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Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto perustettiin vuonna 1993, ja siitä tuli 
täysin itsenäinen nuorisoyhdistysten kattojärjestö vuonna 2002. Siitä asti
aina nykypäivään saakka on liiton jäsenmäärä pysytellyt tuhannen 
tuntumassa.

Nuorisoliitto on kautta historiansa vaalinut poliittista sitoutumattomuutta, 
mutta ollut silti vahvasti mukana vähemmistöpolitiikassa. Haasteena on 
viime vuosina ollut se, että suuri osa (tällä hetkellä) kymmenestä 
jäsenyhdistyksestä on opiskelijayhdistyksiä, jolloin jäsenyhdistysten 
toiminnan fokus on helposti suomalaisille opiskelijoille suunnattua. Näin 
ollen on ollut toisinaan vaikea tavoittaa Ruotsissa syntyneitä toisen ja 
kolmannen polven ruotsinsuomalaisia nuoria mukaan. Osalta nuorista 
on kadonnut kytkös kieleen ja suomalaistaustaiseen identiteettiin, ja 
tällaisia nuoria on haastavaa motivoida mukaan ruotsinsuomalaiseen 
yhdistystoimintaan. 

Nuorisoliitto on reagoinut tähän tendenssiin perustamalla uusia 
projekteja, joiden avulla on pyritty löytämään toisen ja kolmannen polven
ruotsinsuomalaisia nuoria. Nuorisoliitto on muun muassa tehnyt 
kaksikielisen Kielipaketin, joka on suunnattu tuleville vanhemmille 
rohkaisemaan perheitä monikielisyyteen. Paketti sisältää tietoa 



monikielisyydestä, inspiroivia tositarinoita ja käytännön vinkkejä 
monikieliseen perhearkeen. Kielipakettia on jaettu muun muassa 
hallintoalueilla, kirjastoissa ja neuvoloissa.

Tammikuussa 2016 käynnistyi nuorisoliiton kolmivaiheinen Stolt 
sverigefinne-projekti. Hanke alkoi Instagramissa, jonne alettiin kerätä 
ruotsinsuomalaisten nuorten tarinoita kuvien ja tekstien kautta, heidän 
itsensä kertomana. Instagram-tiliä päivitti eri viikkoina eri nuoret, jotka 
kertoivat elämästään omin sanoin ja itse valitsemallaan tavalla.
Hankkeen tarkoituksena on ollut kyseenalaistaa stereotypioita ja antaa 
eritaustaisten nuorten kertoa siitä, mitä ruotsinsuomalaisen nuoren 
elämä todellisuudessa on. Hanke jatkui alkuvuodesta 2017 julkaistulla 
valokuvanäyttelyllä, jonka materiaali oli kerätty nuorten itsensä 
julkaisemista kuvista sekä heidän potreteistaan ja teksteistään. Näyttely 
sai ensi-iltansa Tukholman kaupungintalolla ruotsinsuomalaisten 
päivänä 24.2. Projektin kolmas osa oli Stolt sverigefinne -kirja, joka 
julkaistiin keväällä 2017. Kirjaa jaetaan muun muassa 
hallintoaluekunnille, virkamiehille ja poliitikoille. 

Nuorisoliitto käynnisti vuonna 2016 yhteistyössä Suomen instituutin 
kanssa Finsk filmklubbin, joka tarjosi suomalaisia elokuvia ja 
elokuvakeskustelua nuorisoliiton jäsenille. Tavoitteena hankkeessa on 
ollut luoda matalan kynnyksen kohtaamispaikka ruotsinsuomalaisille 
nuorille kielitaidosta riippumatta. Kaikki elokuvat on tekstitetty ruotsiksi.

Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto teki vuosina 2014-2017 aktiivisesti 
yhteistyötä Ungas röst -projektin kanssa. Tästä yhteistyöstä poiki muun 
muassa identiteetti-workshopeja, joita käytiin pitämässä eri 
paikkakunnilla ja tapahtumien yhteydessä. Workshopien tarkoituksena 
oli kerätä nuorten ideoita ja toiveita toiminnasta hallintoaluekunnille sekä
kannustaa pohtimaan omaa ruotsinsuomalaista identiteettiä. Lisäksi 



Ungas röst ja nuorisoliitto pitivät yhdessä useita networking-tapahtumia 
nuorisoliiton jäsenille. Tapaamiset koostuivat kansalliseen 
vähemmistöaiheeseen liittyvistä workshopeista ja luennoista sekä 
hauskasta vapaa-ajan toiminnasta. 

Nuorisoliitto oli mukana myös Ung Minoritet -projektissa, joka loppui 
vuonna 2015. Kyseessä oli kansallisten vähemmistöjen nuorisoliittojen 
yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena oli nostaa esiin kansallisten 
vähemmistöjen nuorten oikeuksia ja tarpeita sekä lisätä ylipäätään 
tietoisuutta kansallisista vähemmistöistä etenkin nuorten keskuudessa.

Nuorisoliitto on alusta saakka ollut mukana järjestämässä Finntastic 
-tapahtumaa, joka on useiden ruotsinsuomalaistoimijoiden 
yhteisponnistus. Ensimmäinen Finntastic juhlittiin vuonna 2013 
Kulturnatt-tapahtuman yhteydessä Tukholmassa Suomen instituutilla. 
Tapahtuma on vuodesta toiseen kasvattanut suosiotaan, ja se on jo 
kahtena vuotena järjestetty Tukholman Suomen instituutin lisäksi myös 
Göteborgissa. Finntastic nostaa lavalle tuoreita suomalaisia, 
ruotsinsuomalaisia ja suomenruotsalaisia muusikkoja sekä muita 
taiteilijoita. 

Nuorisoliitto näkyy myös monissa kansallisissa suurtapahtumissa. 
Ruotsinsuomalaiset nuoret ovat olleet useana vuonna mukana muun 
muassa Almedalenissa ja Mänskliga rättigehtsdagarna -tapahtumassa. 
Lisäksi nuorisoliitto on osallistunut useana vuonna 
ulkosuomalaisparlamenttiin. Kesällä 2017 Ruotsinsuomalaiset nuoret 
näkyivät myös ensimmäistä kertaa omana ryhmänään Tukholman Pride-
kulkueessa.

Monipuolisen toiminnan lisäksi nuorisoliitto edustaa nuoria 
neuvonpidoissa poliitikkojen ja virkamiesten kanssa. Nuoret jäävät 



vähemmistöpolitiikassa usein väliinputoajan asemaan, vaikka ikäkausi 
on erityisen tärkeä identiteetin muodostumisessa. Nuorisoliitto pyrkii 
ajamallaan vähemmistöpolitiikalla turvaamaan lapsille ja nuorille 
mahdollisuuden oppia suomen kieltä ja kehittää ruotsinsuomalaista 
identiteettiään läpi lapsuuden ja nuoruuden, paikkakunnasta riippumatta.

Nuorisoliiton kanslia muutti Bellmansgatanilta Östermalmille vuonna 
2012 ja sieltä Kungsholmenille Hantverkargatanille vuonna 2013. 
Keväällä 2017 päätettiin jälleen pakata toimistotavarat muuttolaatikkoon 
ja suunnata sinne, mistä alunperin lähdettiin, eli Bellmansgatanille 
yhteisiin tiloihin Ruotsinsuomalaisten keskusliiton kanssa. 


