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Subjektiivisesti katsottuna kulunut vuosi 
tarjosi enemmän hyvää kuin pahaa. Tosin 
tietyt elementit ruotsinsuomalaisuudes-
sa tuntuivat pysyvän ennallaan. Eripuraa 
siellä ja täällä, kateuden kukat versoili-
vat, mutta paljon hyvääkin viidakkorummut 
meidän korviin viestivät. Varsinkin viimei-
simmät rumpujen pärisyttelyt kuulostavat 
miellyttäviltä allekirjoittaneen korvakäytä-
vissä. Seuroille on luvassa rahaa kotisi-
vujen tekemistä sekä kehittämistä varten, 
samoin ikäihmisille ollaan järjestämässä 
kasvavassa määrin tietokoneeseen tutus-
tumista ja koulutusta.

Mikäli viimeksi mainittu pitää paikkansa, 
niin ehkä se voisi tarjota myös ratkai-
sun kysymykseen, että missä ovat nuoret 
seurojen toiminnasta? Mikäli seuroissa to-
dellakin aletaan satsaamaan ensi vuon-
na tietokoneiluun, niin siinähän olisi mitä 
mainioin tilaisuus saada taas nuoret mu-
kaan toimintaan. Nuoret voisivat opettaa 
tietokoneen käyttämisen perusteita. He 
voisivat olla mukana seuran kotisivujen 
tekemisessä, kehittämisessä ja sisällön 
tuottamisessa sivuille. Nuoret voisivat olla 
hyvinkin kiinnostuneita mahdollisuudesta 
pystyttää esim. nettiradio seuran sivuil-
le, tehdä nettilehteä tai kuvata yhdistyk-
sen tanssit ja muut tapahtumat ja koostaa 
näistä video –ja kuvagallerioita seurojen 
sivuille. Mahdollisuuksia olisi vaikka mihin 
eikä visio ainakaan kustannuskysymyksiin 
kaadu.

Löytyy sitä talkoohenkeäkin vielä. Tässä 
taannoin otti yhteyttä erään seuran toi-
mihenkilö. Iso karaokekilpailu oli käsillä 
ja mukaan ilmoittautunut tuomaristo olikin 
päättänyt loppumetreillä jäädä pois. Sii-
tä sitten puhelinterroria harrastamaan ja 
kyselemään eri seurojen puuhamiehiltä, 
että löytyisikö lyhyellä varoitusajalla tuo-
maria tai tuomareita. Joka paikassa ol-
tiin halukkaita auttamaan ja vietiin viestiä 
eteenpäin. Uusi tuomaristo saatiin ko-
koon ja kilpailu kunnialla läpi. Ei suinkaan 
Suomiareenan ansiosta, vaan järjestävän 
seuran sisukkuuden ja avuliaiden ihmis-
ten ansoista. Kiitokset ainakin Köpingin, 
Skvöden, Eskilstunan, Norrköpingin ja 
Motalan suuntaan.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Jukka Helin

Visio
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ARKISTO
Erkki Vuonokari &

RUOTSINSUOMALAISTEN

          www.arkisto.org
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Rakkaalla lapsella on monta ni-
meä. Arkiston kohdalla tämä on 
enemmän kuin totta. Kysyessäni 
toiminnanjohtaja Erkki Vuono-
karilta Arkiston asianlaitaa saan 
vastaukseksi tittelin, joka varmas-
ti on vertaistaan vailla. Arkivet för 
Sverigefinnar och Finlandsvens-
kar i Sverige kuuluu virallinen nimi 
ruotsiksi. Nyttemmin se on vään-
tynyt muotoon Sverigefinländar-
nas arkiv, suomeksi Ruotsinsuo-
malaisten arkisto.
Mieltäni askarruttaa, että mitä Ar-
kiston tehtäviin kuuluu? Hetken 
miettimisen jälkeen  kirjaudun 
Arkiston kotisivustolle. Kotisivul-
le klikattuani ja pienen skrollailun 

jälkeen löydän viimein tekstin: 
”Ruotsinsuomalaisten arkisto ke-
rää ja säilyttää ruotsinsuomalais-
ten elämään ja toimintaan liitty-
viä asiakirjoja.”  

Työn vaalijana ja vartijana toimii 
Erkki Vuonokari. Hän on aherta-
nut tehtävässä jo useamman vuo-
den ajan. Vuonokari täydentää 
arkiston digitaalista kuvapankkia 
päivittäin sekä skannaamalla että 
ottamalla vastaan kuvia mm. va-
lokuvaajilta. Työsarkaa riittää. 
Monipuolista materiaalia arkiston 
hyllyiltä löytyy metrikaupalla. Hy-
mähtäen hän toteaa kaiken puu-
haamisen olevan todella kivaa.

Koska Ruotsinsuomalaisten ar-
kisto on perustettu?
Arkisto perustettiin itse asiassa 
vähän yli 30 vuotta sitten huh-
tikuussa 1977. Pyöreitä vuosia 

ei sen kummemmin juhlistettu, 
mutta 25-vuotisjuhlia pidettiin vä-
hän näkyvämmin. 

Arkisto 
kerää ja 
säilyttää 
ruotsin-
suoma-
laisten 
elämään 
ja toi-
mintaan 
liittyviä 
asiakirjo-
ja.”
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Kuka tai ketkä voivat osallistua 
arkiston toimintaan?
Itse asiassa tässä on sellainen sys-
teemi, että miltei kaikki ruotsalai-
set järjestöt ovat jäseniä. Halu-
tessaan myös yritykset sekä ruot-
salaiset instituutiot voivat toimia 
jäseninä. Viimeisin hyvä esimerk-
ki tästä on Eskilstunan kaupungin 
arkisto, joka liittyi jäseneksi. Yksi-
tyiset henkilöt voivat olla mukana 
toiminnassa verkostautumalla, 
josta käytämme nimitystä Gott-
lund-verkosto.

Mitä Gottlund pitää sisällään?
Gottlund on verkosto, jonka si-
sällä henkilöt jotka ovat kiinnos-
tuneita tällaisesta arkistotoimin-
nasta kanssakäyvät keskenään. 
Verkostoon kuuluvat saavat kut-
sun kaikkiin arkiston kokouksiin ja 
heihin ollaan muutoinkin parem-
min yhteydessä. Jos taas verkos-
toituneet organisaatiot toteavat 
tälläisen toiminnan hyväksi, voi-
vat nekin liittyä jäseniksi pientä 
jäsenmaksua vastaan. Meillä on 
aina ollut sellainen motto, että 
ei ole olemassa rajoja. Ei tarvitse 
olla järjestöihminen, eli kuulua 
johonkin Ruotsinsuomalaiseen 
järjestöön voidakseen olla muka-
na. Riittää jos on asiantuntemusta 
eri kysymyksiin ja riittävästi mie-
lenkiintoa. Arkisto toimii nykyisin 
multimedia-arkistona ja infor-
maatiokeskuksena. Se ylläpitää 
informaatiota meidän yhteisöstä.

Mitä kaikkea  arkistoista löytyy?
Me arkistoimme täällä ainakin 
kahta eri asiaa. Järjestöjen ma-
teriaalia ja yksityisten ihmisten 
aineistoja. Yksityisten ihmisten 
aineistot ovat yleensä tarinoita 
joita he ovat tänne lähettäneet. 

Olemme myös itse järjestäneet 
perinnekampanjoita sekä tehneet 
jonkin verran haastatteluita ja elä-
mänkertoja. 

Kuinka pitkä historia materiaalil-
la on?
Me olemme dokumentoineet pää-
asiallisesti nykyhistoriaa, eli  van-
hin dokumentti taitaa olla vuodel-
ta 1895 Tukholman Suomalaisen 
seuran pöytäkirja. Suurin osa ma-
teriaalista on toisen maailmanso-
dan jälkeistä. Valokuvia löytyy 50 
-ja 60 -luvuilta, jotka käsittelevät 
lähinnä teollisuushistoriaa, 70 - ja 
80 -luvuilta taas sivistyshistoriaa. 
Päämääränä meillä on seurata ja 
luoda kuvaa Ruotsinsuomalaises-
ta historiasta vähän pidemmältä-
kin ajalta, mutta kyseinen aineisto 
on muissa museoissa ja arkistois-
sa. Voisi kai sanoa meidän erikois-
tuneen hieman enemmän tähän 
moderniin historiaan. 

”Nuorten 
ruotsin-
suoma-
laisten 

identiteet-
ti muut-

tuu koko 
ajan...”
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Arkisto julkaisee myös itse mate-
riaalia?
Olemme jo julkaisseet kirjoja ja 
pitäneet joitakin näyttelyitä. Juuri 
nyt on menossa kiertävä näyttely 
Emigranternas hus Göteborgissa. 
Näyttelyn voi nähdä myös mei-
dän kotisivuilta. 

Mitä voit kertoa arkiston koti-
sivuista?
Idea koko kotisivulla on rakentaa 
ja ylläpitää tietokantaa valokuvis-
ta ja asiapapereista. Keräämme 
erityisesti valokuvia, jotka digita-
lisoimme täällä Arkistossa. Osa 
materiaalista ja kuvista on jo saa-
puessaan digitaalisessa muodos-
sa, joista pieni määrä on julkaistu 
myös meidän kotisivulla. Ihmiset 
voivat tahtoessaan tilata näitä ku-
via meiltä. Julkaisuihinkin on ku-
via luovutettu.  Viimeksi taisimme 
olla mukana sellaisessa kirjassa 
kuin Arjen historia Suomessa. In-
ternetillä kaikki käy niin vaivatta, 
sillä voimme lähettää valokuvat ja 
muun tiedon nopeasti vastaanot-
tajalle. 

Arkisto on siirtynyt nopeasti di-
giaikaan?
On tietenkin erittäin tärkeää, että 
kykenemme vastaanottamaan di-
gimateriaalia kivuttomasti. Jonkin 
verran valokuvia saapuu myös 
DVD:lle poltettuina, joista osa on 
myös videoformaatissa. Kaikkea 
tätä toimintaa rajoittaa hieman 
rahoitus ja varastointi. Yritämme 
saada kaiken materiaalin mahtu-
maan tuonne Eskilstunan kaupun-
gin arkistoon, jonka kanssa meillä 
on tallennussopimus. Tallentami-
nen siellä on meille ilmaista.

Kuinka iso projekti tämä digitali-
soiminen sitten on?
Kooltaan tämä on sitä luokkaa, 
että siihen tarvitaan paljon re-
sursseja. Nyt olemme saaneet va-
lokuva-arkiston toimimaan hyvin, 
johon olen erittäin tyytyväinen. 
Kovinkaan monella ei ole näin 
modernia kuva-arkistoa. Kaiken 
tämän ylläpitäminen tietysti mak-
saa. 

Voitko kertoa kuinka kaikki käy-
tännössä tapahtuu?
Kaikki meille luovutettu materiaali 
lisätään tietokantaamme. Valoku-
ville annetaan tarvittavat avainsa-
nat, riippuen siitä kenen kokoel-
masta on kyse ja kuka valokuvaaja 
on. Nämä perustiedot pitäisi olla 
kohdallaan, että ne löytyisivät ar-
kiston tiedostoista. Tämä myös 

helpottaa kuvien vertailua, löy-
tää oikea vuosikymmen ja laatia 
vaikka näyttelyitä. Useimmiten 
kuitenkin nämä tiedot puuttuvat 
ja ne täytyy keksiä. Tarvittaessa 
teemme myös sopimuksia valo-
kuvaajien kanssa Pohjoismaisen 
museon antamien suuntaviivojen 
pohjalta.

Mitä suunnitelmia Arkistolla on 
tulevalle vuodelle?
Kaikki toimintamme perustuu 
projektitoimintaan. Saamme ra-
hoituksen projektien perusteella. 
Nyt meillä on käynnissä Suomen-
ruotsalaisen perinteen keräys, 
Finlandssvenskarnas kultur arv 
–projekti. Käymme läpi kaikki 
heidän yhdistyksensä vuosien 
varrelta, jotka ovat olleet heidän 
toiminnassaan mukana. Koetam-
me saada mahdollisimman paljon 
kuvia ja dokumentteja taltioitua. 
Finlandssvensk förbund, joka täyt-
tää ensi vuonna 40 vuotta, tekee 
juhlajulkaisun, minkä teossa avus-
tamme heitä. Kirja julkaistaan 
syksyllä 2009. Suunnitelmissa on 
myös tehdä yhteistyötä Ruotsin-
suomalaisen nuorisoliiton kans-
sa. Yksi hyvä syy yhteistyölle on, 
että nuorten ruotsinsuomalaisten 
identiteetti muuttuu koko ajan ja 
tämä mielestämme olisi saatava 
taltioitua. 

Teksti: Antti Heiskanen
Kuvat: Arkisto

“Suurin 
osa mate-
riaalistam-
me taitaa 
olla toisen 
maailman-
sodan jäl-
keistä.”
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Jakobsbergiin oli 
saapunut innokas 
ja motivoitunut 
ikäihmisten ryhmä. 
Aluksi oli havait-
tavissa pientä 
arkuutta uutta tut-
tavuutta kohtaan, 
mutta pian kurssi-
laiset huomasivat 
ettei tietokonetta 
saa rikki kuin 
vasaralla.

IKÄIHMISTEN TIETOKONEKURSSI
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Järfallan Varttuneet sekä SEKL käynnistivät alku-
syksystä ikäihmisille tarkoitetun tietokonekurs-
sin. Kymmenen maanantaita opeteltiin tietoko-
neen peruskäyttöä Jakobsbergissa Tukholmas-
sa. 
Kurssilla käytiin läpi tietokoneen käytön alkeita 
sekä internetin tarjoamia mahdollisuuksia. En-
simmäisestä kerrasta kävi jo selväksi, että oppi-
maan oli saapunut hyvin innokas ja motivoitunut 
ikäihmisten ryhmä. Aluksi oli luonnollisesti pien-
tä arkuutta tietokonetta kohtaan havaittavissa, 
mutta hyvin nopeasti kurssilaiset huomasivat, 
että tietokonetta ei saa rikki kuin vasaralla. Kun 
tämä arkuuden kynnys oli ylitetty, joutui opetta-
ja monesti hämmästelemään, että kuinka nope-
asti opetettavat omaksuivat uusia asioita. 
Opettajaa lämmitti myös ensireaktiot, jotka oli-
vat poikkeuksetta riemukkaita,  kun kurssilaiset 
huomasivat internetin tarjoamat mahdollisuu-
det. Parilla hiiren klikkauksella kuunneltiin Olavi 
Virtaa, käytiin äänestämässä Sisuradion sivuilla 
ja opeteltiin katsomaan SVT:n suomalaiset uuti-
set tietokoneelta. Puhumattakaan kaikista verk-
kolehdistä. 
Saatu palaute ikäihmisten tietokonekurssista on 
ollut siksi rohkaisevaa, että uusia kursseja on il-
meisesti ainakin SEKL:n järjestämänä jo alkuvuo-
desta 2009 tulossa? Tämä olisi varmasti terve-
tullutta, koska tietokoneen alkeet on kuitenkin 
helposti opittavissa ja kommunikaatiovälineenä 
se voisi olla ikäihmisille varmasti arvokas lisä. 
Useat tutkimukset osoittavat myös, että tieto-
kone voi olla oiva lääke esim. dementoitumista 
vastaan. 
Sisuradio ja SVT:n Suomalainen toimitus huo-
mioivat ikäihmisten tietokonekurssin omassa 
uutisoinnissaan. Toivottavasti seuroissa ja yhdis-
tyksissä mietitään vastaavien kurssien järjestä-
mistä, kun 2009 vuoden toimintasuunnitelmia 
lyödään lukkoon. 
  
Teksti ja kuvat: Jukka Helin 

IKÄIHMISTEN TIETOKONEKURSSI
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Uumajalais-yhtye Gloose on varmasti mo-
nelle tuttu kesän Sisuradion musalistalta. 
Ja kukapa voisi unohtaa yhtyeen värikäs-
tä Axevallan lava-artisti vierailua. Poiki-
en kesään ja syksyyn mahtuu keikkailun 
lisäksi paljon muutakin. Kotikaupunkinsa 
uumenissa yhtye vetää nuorisolle studi-
ota, filmaavat dokumenttia paikallisesta 
hip hopista sekä tekevät musiikkivideoi-
ta yhteistyössä toisten artistien kanssa. 
Siis arki kuluu joko studiossa tai muutoin 
musiikin parissa. Gloose on ottanut mu-
siikkiinsa vaikutteita niin jazzista, rockis-
ta kuin bluesista. Jesse itse toteaa yhty-
een olevan kuitenkin enemmän ”straight 
forward” hip hop bändi, jota sävyttää 
heidän omat taustansa. ”J-Rockin äiti on 
Suomesta ja mä oon syntyisin Kuopiosta.” 
huomauttaa hän lempeästi. 

JPS voitko kertoa mistä nimi Gloose?
En oikein tiedä. Me tarvittiin vain nimi 
yhtyeelle ja parissa meidän biisissä sa-
notaan get loose. Siitä se muutettiin vain 
hieman lyhyempään muotoon ja Gloose 
oli syntynyt.

Mikä yhtyeen historia on? 
No Johanneksen kanssa ollaan tunnettu 
toisemme ihan lapsesta saakka ja kasvet-
tu samassa lähiössä täällä Uumajassa. Ja 
tämä bändi juttu lähti käyntiin ihan siitä 
kun minulla oli oma studio, missä autoin 
aina silloin tällöin toisiakin. Jengi pystyi 
tulemaan sisälle istumaan ja tekemään 
musiikkia ja heittelemään ideoitaan. Muu-
tama vuosi sitten me Johanneksen kans-
sa alettiin vain tekemään yhä enemmän 
ja enemmän musiikkia. Tuolloin Gloose 

TEKSTi: ANTTi HEiSKANEN
KUvAT: GlooSE

uumajalaisbändi matkalla tulevaisuuteen
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Useimmiten 
tehdään 
Johannek-
sen kanssa 
kaikki ihan 
itse. 



vielä koostui neljästä jäsenestä mutta nyt 
meitä on loppujen lopuksi vain kaksi. 

Kirjoitatteko kaiken musiikin yhdessä?
Useimmiten tehdään kaikki ihan itse. Se 
voi olla vaikka, että minä teen tausta-
musiikin ja biitin ja sitten me kirjoitetaan 
omat tekstit ja heitetään ne päälle. Teh-
dään juuri sen tyyppistä musiikkia kuin 
itse tykätään ja mikä kuulostaa hyvälle 
meistä itsestämme. Sitten joskus tehdään 
yhteistyötä jonkun tuottajan kanssa. 

Olette molemmat täyspäiväisiä artiste-
ja?
Enpä mä juuri muuta tee. Herään aamulla, 
menen studiolle ja illalla tulen kotiin nuk-
kumaan. Kyllä minä ihan musiikilla elän. 

Koska kiinnostuit musiikista?
On se minua aina jollain tavoin kiinnos-
tanut. Isäni on muusikko ja kai juuri siksi 
musiikki on aina ollut lähellä sydäntäni. 
Paljonhan sitä tietysti pelasi jalkapalloa 
sun muuta nuorempana, mutta loppujen 
lopuksi musiikki vei voiton. 

Kuinka kuvailisit musiikillista ilmapiiriä 
Uumajassa muutoin ?
Yhtyeitä Uumajassa on todella paljon, 
että siinä mielessä ilmapiiri on todella 
hyvä. Ollaan parhaillaan J-Rockin kanssa 
väsäämässä yhtä dokumenttifilmiä Uu-
majan Hip Hopista ja koko genrestä. 

Viikonloppuisin puuhaatte myös paikal-
listen nuorten kanssa?
Joo kyllä me yritetään oma kortemme ke-
koon tuoda. Ollaan rakennettu kaupun-
kiin studio, minne nuoret ovat tervetul-
leita oppimaan ja katsomaan. Tiedän itse 
kuinka vaikeaa kaikki alussa on. Haluaa 
tehdä musiikkia mutta studioaika maksaa 
aivan hurjasti. Me tarjoamme mahdolli-
suuden nuorille toteuttaa itseään. Aino-
ana ehtona on, että on raitis.  

Paljonko viikonloppuisin käy nuoria?
Ihan kiitettävästi. Tässä ollaan kuitenkin 
vielä niin alkuvaiheessa koko projektia, 
että emme ole saaneet kunnolla vielä 
käyntiin koko hommaa. Toisaalta taas 
yritämme ottaa nuoria artisteja mukaan 
myös keikoillemme, jolloin he saavat ko-
kea ja nähdä kuinka kaikki todellisuudes-
sa toimii. Ja huomata, että musiikkia voi 
tehdä ja käydä keikoilla aivan koko ajan.

Mitä esikuvia sinulla on?
En kerkeä kuuntelemaan niin paljon mu-
siikkia eikä minulla mitään yksittäisiä esi-
kuvia ole. Joskus nuorempana taisi olla 
Tupac, se joka pysäytti. Nykyään etsin 
aktiivisesti hyvää musiikkia, tyylistä riip-
pumatta. Earth, Wind & Fire on sellaista, 
josta saa yleensä hyviä ideoita. 

Olette J-Rockin kanssa studiossa tällä 
hetkellä työstämässä uutta levyä?
Joo studiossa ollaan ja jännityksellä odo-
tetaan, että mitä siitä tulee. Levyn pitäisi 
olla valmis ensi vuoden alussa, toivotta-
vasti. Ei kuitenkaan olla mitään tarkkaa 
päivämäärä päätetty. Samalla ollaan hie-
man mietitty tekevämme kesällä ilmesty-
neen ”Body Rock” singleen musiikkivideo 
yhdessä tanssiryhmä Royal Qualityn kans-
sa, joka käyttää kappaletta esityksissään. 

Kerkeättekö te keikkailemaan tässä kai-
kessa välissä?
No uuden levyn valmistumisen jälkeen 
tullaan varmaan heittämään aika paljon 
keikkoja. Tähän saakka ollaan oltu ihan 
vain täällä Uumajan lähiseuduilla ja ihan 
silloin tällöin hieman kauempanakin. 
Mutta nyt olisi tarkoitus uuden materi-
aalin kanssa yrittää Suomeen, Norjaan ja 
Tanskaan, sekä kiertää koko Ruotsi ympä-
ri.

11

Herään 
aamulla, 
menen stu-
diolle ja 
illalla tulen 
kotiin nuk-
kumaan.
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Aurinkokuivattua tomaattia  
Valkosipulia  
Sipulia  
Tuorepinaattia 
Luumutomaattia 
 
Freesaa aineet aurinkokuivatun tomaatin 
öljyssä ja lisää pastan joukkoon. Rouhii 
mustapippuria ja merisuolaa päälle. 
Parmesaania ja tuoretta basilikaa pinnalle. 
Jos lihaa haluaa joukkoon niin esim. 
ilmakuivattua kinkkua päälle  
 
Ja kun sitä pastaa on tullut keitettyä 
kerralla enemmän niin seuraavana päivänä 
voi vaikka kinkku pastan pyöräyttää. 
Pannulle vaan esim.creme bonjourin 
valmispippuri tai joku muu kastike, 
kinkkua, pepperonia tai jotain läskiä 
joukkoon ja pasta perään. 
EASY. 
 
Samalla periaattella vaikka 
katkarapupasta,kylmäsavulohi tai joku 
vastaava.Kokeile rohkeasti ja tutki kaupan 
hyllyjä jos ei yritä ei voi onnistua. 

Pinaattipasta
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Nykymaailma on tuonut mukanaan 
ilmiön “seurat” ja “klubit”, jotka siis 

“virallisesti” toimivat suomalaisille tar-
koitettuna seuroina. 
Ainakin haluavat antaa tällaisen kuvan 
ulospäin. 
Jokaisella “seuralla” on itse laaditut sään-
nöt jotka yleensä eivät ole missään näh-
tävillä. Kokouskutsut eivät  yleensä ole vi-
rallisia. Syyskokoukset joissa valitaan joh-
tokunta ja puheenjohtaja jättävät vahin-
gossa ilmoittamatta esimerkiksi sellaisen 
pienen asian, että jäsenet voivat lähettää 
asiansa kokouksen käsiteltäväksi ainoas-
taan tiettyyn päivämäärään mennessä. 
Johtokunnan kokoukset on tavallaan joo-
joo miesten ja naisten pään nyökyttelyä 
jossa nk. päättävien henkilöiden päätök-
set saadaan nuijittua läpi ja merkityksi 
pöytäkirjaan yksimielisinä. Monellekaan 
johtokunnan jäsenellä ei ole riittävää ku-
vaa siitä, että johtokunta on vastuussa 
oleva elin joka vastaa niin seuran talou-
desta kun kaikista päätöksistäkin.   
Rahastonhoitajien ei tarvitse koskaan ra-
portoida johtokunnalle maksetuista las-
kuista eikä myöskään tuloista.  
Kerran vuodessa rahastonhoitaja rapor-
toi, että tämän verran on rahaa tilinpää-
töksen jälkeen. 
Mikäli seura toimii, kuten yleiset säännöt 
määräävät, niin seuran tulot pitää men-

nä tasan menojen kanssa. Silloin toiminta 
on ideaalista eikä voittoa tuottavaa liike-
toimintaa. 
Koskaan jäsenille ei ole ilmoitettu kuinka 
rahankäyttö on jakautunut. 
Kerrotaan kokonaisliikevaihdon olevan 
500 000,  josta suurimpana menona 
vuokrakustannukset noin 200 000 vuo-
dessa. 
Rahaa jää siis 300 000 josta ei ole min-
käänlaista jakaumaa menojen suhteen. 
Lasketaan nyt vaikka näin, että muita 
kiinteistön hoidollisia menoja olisi 50 
000, täten jää vieläkin valuuttareserviksi  
250 000. 
Koska seuran tiloissa järjestetään kaiken-
laista toimintaa kuten ruokailu, tanssia, 
ym. ym. On tietenkin jonkinlaisia varas-
toja joiden arvo voisi olla 20 000 - 30 000 
joten kattamaton summa edelleen on n. 
220 - 230 000. 
Yleensä rahastonhoitaja raportoi seuran 
kassassa olevan rahaa 100 - 120 000 tili-
kauden päättyessä. 
Näistä ei sitten esitetäkään minkäänlaista 
tiliotetta liitettäväksi pöytäkirjoihin ja tus-
kinpa kaikki jäsenet johtokunnassakaan 
näkevät koskaan minkäänlaista tiliotetta. 
Jos et luota mitä sinulle kerrotaan niin 
tulet huomaamaan, että sinut on siirretty 
“siperian” puolelle, joten suurin osa joh-
tokunnan jäsenistä siis pitää suunsa kiin-

SUOMALAISET “SEURAT” JA 
“KUPPIKUNNAT”
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ni. Silloin ei ole riskiä joutua jäähylle tai 
syrjään siirretyksi. 
Väitetään, että seuran toiminta on ide-
aalista, joka kuitenkin herättää epäilystä. 
Muutama ihminen pitää hallussaan kaik-
ki tärkeimmät tehtävät johtokunnassa. 
Samasta perheestä puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja.
Samoin näillä “seuroilla” johtokunta py-
syy samana vuodesta toiseen. Vaalivalio-
kunta ehdottaa heille ennalta määrättyjä 
henkilöitä jotka sitten itse valitsevat it-
sensä tulevalle kaudelle. Jäseniä näissä 
kokouksissa on paikalla johtokunnan li-
säksi tuskin  muita kun lähiomaiset. Kos-
ka heitä ei sido RSKL:n säännöt ei siis ku-
kaan ole koskaan erovuorossa.  
Monella näistä “seuroista” on myöskin 
nk. anniskeluluvat jotka on saatu sillä pe-
riaatteella, että siellä tapahtuva toiminta 
on suljetussa piirissä jolloin kaikkien pi-
täisi olla seuran jäseniä. 
Kuitenkaan suurimmissa tapahtumissa 
paikalla on tuskin edes 10 % jäsenistä. 
Kaikki muut on siis ulkopuolisia. 
Eli  kun seuran toiminnassa kaikki tilai-
suudet maksaa itse itsensä ja tuottavat 
jopa voittoa. Niin herää kysymys. Mitä 
siis tapahtuu seuran saamalle voitolle?  
Totta kai kielletään maksamasta kenelle-
kään minkäänlaista palkkaa. Ainoastaan 
matka- ja kulukorvauksia. Ihmetystä he-

rättävää on se, että muutamat seuralla 
työskentelevät henkilöt kirjoittavat tun-
tinsa muistikirjaan. Voihan se tietysti olla 
niinkin, että he haluavat vain osoittaa te-
kemänsä työmäärän tai vaikkapa hakea 
aktiviteettikorvausta jostain kunnallises-
ta instituutiosta. 
Matkakorvausten ei luulisi olevan kovin-
kaan suuret, koska nämä aktiivisesti toi-
mivat henkilöt asuvat samalla paikkakun-
nalla muutaman kymmenen kilometrin 
säteellä. 
RSKL ei siis pysty valvomaan tällaisten 
“seurojen ja klubien” toimintaa, mutta 
voisi ainakin yrittää vaikuttaa siihen et-
tei käytettäisi nimitystä Suomiseura. Kui-
tenkin nämä seurat markkinoivat itseään 
Suomiseuroina. Monellekin se antaa val-
heellisen kuvan Suomiseurojen toimin-
nasta. 

Kannattaa miettiä hyvin tarkkaan mihin 
seuraan liittyy ja minkälaista vastuuta 
ottaa “seurassa“. Onko se “kuppikunta” 
vaiko RSKL:n valvonnassa ja sen sääntöjä 
noudattava todellinen Suomiseura joka 
etujärjestönä virallisesti valvoo meidän 
Ruotsinsuomalaisten etuja.

Markku Lindström 
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1. CD-levyistä

Olen liian nuori sanomaan LP-le-
vyjä. En ole oppinut käyttämään 
musiikkia binäärimuodossa var-
sinkaan kotikäytössä. Kytkeä joku 
tulitikkurasian kokoinen vempain 
kotistereoon jonka kautta kuulis 
musaa, se on kyllä no tänk juu, 
niinkuin Lea Laven lauloi. Mikäs  
sen mukavampaa kuin pyöritellä 
käsissä levyn kansilehteä ja naut-
tia musasta myös silmien avulla. Ei 
ihan sama fiilis kun selailee iPodin 
käyttöohjekirjaa, vaikka sekin tai-
taa olla pdf-tiedostona nykyään :) 

2. TV-peleistä

Jatketaan kotimedialinjalla. Pelejä 
tulee vain ja ainoastaan pelata oi-
kealla konsolilla, ei tietokoneella. 
Oma konsolikuume alkoi kun ka-
verilla oli Sega Megadrive ja usko-
maton EA Sportsin kehittämä en-
simmäinen NHL-peli. Sen jälkeen 
ostin oman koneen ja uraputki 
jatkui Playstationilla, Playstation 
2:lla ja nyt kotoa kaunistaa PS3. 
Muutenkin on sosiaalisempaa 
paukuttaa pelejä konsolilla kave-
rin kanssa jos vertaa pc:llä räiski-
miseen yksin kotona ja kontakti 
kanssapelaajiin hoituu headsetin 
välityksellä. Vinoilut hoituu sut-
jakkaammin sohvalla kun kaverin 
maaliverkko on tuutilla. 

Tuottaja•	
Ruotsin	radio•	

Jarmo Mänty
Mistä sinä pitäisit kiinni kaksin käsin?
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Sitten Sariolan (tai jos käytetään aikakakonetta ja siirrytään kunnianarvoisan Outsiderin päänu-
pin sisään ) on ainakin rikoksista kirjoittaminen kannattanut. Useita jännityksen jättiläisiä aina  
tungokseen asti pyrkii joka hetki Suomen kymmenen myydyimmän teoksen listalle. Näin on myös Ruotsis-
sa. 
 
Lukevakin ihminen on siitä ihmeellinen, että hän kaiken aikaa etsii ”vääristyksiä”, laestadiolaisia liikutuksia. 
Jännityskirjakin on oma maailmankaikkeutensa; joka lukemisella kokee uutta, uusia liikutuksia. Ja mikpä 
liikuttaisi tällaista vanhahkoa kirjojen hotkijaa kuin vaikkapa se, että jo kauan sitten on dekkareistakin tullut 
niin sanottua kirjallisuutta. Ennenhän he (kirjatkin ovat ihmisiä) olivatkin vain ”kioskikirjoja” s. o. roskaa. 
 
Jo kauan sitten Doyleen, joka muuten ilmoitti, että hän vielä ilminoituu kuolemansa jälkeenkin (1930). Mi-
nua juutuin lopullisesti Conan kyllä kiehtoo dekkareissa enemmänkin juoni, visiot, henkilöhahmot 
kuin varsinainen toiminta, jossa Ludlumin yli-ihminen vetää pari 
pitempää kortta ja sen ohessa pelastaa maailman jonkun psy-
kopaatin pauloista. 
 
Oma arvonsa on toki niin Liisa Nevalaisella kuin Eeva Tnhusellakin 
(jos heillä vielä on lukijoita?). Pirkko Arhippa olisi luku sinänsä. Olen 
satunnaisesti lukenut Mäen Reijoa, Soininvaaraa, Lehtolaista,  
Harjunpäätä, vaan suosikkini jo yhden kirjan perusteella on Bo-
ris Akunin. Miksi muuten venäläiset kirjalijat kirjoittavat kuin ve-
näläiset kirjailijat, esimerkiksi Dostojevski? 
 
Alaa jonkin verran tuntevana minuun teki joltisenkin vaikutuksen 
Hannu Vuorion narkkaritarina, Bäng. Tuollaista tietomäärää on 
vaikeata hankkia ulkopuolisena, vaikkapa sosiaalityöntekijänä, 
poliisina, juristina tai muuna ulkopuolisena. Kirja olkoon käsikirja 
kaikille narkomaanien parissa työskenteleville huolimatta ikään 
kuin pessimistisestä sävystään. Narkkarimaailmassa ei ketään eikä  
mitään arvosteta kauhean korkealle, ellei sitten hetkellises-
ti kaman hankinnan välineinä. Toinen pessimismin mestari on kauhukirjailija Kari Nenonen.  

Kaikki pumpulimammat ja postin pääjohtajat huom! Lukekaapas kirjoja eräänlaisesta arkitodellisuudesta, 
joka sitten kun se tapahtuu kuitenkin ylittää kaiken, mihin kirjat pystyvätkään. Maailmahan tarvitsee per-
spektiiviä, ei viihdettä. 

Teksti: Raimo Sillanpää
Kuvat: Antti Laakso: ”Highwaymen”

RIKOSROMAANIT KANNATTAVAT
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Antti Laakso:

Animaatio  on kei-no kertoa tarina!
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Turkulaisen animaatioelokuaoh-
jaaja Antti Laakson arki kuluu 
elokuvan parissa. Arki on hänelle  
täysin tuntematon termi. Laakson 
mukaan on vain elokuva ja pitkiä 
työpäiviä. Kymmenminuuttisen 
elokuvan tekoon voi mennä aivan 
hyvin vuosikin. Laakson Lyhytelo-
kuva Viimeinen elefantti, joka on 
yhteistuotantoa YLE:n kanssa, pal-
kittiin syksymmällä Fredrikstadin 
animaatiofestivaaleilla. Keväällä 
2009 Laakson töitä voi nähdä Mer 
Än Mumin-tapahtumassa Tukhol-
massa. 
 
Kuinka päädyit moiselle alalle?
Sattuman ja kohtalon kautta. Luin 
ystäväni nettisivujen vieraskirjaa 
ja joku kertoi aikovansa hakea 
Turkuun animaatiota opiskele-
maan. En tiennyt, että Suomessa 
voisi opiskella moista alaa. Minul-
la ei ollut aikaisempaa kokemusta 
koko touhusta, mutta olen aina 

piirrellyt, maalannut ja haaveil-
lut elokuvan ohjaamisesta. Huo-
masin, että animaatiossa kaikki 
nämä asiat yhdistyivät kauniilla 
tavalla. En pidä itseäni varsinai-
sesti animaatioihmisenä. Animaa-
tio on pikemminkin keino kertoa 
tarina.
 
Mikä on Turun Anikistit ry? 
Turun Anikistit ry on Taideaka-
temian animaatiolinjalta valmis-
tuneiden ohjaajien perustama 
yhdistys, joka keskittyy epäkau-
pallisen animaation tekemiseen. 
Se myös yhdistää animaationte-
kijöitä ja on tavallaan turkulaisen 
animaation tukikohta. Yhdistyk-
sen viimeisin saavutus on ”Eng-
lish Lessons”-episodielokuva, 
jossa jokainen jäsen on tehnyt 
oman jakson elokuvaan. Syksyllä 
järjestettiin myös vuosittainen, 
ilmainen elokuvanäytös, mis-
sä esiteltiin yhdistyksen tämän 

vuoden animaatiosato. Itse olen 
ollut jäsenenä puolisen vuotta. 

Millainen menestys lyhytelo-
kuvillasi on ollut Suomessa? 
Menestys on hieman vaikea termi, 
sillä lyhyillä animaatioelokuvilla ei 
tehdä rahaa tai pyritä Oscar-gaa-
loihin. Suuri osa suomalaisista ei 
edes oikein tiedä mikä on lyhyt-
elokuva. Animaatiokin tuo mie-
leen vain Disneyn ja aamupiirre-
tyt, joten koko puuha on tavallaan 
aika underground. Pidän menes-
tyksenä sitä, jos elokuvani pääse-
vat kilpailemaan elokuvafestivaa-
leille. Suomessa suurin festari on 
Tampereen elokuvajuhlat, jonne 
muutama elokuvani on päässyt. 
Menestystä on myös se, että näy-
töksen jälkeen joku kertoo pitä-
neensä elokuvasta. Ja sekin on 
huima saavutus, että saa ylipää-
tänsä elokuvan tehtyä! Mielestäni 
olen siis kohtuullisen menestynyt 

Antti Laakso:
Lyhytelokuvissa 
Illallisvieraat 
(2006) sekä 
Highwaymen-
kylmää asfalttia 
(2007) yhdis-
tyvät Laakson 
pitämät genret 
ja tunnelmat.

Animaatio  on kei-no kertoa tarina!
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omilla standardeillani mitattuna. 

Lyhytelokuva Viimeinen elefant-
ti taitaa olla töistäsi tunnetuin? 
Viimeinen elefantti on lopputyöni 
Turun Taideakatemiasta. En osaa 
sanoa, onko se tunnetuin työni, 
sillä sehän on vielä melko tuore 
turaus. Elokuva on kuitenkin saan-
nut pohjoismaisilla elokuvafesti-
vaaleilla muutaman palkinnon ja 
se tietenkin lisää tunnettavuutta. 
Elokuva kertoo norsupojasta, joka 
viettää mukavaa elämää pilven-
piirtäjässä krokotiili-isänsä kanssa. 
Poikaa alkaa kuitenkin askarrutta-
maan syntyperänsä salat ja pian 
hän saa selville kauhistuttavia 
asioita. Elokuva on kokoperheel-
le sopiva sympaattinen draama-
huumori-kasvutarina-seikkailu, 
jossa silti kytee tietynlainen ani-
maatioanarkismi.
 
Sivuillamme vilahtelee kuvia 
”Highwaymen-kylmää asfalt-
tia” animaatiostasi, kerrot-
ko hieman lisää elokuvasta? 
Highwaymen -kylmää asfalttia 

(suomenkielinen nimi!) on jännä 
elokuva. Tarina kertoo rikollises-
ta, joka kaasuttelee tekojaan kar-
kuun öistä maantietä pitkin. Hän 
on ajaa sokean valkopukuisen 
miehen yli ja joutuu ottamaan hä-
net kyytiin. Molemmilla on omat 
salaisuutensa ja yhteinen synkkä 
päämäärä, mikä valkenee mai-
li maililta. Elokuva ei ole humo-
ristinen animaatiosekoilu, vaan 
yhdistelmä amerikkalaista b-elo-
kuvaa ja film noiria mysteerillä 
kuorrutettuna. Halusin kipeästi 
tehdä elokuvan, jossa yhdistyy 
pitämäni genret ja tunnelmat ja 
jossa olisi koko ajan yö.
 
Lyhytelokuviasi tullaan esittä-
mään keväällä 2009 Mer Än Mu-
min-tapahtumassa Tukholmassa. 
Miltä tuntuu saada esille elokuvi-
aan myös täällä Ruotsin puolella? 
On tietenkin hienoa, että eloku-
vat keräävät yleisöä. Lyhyteloku-
valla ei ole kovin monta esityska-
navaa, joten kaikki tilaisuudet on 
tervetulleita. Lyhyet animaatio-
elokuvat ovat hyvin kansainväli-

siä, verrattuna esim. suomalaisiin 
kokoillan elokuviin. Siksi on tär-
keää lähetellä elokuviaan maail-
malle, sillä kotimaan markkinat 
ovat hyvin pienet. Eli kivaa on! 
 
Mitä puuhaat muutoin tällä het-
kellä?
Opettelen oikeaa elämää viiden 
intensiivisen kouluvuoden jäl-
keen. Teen kaikenlaisia graafisia 
juttuja ja olen Turun Sanomissa 
freelancer-graafikkona ja kuvitta-
jana. Yritän myös muistaa lähetel-
lä elokuviani festareille, joka käy 
myös työstä. Vapaalla katselen 
elokuvia, pyörin muiden animaat-
toreiden kanssa ja kehittelen uu-
sia kummallisia ideoita.

Teksti: Antti Heiskanen
Kuvat: Antti Laakso

Vapaalla katselen elokuvia...               
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Kerran kuukaudessa ryhmä nuoria miehiä ko-
koontuu Upplands-Väsbyssa leikkimielisesti 
ottamaan mittaa toisistaan mitä eriskummal-
lisimmissa lajeissa. 
Panokset ottelussa ovat korkeat, sillä kyse on 
vain kotikonnun kunniasta. Tämän hetkinen 
tilanne suomalaisesta näkökulmasta katsottu-
na ei ole mitenkään mairitteleva, sillä Ruotsin 
joukkue johtaa 2-1.

Päämääränä hurja kalasaalis
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Mats Keto, olet yksi kilpailun 
puuhamiehistä ja osallistujista. 
Voitko kertoa mistä tässä oikein 
on kyse ja kuinka kaikki sai al-
kunsa?

No, kaikki lähti käyntiin siitä kun 
viime kesänä istuimme iltaa ka-
vereiden kanssa. Meitä oli siinä 
sopiva sekoitus suomalaisia ja 
ruotsalaisia. Illan mittaan heräsi 
ajatus, että olisi hauskaa mennä 
pelaamaan pesäpalloa ja grilla-
ta perheidemme kanssa. Viettää 
aikaa hyvien ystävien seurassa. 
Täällä Upplands-Väsbyssä on yksi 
iso kenttä minne meillä oli ajatus 
sitten kokoontua paria viikkoa 
myöhemmin. 

Kuinka tuo ottelu sujui?
Kaikilla oli todella hauskaa. Jokai-
nen toi mukanaan jotain syötävää 
ja juotavaa. Kasattiin grillipaikat 
ja jaettiin joukkueet. Päädyttiin 
kokonaan suomalaisiin ja ruotsa-
laisiin joukkueisiin, joissa pelasi-
vat lapset ja vanhemmat yhdessä. 
Oli hauskaa nähdä kumpi joukkue 
voittaisi. Ja tottakai me voitettiin! 
Illan päätteeksi ajateltiin järjestää 
jatkossakin eri kilpailuja. 

Mikä oli seuraava koitos?
No ei siihen mennyt kuin muuta-
ma viikko niin jo pelattiin sählyä. 
Salin varasivat meidän joukkuei-
den kapteenit, jotka olimme ai-
emmin valinneet. Jo ennen peliä 
alkoi koko Väsby puhua ottelusta 

”Ajatus oli pelata  pesä-
palloa ja viettää aikaa 

ystävien kesken.”
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ja lopulta katsomossa istui yli sata 
ihmistä. Itse ottelu päättyi tasan 
7-7, mutta rankkareiden jälkeen 
Ruotsalaiset voittivat. Ja vaikka 
sählyssä yleensä otetaan kovasti-
kin kontaktia niin oikein rauhallis-
ta oli. Olimme hankkineet oikean 
tuomarin otteluun, eikä hänen 
tarvinnut viheltää ainoatakaan 
jäähyä. 

Kuinka kalastuskilpailussa meni?
No me Suomalaiset tietysti oltiin 
aivan varmoja voitostamme ja 
sitä mainostettiin isoin kirjaimin 
jo edeltä käsin. Tottakai me sitten 
hävittiin. Ruotsalaiset saivat ko-
konaista viisi kalaa päivän aikana, 
meidän oli tyytyminen yhteen. 
Aika huono kalasaalis näinkin ko-
keneille kalastajille kuin mitä me-
kin olemme. Ruotsalais-joukkue 
johtaa nyt tätä kilpailua sitten 
2-1. 

Mitä kaikkia lajeja on luvassa?
No tuon sählyn ja kalastuksen jäl-
keen meillä on 5.12. vuorossa kei-
laus. Ollaan vuokrattu Upplands-
Väsbyn keilahalli kyseistä iltaa 
varten. Kilpailun säännöistä ei olla 

vielä aivan varmoja, mutta ne sel-
viää vielä ennen sitä. Keilauksen 
jälkeen meillä on vielä pokeri-ilta 
ja hieman lähempänä kesää ajel-
laan GoCartingia. Osakilpailuja on 
yhteensä tällä hetkellä kuusi kap-
paletta, mutta ollaan keskusteltu 
jos vaikka otettaisiin kesämmällä 
vielä yleisurheilukin mukaan. Kil-
pailuiden välillä pidetään ihan tie-
toisesti vähän taukoa, ettei vain 
kukaan väsähdä.

Mitä tapahtuu ensi vuonna?
No samalla jengillä yritetään jat-
kaa. Ainakin suunnitelmat ovat, 
että joka vuosi kilpailtaisiin suu-
rinpiirtein samoissa lajeissa jotka 
kaikki varmasti taitavat. 

Tässä nähtävästi otellaan mai-
neesta ja kunniasta?
Ei tässä ole juuri muusta kyse kuin 
kaveruudesta ja siitä että pide-
tään vain hauskaa yhdessä. Totta 
ihmeessä kaikki haluavat voittaa. 
Ja onhan kyse Suomi-Ruotsi-otte-
lusta, joka kai tekee tästä niin mie-
lenkiintoisen. Vapaaehtoisia mu-
kaan löytyy koko ajan, mutta me 
yritetään pitää mahdollisimman 

paljon samaa porukkaa. Silloin täl-
löin ollaan otettu sisään joku uusi, 
koska pyrkimyksenä on aina saada 
15-miehiset joukkueet. 

Onko yleisö tervetullut katso-
maan otteluitanne?
Tottakai. Kuten jo mainitsin niin 
olihan meillä yli sata ihmistä kat-
somassa sählyäkin. Siellä olisi var-
masti makkara tehnyt kauppansa.

Mutta ette tietenkään tee tätä 
rahasta?
Ei tietenkään vaan kaikki makse-
taan ihan omasta kukkarosta. Ka-
veriporukassa keskustellaan pal-
jon ottelu-ohjelmasta, kuluneesta 
kaudesta ja tulevista haasteista. 
Mutta kuitenkin ihan leikkimielel-
lä. Koko jutun juoni on aina ollut, 
että mennään ja pidetään vain 
hauskaa. Ei tehdä tästä mitään 
pakkopullaa. 

Teksti: Antti Heiskanen
Kuvat: Mats Keto

”Ajatus oli pelata  pesä-
palloa ja viettää aikaa 

ystävien kesken.”

23



Mitä kuuluu Enköpingin Suomiseura 
Sampolle ja seuran sihteeri Kati Hauta-
niemelle?
Kiitos ihan hyvää kuuluu. Ollaan juuri jär-
jestelemässä tulevaa joulujuhlaa, joka pi-
detään seuran tiloissa 13. joulukuuta. Ja 
jos vanhat ennusmerkit pitävät yhtään 
paikkansa tulee tupa täyteen. Juhla käyn-
nistyy näytelmäesityksillä, jonka jälkeen 
on ruokailu. Joulupöydästä löytyy niin 
lanttulaatikot kuin karjalanpiirakat. Illan 
päätteeksi on vielä tanssit. Niin ja taitaa 
se pukkikin tulla käymään. 
Syksy ja alkutalvi ovat muutoin olleet 
aika kiireisiä. On pidetty jumppaa, istuttu 
bingossa, järjestetty karaoke- ja yhteis-
lauluiltoja. Ohjelmaa ja ihmisiä on riittä-
nyt. Varsinkin yhteislaulu on saanut tääl-
lä suuren suosion. Naisjaostollamme on 
tulossa vuotuiset joulumyyjäiset, missä 
tarjolla on kaikki perinteiset jouluruoat ja 
leivonnaiset. 

Kuinka paljon seuralla on jäseniä?
Tällä hetkellä taitaa olla 220. Se on pysy-
nyt miltei samana nämä viimeiset vuo-
det. 

Koska seura on perustettu?
Seura perustettiin vuonna 1965. Perus-
tajista mukana toiminnassamme on vielä 
eläkeläisjaoston johtaja Heikki Aavisto, 
sekä muutama muu. Kahden vuoden ku-
luttua on luvassa 45-vuotisjuhlat, joten 
ikää ja perinteitä seuralta löytyy.

Mitä jaostoja seuralla on?
Meillä on eläkeläis- ja naisjaostot. Her-
rakerho, millä nimellä se liikkuu miesten 
parissa. Naisten keskuudessa kutsumme 
sitä vain ukkokerhoksi. Vastikään perus-
tettiin nais- sekä mieskuorot ja sitten löy-
tyy vielä jumppaa naisille.
Eläkeläisjaosto kulkee myös nimellä sini-
valkoiset, joka on saanut valtaisan suosi-
on. Nyt siellä taitaa olla mukana jo lähes 
60 henkilöä, mikä on todella hyvin. 

Mikä muuten on ryöväri?
Se on bingo tottakai! Joka sunnuntai jär-
jestettävällä bingolla keräämme osan 
tuloistamme toimintaamme. Päivisin pi-
dämme seuran tiloissa kahvilaa, missä 
porukkaa on aina. Sanotaanko, että se on 
monellekin ihan henkireikä tulla sinne. 

Enköpingin Suomiseura

Ohjelmaa 
ja ihmisiä 

riittää. Var-
sinkin yh-

teislaulu on 
saanut tääl-

lä suuren 
suosion. 
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Ihmiset tulevat pelaamaan korttia ja seu-
rustelemaan keskenään. Useat saattavat 
saapua jo aamulla aikaisin ja käyvät välil-
lä mutkan kotona vain tullakseen takai-
sin. Joskus taidettiin seuramme toimesta 
myydä myös bingolottoja mutta siitä on 
sittemmin luovuttu. Seurallamme on toi-
mintaa kyllä ihan jokaiselle päivälle ja il-
lalle. 

Minkälaisilla mielillä vuotta 2009 kohti?
No ensi vuonna täällä alkaa oman pal-
velukodin rakentaminen suomalaisille 
eläkeläisille, missä on kaikkiaan 17 huo-
neistoa. Asunnoissa on kaksi huonetta 
ja oma sauna. Kaiken kruunaa oma pie-

ni piha oven ulkopuolella. Ainakin yhden 
kymmenen vuotta asiaa on täällä ajettu 
eteenpäin. Kauan on kinattu, jotta saisim-
me suomalaisille eläkeläisille oman kodin. 
Tämä on yksi sellainen positiivinen asia 
mikä tuntuu juuri nyt todella hyvälle. 

Onko sinulla terveisiä yleisesti haastat-
telun loppukaneetiksi?
No sen että vaikka kuinka ilmoittaisi ja 
vaikka missä, niin silti on vaikea saada po-
rukkaa karaokeen ja sen sellaiseen. Aja-
tella että nyt minusta tuntuu että tuota 
karaokeakin on vähän siellä ja täällä ,että 
eikö voisi alkaa tekemään vaikka vierailuja 
toisiin seuroihin. Koottaisiin sellainen pa-
rinkymmenen hengen porukka ja mentäi-
siin yhdessä sinne ja sitten tänne. Ja päin-
vastoin. Ja voi veikkonen, tanssit yleensä 
menee seuroilla siten ettei ole varaa aina-
kaan sellaisia isompia artisteja ottaakaan. 
Näin tapaisi uusia ihmisiä ja samalla ehkä 
voisi karaoken suosiokin nousta samoihin 
määriin kuin Suomessa. 

Teksti: Antti Heiskanen
Kuva: Antti Laakso: ”Highwaymen”

Enköpingin Suomiseura

25



kare-kerho toimi karaokelegendan ensimmäisen osakilpai-
lun miellyttävänä isäntänä.

teksti ja kuvat: 
Karaokelegenda &
Markku Lindström

Saavuimme lauantai-iltana 
göteborgilaisen, Bergsjös-
sä sijaitsevan, KaRe-kerhon 
(kalastus- ja retkeilykerho) 
punaisen suurikokoisen ta-
lon pihaan . Puinen rakennus 
sijaitsee  mahtavia ikihonkia 
kasvavalla kankaalla. Asuin-
taloja ei ole lähettyvillä, jo-
ten KaRe:n tunnuslause pi-
tää todella paikkansa: “Pie-
ni polku metsän halki vie ja 
johtaa Karelaan”.

Vastaanotto oli sydämellisen läm-
min ja samalla hieman jännittynyt 
- tämä oli ensimmäinen kerta jol-
loin Kare toimi tilaisuuden isän-
tänä. Vuosikymmeniä sitten tal-
koovoimin rakennetuissa  tiloissa  
sisustusmateriaalina oli perisuo-
malaiseen tapaan käytetty män-
typuuta. Seinillä ja palkintokaa-
peissa olleet sadat pokaalit ja pal-
kinnot kertovat seuran aktiivista 
historiasta ja menestyksestä. Yksi 
seinä oli omistettu seurassa toi-

mineiden puheenjohtajien kuville, 
herätti meissä suurta kunnioitusta 
hyvin toimivaa seuraa kohtaan. 

Kasasimme soittovälineemme 
esiintymislavalle ja aloimme odot-
taa yleisöä ja kilpailijoita. Huoma-
simme, että melkeinpä kaikissa 
pöydissä oli lappu “varattu”.
Yleisöä ja laulajia alkoi saapumaan 
heti seitsemän jälkeen ja kilpai-
luun osallistujat alkoivat etsiä lis-
toista esityskappaleitaan.
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Osallistujien määrä yllätti - meillä 
Karaokelegendan tiimiläisillä piti 
kiirettä kirjata kaikki ilmoittautu-
miset ja pysyä aikataulussa. Aka-
teemisen vartin myöhästyneenä 
pääsimme aloittamaan Karaokele-
gendan historiallisen kilpailun. 

Tällä kaudella kilpaillaan kahdes-
sa sarjassa: yleinen sarja, jonka 
yläikäraja on 49 vuotta ja seniorit, 
joiden alaikärajana on 50 vuotta. 

Tämä innosti seniorilaulajia, jot-
ka kilpailivatensimmäisen kerran 
samoilla ehdoilla omassa ikäryh-
mässään. Tämä innostus tuli ilmi 
jo ilmoittautumiskaavakkeista: 
21:stä laulajasta vain 5 oli ilmoit-
tautunut yleiseen sarjaan. 

16 SENIORILAULAJAA!

Ilta oli muutoinkin Legendalle me-
nestys. Koskaan aikaisemmin ei 
osakilpailuun ole osallistunut näin 
monta laulajaa. Ennätys edellis-
vuodelta oli 19 laulajaa.
Yhteenkään edellisvuoden osa-
kilpailuun ei myöskään saapunut 
näin runsaasti yleisöä kannusta-
massa ja tanssimassa.

Kilpailijat olivat saapuneet ympäri 
Göteborgia aina Boråsista ja Mar-
kista saakka antamaan panoksen-
sa kilpailuissa ja yleisön viihdyttä-
misessä.
Käydessäni ulkona kilpailun vä-
liajoilla vetämässä raitista ilmaa 
filtterin läpi, kuulin monien puhu-
van mahtavista ja hyvistä kilpai-
luun osallistuneista laulajista.

Näiden puheiden perusteella me 
tuomarit tiesimme olevamme li-
rissä seniorilaulajien osalta. Ylei-
nen sarja ei vaatinut suurempaa 
keskittymistä, koska osanottaja 
määrä tällä kertaa oli “sopiva”.

Senioreiden osalta jouduimme 
olemaan tarkkoina kuin “kettu pe-
sällään”. Kaikki kilpailijat lauloivat 
kaksi kappaletta niin tuomaristo 
joutui olemaan tarkkana aivan vii-
meiseen laulajaan saakka. Vielä 
senkin jälkeen vaati asia puntaroi-
mista ja kädenvääntöä.

Vuodenaika tekee kepposia niin 
laulajille kuin meille tiimiläisille-
kin: flunssakausi oli pahimmillaan, 
ja keskustelut pyörivät tiiviisti ai-
heen ympärillä. Pieni flunssa ei 
kuitenkaan pystynyt lannistamaan 
näitä todellisia, laulamista rakas-
tavia legendoja ja heidän esiinty-
misestään nauttivia senioreja. 

Toistasataapäinen yleisö toimi 
tuomarina ja valitsi yksimielisesti 
suosikikseen naisista LEENE HAA-
PALAISEN ja miehistä ERKKI UUSI-
TALON.

Tuomaristo valitsi puolestaan seu-
raavat semifinalistit:

Yleinen sarja Naiset: 
ANNE PURANEN
LEENA KUKKONEN
SIRPA HUHTANEN

Yleinen sarja Miehet: 
JARI LAAGER
JORMA MÖNTTINEN

Seniorit Naiset:  
LEENE HAAPALAINEN
ARMI MUOTKAVAARA
ANJA PERÄLÄ
RIITTA JENSEN

Seniorit Miehet:  
ERKKI UUSITALO
MARTTI LAAGER
MARKKU POSTILA
ESA KULTTI

Tuloksista voi nähdä ettei tuoma-
risto saanut seniorilaulajien kes-
ken piste-eroja. Historiallista on 
sekin, että lähetämme molemmis-
ta sarjoista neljä semifinaaliin.
Ilta oli mahtava aivan viimeiseen 
minuuttiin saakka. KaRe-kerho toi-
mi illan mahtavana isäntänä, jos-
ta kaikille paikalla olleille jäi hyvä 
ja tyytyväinen mieli.
Karaokelegenda kiittää ja kumar-
taa puolestaan ja toivoo KaRe-
seuralle jatkossakin hyvää mes-
nestystä. 
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