertoa. 
 
Pesäpallojoukkueita oli Eskilstunan pelialueella Kolsvassa, 
Hallstahammarissa, Fagerstassa ja Karlskogassa sekä Tukholmassa, Göteborg 
kuului eri lohkoon. 
 
Ajat muuttuvat 
 
Terho Ala-Kokko käy edelleen Eskilstunassa, mutta toteaa, että 
seuratoimintakin on muuttunut ajan myötä. 
 
– Eläkeläiset ovat täällä pitäneet pystyssä seuratoiminnan jatkuvuutta, he 
kaipaavat toisiaan, kun he ovat niitä ensimmäisiä, jotka ovat tulleet. Mutta 
nuoret ruotsalaistuvat, eivätkä enää seuratoimintoja harrasta, niillä on paljon 
muita harrastuksia, Terho Ala-Kokko tilittää. 
____________ 
 

 
Länsi-Ruotsin Sisuradio 
 
Lähetetty onsdag 15 oktober 2014 kl 18:10 
 
Ruotsinsuomalaiset Eläkeläiset ovat kokoontuneet viime viikolla 
edustajakokoukseen Suomen-risteilyllä. Siellä on valittu RSE:n uudeksi 
varapuheenjohtajaksi Axevallan kansankorkeakoulun entinen rehtori Seppo 
Puolle Skövdestä. 
 
____________ 
 

 
Linköping harkitsee uudelleen hallintoaluetta 
 
Julkaistu måndag 17 mars 2014 kl 19:30 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5811592&
_suid=142390531125501002692636102438 
 
Linköping pohtii uudelleen suomen asemaa 
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(3:11 min) 
Tiina Laitila Kälvemark/Sveriges Radio Sisuradio 
Linköping harkitsee uudelleen suhtautumistaan suomen kielen 
hallintoalueeseen. Näin lupaa kunnanneuvos Ann-Catherine Hjerdt (M). 
Kunta selvitti asiaa viimeksi vuonna 2010 - silloin ehdotus sai osakseen 
kylmää kättä. 
 
Linköpingin ruotsinsuomalaiset eläkeläiset kaipaisivat etenkin 
vanhustenhoitoa suomeksi... 
 
– Vanhustenhoito on se, mitä täällä etupäässä tarvittaisiin. En ole ainakaan 
kuullut, että lastenhoitoa suomeksi haluttaisiin, mutta voihan sellaisiakin 
perheitä toki olla, Arja Röstlund sanoo. 
 
Onko meitä tarpeeksi? 
 
Linköpingin ruotsinsuomalaisten eläkeläisten yhdistyksen Sisun 
rahastonhoitaja Arja Röstlund ja puheenjohtaja Alli Ylläsjärvi kertovat, että 
hallintoalueesta on keskusteltu useaan otteeseen, mutta hanketta vetävä 
tulisielu puuttuu. Yhdistyksen piirissä on myös epäilty, onko kunnassa 
tarpeeksi paljon ruotsinsuomalaisia. 
 
– Omasta puolestani epäilen, onko meitä tarpeeksi. Olemme kyllä olleet 
yhteydessä kuntaan suomenkielisistä palveluista, ja tuntuu, että 
suhtautuminen on muuttunut vähän positiivisemmaksi. Pitäisi vain jaksaa 
pommittaa, Alli Ylläsjärvi toteaa. 
 
Ei vaatimusta minimimäärästä 
 
Suomen kielen hallintoalueeseen liittyminen ei kuitenkaan edellytä 
minkäänlaista minimimäärää suomalaistaustaisten asukkaiden suhteen. 
Linköpingin asukkaista 4,6 prosentilla eli lähes 6800:lla on suomalainen 
tausta ensimmäisessä, toisessa tai kolmannessa polvessa. 
Linköpingin naapurikunnat Norrköping, Motala ja Finspång ovat mukana 
hallintoalueessa. 
 
Poliittista keskustelua ei ole käyty 
 
Aloitteita asiasta ei ole tehty kunnassa kummastakaan poliittisesta leiristä. 
Mari Hultgren on sosiaalidemokraatti ja toisen polven ruotsinsuomalainen: 
– Voi olla, että kunnassa ei tiedetä niin paljon asiasta, eikä ymmärretä miten 
paljon suomalaistaustaisia on. Ruotsinsuomalaiset ovat myös itse melko 
hiljainen ryhmä, joka ei aina osaa vaatia oikeuksiaan. 
 
Kunnanvaltuustossa istuva Mari Hultgren (S) ei ole itsekään ajanut 
hallintoalueasiaa, mutta on periaatteessa siihen valmis. 
– Jos tarvetta on, ja minuun otetaan yhteyttä, voin ajaa asiaa. 
Porvariallianssin piirissä hallintoalueesta ei ole myöskään keskusteltu, 
moderaattien kunnanneuvos, pormestari Ann-Cathrine Hjerdt (M) kertoo: 
– Emme ole keskustelleet tästä sen paremmin moderaattien kuin 
allianssinkaan kesken. 



 
"En tiennyt että suomalaistaustaisia on niin paljon" 
 
Hjerdt muistaa, että vuonna 2010 hallintoalueesta ruotsinsuomalaisilta 
itseltään tullut aloite hylättiin, koska kunta oli epäileväinen olisiko palveluille 
tarvetta. Hän lupaa kuitenkin, että asia otetaan uuteen harkintaan. Tieto siitä, 
että suomalaistaustaisia on Linköpingissä lähes 7000 tulee hänelle 
yllätyksenä... 
 
– Minulla on luku noin tuhannesta henkilöstä... selvästi meidän täytyy katsoa 
asiaa uudelleen. Palaamme asiaan, kunnanneuvos Hjerdt sanoo. 
 
____________ 
 

 
 
Vähemmistöministeri Ullenhag piti puheen ruotsinsuomalaisten 
eläkeläisten kulttuuripäivillä 
 
Julkaistu tisdag 8 oktober 2013 kl 16:22 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5668786&
_suid=1423904977236009383892896585166 
 
 
Ruotsinsuomalaisten eläkeläisten kulttuuripäivät 
(1:50 min) 
 

 
Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset odottavat saavansa lisää hallintokuntia, joissa 
on suomenkielisiä palveluita. Mutta eläkeläiset osaavat myös nauttia 
kulttuuriannista kulttuuripäivillä, kuten viisi ja puolisataa eläkeläistä, jotka 
aloittivat kulttuuripäivänsä tänään Tukholmassa. Integraatioministeri Erik 
Ullenhag piti tapahtumassa juhlapuheen. Yleisössä istuneet eläkeläiset 
odottivat ministeriltä puuttumista vanhuskysymyksiin. 
 
 - Suomalaiset vanhustenosastot pitäisi saada järjestetyksi, suomalaisia 
hoitajia ja yleensä suomenkielistä henkilökuntaa saisi olla enemmän, sanoi 
Karlskogan Suomi-seuraan kuuluva Paula Brusti. 
 
- Vanhuksista pitäisi pitää parempaa huolta ja työntekijöitä lisätä. Moni 
vanhus makaa päiväkausia sängyssä, lisäsi niin ikään Karlskogan Suomi-
seuraan kuuluva Jaakko Brusti. 
 
Ullenhag nosti puheessaan esiin ruotsinsuomalaisten eläkeläisten 
merkityksen 
 
Vähemmistöministeri Erik Ullenhag piti juhlavan puheen, jossa hän nosti 
ruotsinsuomalaisten eläkeläisten merkityksen Ruotsin rakentajina esiin. 
Eläkeläiset esittivät kysymyksiä suomenkielisten palveluiden saamisesta, 
mutta myös hallintoaluekunnista. 
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Esiin nousi muun muassa kysymys siitä, voiko kunta kieltäytyä liittymästä 
suomenkieliseen hallintoalueeseen, jos suomenkieliset asukkaat haluavat 
siihen liittyä. 
 
- Jos ruotsinsuomalainen vähemmistö haluaa liittyä hallintoalueeseen, 
liittymättä jättäminen ei olisi kovin viisasta. Minulla on sellainen kuva, että 
kaikki kunnat, joissa tällaista keskustelua on käyty, ovat päättäneet liittyä 
hallintoalueeseen, sanoi Ullenhag. 
 
Ritva Piispanen piti ministerin puhetta mielenkiintoisena: 

- Ihan meni nappiin. Ehkä nykypäivän siirtolaispolitiikasta hän olisi 
saanut puhua hiukan enemmän. Siirtolaisten asemasta ja 
erityisesti vanhusten asemasta kunnissa. 

 
____________ 
 

 
L-R SR 
 
Tiistai 17.4.2012 
 
Ketterät Vuoden 2011 kehittäjä 
 
Julkaistu tisdag 17 april 2012 kl 14:41 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1018&artikel=5069248
&_suid=14239059011560963525079889223 
 
Rahastonhoitaja ilahtui 
(3:19 min) 
 
Ruotsinsuomalaiset Eläkeläiset -liitto on valinnut Vuoden 2011 kehittäjäksi  
Trollhättanin Suomalainen Eläkeläisyhdistys Ketterät, joka palkitaan 
tuhannen kruunun kurssistipendillä.  Seuran rahastonhoitaja Sirkka Liisa 
Nevanen yllättyi tiedosta iloisesti: 
 
"Lehdistötiedote 
 
Vuoden kehittäjäksi RSEn 
Trollhättanin Suomalainen Eläkeläisyhdistys Ketterät 
 
Ruotsinsuomalaiset Eläkeläiset -liitto on haastanut perusjärjestönsä, 
eläkeläisyhdistykset ja – jaostot, uudistamaan ja kehittämään toimintaansa. 
Vuoden 2011 kehittäjäksi hallitus on valinnut Trollhättanin Suomalainen 
Eläkeläisyhdistys Ketterät, joka palkitaan tuhannen kruunun 
kurssistipendillä. 
 
Trollhättanin Suomalainen Eläkeläisyhdistys KETTERÄT on aktiivinen 
yhdistys, joka on toiminut ja toimii edelleenkin jäsenistönsä vähemmistö- ja 
etujärjestönä. Ketterät olivat aktiivisesti vaikuttamassa yhdessä muiden 
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suomalaisjärjestöjen kanssa siihen, että Trollhättanin kunta haki 
suomenkieliseen hallintoalueeseen 2011. 
 
Ketterät ovat vaikuttaneet päättäjiin ja vaatineet suomenkielistä 
vanhustenhoitoa. Saavutukseksi voitaneen mainita 8-paikkainen hoito-osasto, 
mutta tarve on paljon suurempi ja työtä jatketaan. Ketterät ovat järjestäneet 
suomenkielisellä vanhustenosastolla päivätoimintaa, jonka merkitys on ollut 
suuri viihtyvyyden kannalta. 
 
Ketterät osallistuivat Trollhättanin kaupungin järjestämään 
Seniorikulttuuriviikkoon esiintymällä eri vanhustentaloissa. 
Lisäksi yhdistyksessä harrastetaan monipuolista toimintaa; tietokonekursseja, 
seniori-, rivi- ja paritanssia. Teatteriryhmä toimii ja valmistaa ohjelmia omiin 
juhliin ja eri kulttuuritapahtumiin. 
 
RSE:n hallitus painotti valinnassaan näitä monipuolisia ja tasokkaita 
toimintamuotoja." 
 
____________ 
 

 
 
Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset vaativat hallintoalueen 
laajentamista 
 
Julkaistu torsdag 5 oktober 2006 kl 14:57 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=960680&_
suid=14239048387040020572952460497618 
 
Ruotsinsuomalaiset Eläkeläiset -liitto vaatii hallitusta toteuttamaan selvittäjä 
Paavo Valliuksen ehdotuksen laajentaa suomen kielen hallintoalue 
Norrbottenista Mälarinlaaksoon. 
 
Liitto vaatii samalla, että hallintoalue ja sen tuomat kielioikeudet, 
laajennetaan käsittämään koko Ruotsia. 
 
Eläkeläiset viittaavat kirjeessään hallitukselle suomenkielisten eläkeläisten 
lukumäärän nopeaan kasvuun. Ruotsissa asuu liiton mukaan runsaat 53 000 
eläkeläistä, joilla oli suomalainen tausta. 
____________ 
 

 
Eläkeläisten runosuoni pulppuaa 
 
Julkaistu onsdag 5 oktober 2011 kl 11:06  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=4731418&
_suid=142390598773609172889168839902 
 
 
Kulttuuripäivillä lauletaan ja tanssitaan 
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(1:41 min) 
 

 
Ulla Posti 
Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset järjestön, RSE:n, jäsenet viettävät parhaillaan 
syksyn kulttuuripäiviä. 
Tapahtumaan osallistuu yli 500 henkilöä, mutta samaan aikaan järjestössä 
pohditaan, miten nyt eläkkeelle jäävät, suuret ikäpolvet saadaan mukaan 
järjestötoimintaa. 
 
Ruotsinsuomalaisten eläkeläisten, RSE:n puheenjohtaja Ulla Postin mukaan 
kahden päivän aikana on luvassa monipuolinen katselmus 
ruotsinsuomalaisten eläkeläisten kulttuuritoimintaan. 
- Tässä on koko skaala, aina kuorolaulusta senioritanssiin, Posti toteaa. 
- Näyttää siltä, että jos runonlausujat ovat itse nämä runonsa kirjoittaneet, 
niin runosuoni on pulputtanut erittäin ahkerasti. 
 
Uusia eläkeläisiä ei järjestötoiminta kiinnosta 
 
RSE:n kulttuuripäivät järjestetään risteilynä ja tapahtumaan osallistuu 520 
henkilöä lähes koko Ruotsista. Liitolla on kaikkiaan 6000 jäsentä. 
Puheenjohtaja Ulla Postin arvioi, että Ruotsinsuomalaisten eläkeläisten 

särjestötilanne on muuten hyvä, mutta jäsenmäärä huolestuttaa.   - Emme 

vielä ole löytäneet sitä viisastenkiveä, miten jäsenmäärä saataisiin nousuun, 
vaikka eläkeläisten määrä lisääntyy. 
 
Ulla Postin toteaa, että myös muut järjestöt kamppailevat saman ongelman 

kanssa, järjestö toiminta ei tunnu kiinnostavan ihmisiä.   - Meidän olisi 

löydettävä joko uusia houkuttelevampia toimintamuotoja tai jotain muuta, 
mutta siinä meillä on pähkinää purtavaksi, Ulla Posti sanoo. 
____________ 
 


