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Ruosuruoska heiluu
Haalarit päälle ja talkoisiin. Ensin
nostettiin naapurin perunat ja sitten naapuri tuli auttamaan omien perunoiden nostossa, lopuksi
lämmitettiin talkoosauna ja lauteilla vihdottiin sulassa sovussa.
Mikäli jokin asia tai taho kismitti,
niin sitten lähdettiin vaikka isommallakin porukalla harmituksen
aihetta selvittämään.
Eipä vasta viuhdo ilmaa yhteisen
hyvän eteen nykyisin, ainakaan
ruotsinsuomalaisten keskuudessa. Ennemminkin se on ruotsinsuomalainen ruoska, joka rankaisee. Ankarimmin ruosuruoska
laulaa, kun kaveri onnistuu siinä,
missä itse on epäonnistunut. Sitten mökötetään naama mustana
ja mietitään kuinka kaveri saadaan ammuttua alas. Toimivaksi
todettu tapa on antaa ”rakentavaa kritiikkiä”, eli pistää perättömiä huhupuheita liikkeelle. Kritiikin kanssahan juoruilulla ei ole
mitään tekemistä.
Voiko ruotsinsuomalaisten keskuudessa edes antaa oikeata
kritiikkiä? Ei tässä maassa kuolemantuomiota langeteta mikäli tuo
mielipiteensä julki. Ollaan yhtä
onnellista perhettä ja silitellään
kaverin kuontaloa, niin että pääkallo loistaa tupeen alta.

Ruotsin Suomalainen ei suostu
julkaisemaan tapahtumailmoituksiamme, Sisuradio soittaa pelkkää humppaa ja RSKL:llä ei ole
mitään tekoa. Tämmöisiä sähköposteja meille tulee, mutta eikö
ole parempi, että vedätte tennarit jalkaan ja lähdette itse paikan
päällä pyytämän vastauksia asianomaisilta. Välillä joku palava
sielu ottaa yhteyttä ja kysyy, että
onko pojilla kanttia julkaista oikein
tulikiven katkuinen juttu. Eipä ole
meidän kanttia toistaiseksi tarvinnut mitata, kun ei ole ainoatakaan
kuumaa juttua sähköpostissa tullut.

Jatketaan yhteen hiileen puhaltamista. Menestyksekkäästä yhteistyöstähän kertoo tässä maassa
olevien suomalaisten yhdistysten
määrä. Ja muistetaan mököttää
jatkossakin, kun joku amatööri
tai ulkopuolinen rohkenee esittää
eriävän mielipiteensä ruotsinsuomalaisuuden ihanuudesta.
Jukka Helin

Ruotsinsuomalaisen tapahtuman
järjestäminen talkoohengessä tapahtuu muuten seuraavasti: Paikalle reuhataan 20-40 henkilöä,
joka on siis ns. työryhmä. Näistä
80% on pelkästään penkin lämmittäjinä, 15% luulee tietävänsä
kaikesta kaiken ja 5% saa jotain
näkyvää aikaan ja joutuu tekemään myös kaiken työn. Rahaa
anotaan joka tuutista ja rahahanojen auettua alkaa perskärpästen
pörräys. Pienimmänkin tehtävän
suorittamiselle laitetaan hintalappu ja ollaan niin ammattilaista.
Kaikki ovat kuitenkin liikuttavan
yksimielisiä, että tässä toimitaan
talkoohengessä.
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Tukholman suomalaisia opiskelijoita
vierailemassa Upsalassa.

tukholman suomalaiset opiskelijat
Tukholman suomalaiset opiskelijat
on opiskelijajärjestö pitkillä juurilla, jotka ulottuvat kolmekymmentä
vuotta taaksepäin. Kohderyhmämme
ovat Ruotsissa opiskelevat/opiskelleet suomalaiset, ruotsinsuomalaiset,
suomenruotsalaiset ja muut suomenmieliset kansalaisuudet.
Koska emme syrji ketään iän, pituuden tai skonnollisenvakaumuksen
vuoksi - järjestämme tapahtumia ja
tekemistä niin, että kaikille löytyisi
jotain omaa mielenkiintoa vastaavaa.
Pääosin tapahtumamme ovat erilaisia kulttuuritapahtumia, sekä kaupunkiin että kaupungin yöelämään
suunnattuja tutustumiskäyntejä ja
opaskierroksia.
Lisäksi autamme mielellämme opiskeluun ja Ruotsissa elämiseen liittyvissä ongelmissa. Perustietoja
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Ruotsiin muuttavalle löytyy jo meidän kotisivuillamme (http://www.
tso-stockholm.org) runsain määrin.
Kiperimmissä pulmissa järjestön
johtoporras pyrkii auttamaan henkilökohtaisesti.

myöskään unohtaa silloin tällöin järjestettäviä baaritapaamisia.

Tarkempia tietoja aikatauluista ja tapahtumista ilmestyy kotisivuillemme ja jäseniemme sähköpostilistalle.
Kotisivuillamme voit myös liittyä
Huvitusten lisäksi pyrimme ajamaan jäseneksi – tietenkin maksutta. TerRuotsissa opiskelevien suomalaisten vetuloa mukaan.
etuja niin kotimaassa kuin Ruotsissakin. Tällä hetkellä taistelemme,
muiden ulkosuomalaisten opiskelijajärjestöjen kanssa, jäseniemme
oikeudesta opiskelija-alennuksiin ju- Loppukesäisin terveisin
nissa ja linja-autoissa Suomessa.
TSO:n hallitus
Tänä syksynä toimintaamme pääsee
tutustumaan muun muassa grilli-illassa ja opaskierroksella Tukholman
kaupunkiin. Tulemme myös ottamaan osaa Mokoma-musiikkitapahtumaan ja Uppsalassa järjestettävään
itsenäisyyspäivänjuhlaan. Ei pidä

Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto (RSN) järjesti
vähemmistöseminaarin 22.8 – 24.8 Puolan Krakovassa, johon sisältyi myös kierros Auschwitzin- ja
Birkenaun keskitysleireillä. Matkaan osallistui 21
nuorta etelän Lundista pohjoisen Uumajaan. Ikäjakauma matkalaisilla oli leveä 16–26 vuotta.

Työ ei vapauttanut...
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Tämä sivu. Birkenaun
käymälä.
Oik. ylh. Osallistujat
kuuntelevat opasta pääportin tuntumassa.
Oik. alh. Krakovan
kaupunki tarjoaa kauniin maiseman Auschwitzille.

RSN on aiemmin järjestänyt kaksi vähemmistöseminaaria. Seminaarien
tarkoituksena on ollut tutustua mm. Ruotsin kansallisten vähemmistöjen
kulttuuriin ja historiaan.
Puolan Krakovan matka
oli vähemmistöseminaarin
kolmas osa, jonka tarkoitus
oli nähdä konkreettisesti
se, mitä vähemmistöjen ihmisoikeuksin poljenta voi
saada aikaan.
Matkan alussa keskusteltiin
pienryhmissä vähemmistöjen historiasta, sekä kansallisten vähemmistöjen
asemasta. Keskustelujen
tarkoitus oli myös tutustuttaa matkalaiset toisiinsa
ja sitä kautta hitsaannuttaa
matkalaiset yhteen. Lento
Krakovaan meni toisilta
nukkuessa, toisilta keskustellen vähemmistöistä.
Krakovaan saavuttuamme
jakaannuimme lounaan jälkeen pienempiin ryhmiin
ja tutustuimme Krakovaan
Lauantaiaamuna lähdimme junalla kohti Oswie06

cim kaupunkia ja sen kupeessa sijaitsevaa Toisen
maailmansodan helvettiä.
Perillä meitä odotti ruotsinkielinen opas, joka kertoi keskitysleirin historiaa,
sekä eri rakennusten, sekä
paikkojen historiaa. Kierroksesta sai oppaan avulla paljon enemmän irti,
kuin pelkästään itsekseen
kiertämällä. Oppaalla oli
tiedossaan mitä järkyttävimpiä tarinoita lukuisten
ihmisten kohtaloista.
Suurimman vaikutuksen
Auschwitzissa sai aikaan
huone, jossa oli ikkunan
takana uhrien hiuksia. Vangeilta ajettiin hiukset pois
heidän saapuessaan leirille. Näistä hiuksista natsit
ompelivat vaatteita, sekä
vilttejä. Huoneessa leijunut hieman pistävä haju
sai osan matkalaisista voimaan pahoin. Toisen syvän
vaikutuksen teki vankilan
”erillinen vankila”, jossa
oli rangaistus-sellit. Selleihin tuomittiin vankeja kärsimään rangaistusta. Yhteen alle neliön kokoiseen
seisomaselliin tuomittiin
neljä vankia yöksi, jossa
vankien oli pakko seistä
ahtauden vuoksi. Aamulla
heidän oli pakko mennä
muiden mukana päivittäiseen työhön. Suurin osa
menehtyi muutaman vuo-

rokauden jälkeen. Viereisessä sellissä virui taasen
nälkäkuolemaan tuomittuja vankeja. Hämärät ja
ahtaat käytävät maan alla
sai klaustrofobiset haukkomaan henkeään.

jopa 1000 vankia. Suurin
osa näistä vangeista tuhottiin kaasukammiossa, osa
heikoimmista
vangeista
tippui käymälöiden reistä,
hukkuen pohjalla velloneeseen massaan.

Birkenaun leiri rakennettiin pelkästään tuhoamisleiriksi. Sinne rakennettiin
kaksi krematoriota kaasukammioineen ja kaksi
tilapäistä kaasukammiota
tähän tarkoitukseen muutetuista
maalaistaloista.
Lisäksi ruumiiden tuhoamiseen käytettiin polttokuoppia ja ruumisrovioita.
Birkenau oli valtava alue
koon puolesta, pinta-alan
ollessa noin 175 hehtaaria.
Sinne rakennettiin yli 300
hevosille tarkoitettua parakkia. 52 hevosen sijaan
parakkiin majoitettiinkin

Kierroksen jälkeen oli vaikea uskoa, kuinka brutaaleja ihmiset voivat olla.
Kysellessäni nuoremmilta matkalle osallistuneilta
ajatuksia leiristä, vastasivat he, että vaikka he olivat
lukeneet aiheesta koulussa,
oli todellisuus paljon rajumpaa, mitä kirjoista olisi
voinut lukea.
Kierroksen jälkeen palasimme junalla kohti Krakovaa. Junamatka kesti melkein kaksi tuntia,
jolloin

karujen maisemien vaihtuessa oli aikaa pohtia menneisyyttä, sekä sitä mikä
tuolloin meni pieleen.
Vaikka seminaarimatkan sisältö oli raskas, oli matkalle osallistuneiden palaute
matkaa koskien pelkästään
positiivista. Keskustelut
ennen kierrosta keskitysleirillä olivat avartavia ja
kehittäviä, joiden pohjalta
oli mielenkiintoista mennä
tutustumaan leirille. Palautteen perusteella vastaavanlaiset matkat ovat nuorison
toivelistalla ja tästä on hienoa alkaa miettimään seuraavaa seminaarisisältöä.
TEKSTI & KUVAT:
MARKUS LYYRA
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Richard
P A L M
Axevallan hämärtyvässä illassa vastapäätäni istuu vaatimattoman ja ehkä ujonkin oloinen mies. Pienemmilläkin saavutuksilla on moni henkseleitä paukutellut, mutta
Rikhard Palm ei isoa numeroa itsestään tee. Palm on
tehnyt toistatuhatta sanoitusta sekä Suomeen että Ruotsiin. Hän on pukenut säveliä sanoiksi mm. Jamppa Tuomiselle, Marionille, Rainer Frimanille, Kari Piiroiselle
ja Souvareille muutamia mainitakseni.
- Mistä Palm sitten saa inspiraationsa ja kuinka ne
kuulijaa koskettavat sanat syntyvät?

on erikoisen hyvä laulu ja teksti syntynyt.
- Minkälainen on mielestäsi onnistunut sanoitus?
- Hyvä sanoitus on sellainen, että kuulija haluaa omia sen
itselleen. Eli hän lähtee elämään tekstin mukana.
- Millaisia ominaisuuksia vaaditaan hyvältä sanoittajalta?

- Suoraa linjaa siihen on vaikea vetää, koska olen itsekin
opetellut kaiken oman kantapään kautta. Muistan kuinka
- Luonto on aina ollut lähellä sydäntäni ja sieltä se inspi- mm. Vexi Salmi ja Turkka Mali sanoivat minulle aikoiraatio löytyy ja luominen lähtee käyntiin. Välillä aivot naan, että opettele poika ensin nuotit. Nuoteista en ymtyöstää niin paljon tekstiä ettei kaikkea ehdi paperille kir- märrä vieläkään kuin sen, että niitä ei saa repiä. Itselleni
joittamaan. Kunhan runko on kuitenkin paperilla ja saa olen kehittänyt systeemin, että teen laulun tavuittain ja
säveliä siihen mukaan, niin loppu on sitten hiomista ja että riimitys on kohdallaan. Ne kun oppii, niin pärjää jo
pitkälle.
puuttuvien sanojen täydentämistä.
Nykyisin teen kappaleita paljon myös tilaustyönä. Eli
kappale räätälöidään artistin mukaan. Onko hän mies vai - Onko omissa sanoituksissa kapnainen, nuori tai vanha ja meneekö kappale Suomeen vai paleita, jotka ovat erityisesti
jääneet mieleen?
tuleeko se tänne Ruotsiin.
- Tunteeko sen sitten heti hyppysissään, että tässä on
hittikappale?

- Tietysti Jamppa Tuomisen Portti pohjoiseen ja
Meren rannalla. Sitten
- Ei tietenkään. Jos sen tuntisi, niin en minä sitten muuta Niina Päivänurmen
tekisikään kuin hittejä. Aina siinä on oma jännityksensä Jää vielä luoksein
ja arvuuttelunsa. Kyllähän korva tietysti tunnistaa koska mun sekä Mario08

nin Ai kun ihanaa. Nämä nyt ensimmäisenä tuli mieleen.

suomalaista hittiä, koska hitti syntyy
siitä, että kappale soi jatkuvasti radiossa. Ruotsinsuomalaisten tekemiä
- Millaisena näet ruotsinsuomalai- kappaleita tulee noin 100 vuodessen musiikin tänä päivänä?
sa ja niistä ehkä 10 pääsee radioon,
- Minulle ruotsinsuomalainen mu- mutta ei niitä juuri kertaa enempää
siikki tulee ensimmäisenä ja toi- soiteta. Täällä toimivat internetradiot
voisin sitä arvostettavan nykyistä voisivat soittaa myös enemmän ruotsinsuomalaista
musiikkia.

Palm aikoo kääntää sanoituksensa
myös Suomen romaanikielelle. Hän
on kääntänyt jo lähes 100 kappaletta,
mutta melkoinen rupeama on vielä
edessä, kun katsoo sanoittajan kokonaistuotannon määrää. Aikamoisen
kulttuuriperinnön Palm jälkeensä jättää.

“Nuoteista en ymmärrä
vieläkään kuin sen, että
niitä ei saa repiä.”

Ottaessani haastattelun lopuksi
valokuvia, on miehen katse jossain
Rikhard Palm kaukana. Lempeät silmät tutkivat
on pitänyt päi- jotain, mitä allekirjoittanut ei näe.
väkirjaa omista Ehkä siellä näkyy Portti pohjoiseen,
tekemisistään arvailen itsekseni herkistyneessä
enemmän. Suomessa tehtyä musiik- ja siitä kuinka elämä on kohdellut mielentilassa.
kia soitetaan täällä paljon enemmän vuosien varrella. Päiväkirja on tarkuin ruotsinsuomalaista musiikkia. koitus julkaista tulevaisuuNe ovat kuitenkin kuuntelumusiikkidessa. Lisäksi
na samanlaista. Erona on tietysti se,
että Suomesta löytyy säveltäjiä ja sanoittajia paljon enemmän kuin täältä
Ruotsista. Suomessa tehty musiikki
on myös enemmän bisnestä. Täällä
TEKSTI &
tehdään musiikkia enemmän sydäKUVA:
mestä ja halusta tuottaa kuulijalle
JUKKA HELIN
hyvä mieli.
- Kuinka ruotsinsuomalaisen musiikin arvostusta voitaisiin sitten
nostaa?
- Se pitää saada kuulumaan nykyistä
enemmän. Musalista ja Lava-artisti
ovat hyviä juttuja, mutta valtakunnalliseen verkkoon pitäisi saada ruotsinsuomalainen puolituntinen. Nykytilanteessa ei voi esimerkiksi
syntyä
ruotsin-
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Itämeren suurin suomalainen

Ruotsinsuomalaisten tämän vuoden suurin kulttuuritapahtuma, Finnfestival, järjestetään kolmannen kerran ja
tällä kertaa uudella Galaxy-laivalla. Tapahtuma on avoin
kaikille Ruotsissa asuville.
Meillä ei ole minkäänlaisia rajoituksia, jotka pakottavat
osanottajia kuulumaan erilaisiin yhdistyksiin tai muihin
järjestöihin. Tämä on yhteinen juhla kaikille ruotsinsuomalaisille ja heidän ystävilleen kansalaisuudesta riippumatta. Ottakaa mukaanne kaikki ystävänne ja naapurinne,
jotka haluavat osallistua suomalaiseen kulttuurijuhlaan.
Olemme valmistautuneet koko perheiden
vastaanottamiseen. Siksi ohjelmamme on
monipuolinen ja sisältää taatusti jokaiselle
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jotakin nuorisosta vanhuksiin. Tule mukaan tapaamaan
vanhoja ystäviä ja hankkimaan uusia ystäviä. Tehkäämme Finnfestivaalista perinne, josta tulee vuotuinen yhteinen juhlamme. Varatkaa paikat Tallink Siljalta ajoissa
soittamalla puhelinnumeroon 08-666 33 33, varauskoodi FINNFESTIVAL ja seuratkaa kanssamme yhteiseen
suomalaiseen kulttuurijuhlaamme, jonka tehtävänä on
lisätä vaalia ja vahvistaa suomalaisuuden tunnetta.

Tanssin ystäville tarjoamme mahtavat tanssitilat ja
vauhdikkaita tanssihetkiä eri orkestereiden johdattamana. Orkestereista mainittakoon esimerkiksi Mikko Mäkeläinen ja Myrskylyhty, Popeda ja Dynamo.
Tanssista väsähtäneille tarjoamme tilaisuuden seurata
Finnfestivaalin Ruotsinmaalla aikaisemmin järjestetyistä tanssikilpailujen karsinnoista jatkoon selvinneiden jännittävää välierää ja loppukilpailun hurmaa.
Kysymys kuuluu, mikä tanssipari vie kotiin mestaruuden?
Nuoriso puolestaan ottaa ilon irti elämästä diskossa
tiskijukkien kuumissa ja jopa tulisissa tahdeissa. Heillä on myös tilaisuus seurata akrobaattisen Tanssiryhmä 2funk2fuorious ”streetdance” esitystä. Karaoken
ystävillä on tilaisuus kuunnella jo aikaisemmin Ruotsissa käynnistettyjen kilpailujen välierään selvinneitä
laulajia ja päätteeksi lopullista ”grande finaalia”. Kysymys kuuluu onko tuomareilla sama musiikinmaku
kuin yleisöllä?
Näiden kilpailujen lisäksi risteilijöiden musiikin makua tyydyttävät Ari ja Hanna Haatainen sekä nuoret
lahjakkaat pianistitytöt, De fyra pianisterna.
Finnfestivaali on samalla loistava tilaisuus tarjota yritysten henkilökunnalle unohtumaton pikkujoulujuhla
viihtyisässä seurassa ja monipuolisen ohjelmatarjonnan valossa. Matkan aikana osanottajia viihdyttävät
musiikin huippuartistit, miellyttävä ilmapiiri ja hyvä
palvelu.
Käytä tilaisuutta hyväksesi sen aika on nyt! Varaa festivaali paikat henkilökunnallesi
Kaikkien huvien lisäksi on tiedon haluisille järjestetty
luentoja päivän polttavista aiheista samalla unohtamatta ihmissuhteita. Käytettävissämme on alan asiantuntijoita. Luennot käsittelevät: Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehitystä ja suomenkielisen palveluiden
mahdollista uusimista ja lisäämistä Ruotsissa, luennoitsijana sosiaali- ja terveysalan erityisasiantuntija,
sosiaalineuvos Timo A Tanninen Suomen suurlähetystöstä. Kansaneläkeasiat ja erikoisesti paluumuuttoon
liittyvät seikat, luennoitsijana Kansaneläkelaitoksen
vakuutussihteeri Sinikka Rantamäki. Kirjeenvaihtajan työ ja kokemukset, luennoitsijana television ulkomaan kirjeenvaihtaja Kari Lumikero. Miksi toisilla on
helppo saada ystäviä mutta toisilla ei, luennoitsijana
tanssinopettaja Anneli Hellsten. Ja lopuksi Pohjoismaiden verosopimuksen uudet säännöt koskien eläkkeiden tulevaa verotusta Ruotsin ja Suomen välillä
sekä muita maiden välisiä verokysymyksiä, luennoitsijana verokonsultti Raimo Havilehto.

Laivalla on myös varattu paikkoja yritysmessuille. Yritysmessuilla
sinulla on tilaisuus esitellä ja myydä tuotteitasi juhlayleisölle ja samalla tavata ihmisiä eri
puolilta Ruotsia. Käytä
tilaisuutta hyväksesi ja
solmi uusia tuttavuuksia. Ota ihmeessä yhteys heti, varaa paikkasi
messualueelta ja hanki
lisätietoja yritysmessusta soittamalla puhelinnumeroon
070-771 35 78.

Lisätietoja Finnfestivaalista voitte noutaa kotisivulta:
www.finnfestival.se
Lippuja on rajoitetusti varaa lippusi ajoissa
puh. 08-666 33 33
Hyvää matkaa toivottavat
Finnfestivaalin
järjestäjät SEKL Suomalaisten Eläkeläisten
Keskusliitto, Ruotsi ja
TSE piiri Tukholman
Suomenkieliset Eläkeläiset

TEKSTI:
RAIMO HAVILEHTO
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Riitta Railovaara

Souvarit
sydämessä...
Göteborgin sydämessä, Färgfabrikgatan 9. sijaitsee tällä hetkellä Göteborgin seudun yksi menestyksekkäimmistä suomalaisista seuroista Souvarit, niin
taloudellisesti kuin toiminnallisestikin.
Souvarit seura perustettiin keväällä 1986, alkuunsa vain juttu- ja saunakerhoksi. Kuten myös muiden seurojen syntyessä alkaa toiminta lisääntyä ja
saada erilaisia muotoja. Yleisemmin kaikki suomalaiset seurat perustetaan
suurilta osin urheilun ja nuorisotoiminnan pohjalle. Souvarit on alkuunsakin
perustettu varttuneemmille ihmisille ja heidän tarpeisiin ja harrastuksiinsa.
Suurin syy tähän on ollut tietenkin ohjaajien ja vetäjien puute nuorten ja
lasten ohjaukseen. Kuitenkin seura on saanut suurta suosiota varttuneemman väen keskuudessa paikkana jonne on miellyttävä mennä iltaa viettämään tanssin ja karaokelaulannan merkeissä.
Muutettuaan toimintansa 1998 uusiin tilaviin ja monikäyttöisiin tiloihin
Färgfabriksgatanille on seura todella pystynyt järjestämään monenlaisia
suuriakin tilaisuuksia, joista suurimpia ovat olleet erilaiset karaoke kilpailut
joihin saapuu väkeä läheltä ja kaukaa.
12

- Mikä tekee Souvareista - Nyt en todellakaan muista - Tokihan se on työlästä.
niin suositun Göteborgis- aivan tarkkaa jäsenmäärää, Kaikki toimihenkilöt ovat
sa?
mutta kuitenkin yli 200.
kuitenkin ottaneet sydämen asiaksi viedä seuran
- Uskoisin ja olen jopa var- - Tämä kaikkihan vaatii toimintaa eteenpäin omaa
ma asiasta, että suurimpana rahaa. Ei kai jäsenmak- aikaansa säästämättä
syynä on seuran harjoitta- sut pysty kaikkea tätä
ma toiminta lähinnä varttu- kattamaan?
Syksyllä 1986 perustettiin
neemmille ihmisille.
SOUVARIT radio joka
- Ei todellakaan. Seuran jatkaa
menestyksekästä
- Minkälaista toimintaa jäsenmaksu on 140 kro- toimintaansa edelleen. Raseurassanne
harraste- noa, jotka tulot on rikkana dion vastaavan on myöskin
taan?
rokassa. Suurimmat tulot Riitta Railovaara, joka on
seuralle tuottaa karaoke- ollut mukana toiminnassa
- Meillä on erilaisia kurs- tanssit ja erilaiset karaoke- vuodesta 1996 lähtien.
sitoimintoja aikuisille. Eri- kilpailut. Samoin saamme
laisia tanssikursseja jopa myöskin jonkin verran - Minkälaisella ihmisalkeiskursseista
lähtien. lahjoituksina. Seuralla on määrällä radiota pyöriteSamoin senioritanssikurs- myöskin täydelliset an- tään?
seja ja seniori tansseja. Hel- niskeluoikeudet joka tuo
mikurssi, jossa opetetaan oman osansa kassaan. Sil- - Minun lisäksi on myöskin
kädentaitoja. Ruuanlaiton-, tikään ei tiloissamme juuri toimittajana Eija Moilanen,
leipomisen- ja ompelu- koskaan esiinny päihtynei- joka on myöskin samalla
kursseja samoin karaoke- tä illanviettäjiä.
seuran varapuheenjohtalaulunkurssi. Eläkeläiset
ja. Äänitarkkailijana Urpo
ja Päivävapaat. Olemme - Kuinka suuri on seuran Vainio ja Kauko Railovaamyöskin avoimia kaiken- budjetti?
ra ja varalla Mikko Loukolaisille muille toiminnoille
la. Puhelin vastaajina Anja
mikäli sellaista meille esi- - Seuran liikevaihto on Laakso, Irene Rantanen ja
tetään ja toivotaan.
vuodessa 450 000 kruunua. Tuija Tienaho.Ohjelmaa
Kaikki menee myöskin. täällä Göteborgissa ja lähi- Eläkeläiset ja Päiväva- Seura ei voi olla voittoa alueilla voi kuunnella 94,9
paat. Mitä se pitää sisäl- tuottava yritys. Pelkät toi- Mhz ja kaikkialla muualla
lään?
mitilat maksavat jo vuo- maailmassa voi kuunneldessa reilut 200 000 kruu- la internetin kautta www.
- Joka keskiviikko on nua.
gnf.nu. Ohjelmamme on
seuran toimitiloissa mahjoka perjantai kello 18:00
dollisuus syödä todella - No mitä maksaa toimi- - 20:15.
edullisesti perinteisiä Suo- henkilöt?
malaisia ruokia. Ja ruoka
- Mistä teidän ohjelmantodellakin tehdään omassa - Valitettavasti emme mak- ne koostuu?
keittiössä tuoreista ruoka- sa toimihenkilöille mintarpeista. Pelata biljardia, käänlaista korvausta hei- - Koska lähetyksemme
laulaa karaokea, keskus- dän tekemästään työstä. on suora niin se koostuu
tella ja seurustella ystävien Kaikki toimihenkilöt ovat kuuntelijoilta tulleista onkanssa. Ja vaikkapa tans- seuran jäseniä ja tekevät nitteluista, levytoivomuksia.
vain ja ainoastaan vapaa- sista, suorista puhelin yhehtoistyötä.
teyksistä
kuuntelijoiden
- Paljonko seurassa on jäkanssa. Koska meitä voi
seniä?
- Eikös se ole hieman työ- kuulla internetin kautta
lästä?
niin saamme usein soittoja

kaukaisistakin maista suomesta puhumattakaan.
- Onko radio mielestäsi
tärkeä
tiedotusvälinen
seuranne jäsenille?
- Ehdottomasti. Eikä ainoastaan jäsenillemme vaan
kaikille Ruotsinsuomalaisille. Olemme laittaneet ohjelmissamme merkille, että
Göteborgin seudulla asuu
suuri määrä iäkkäämpiä ihmisiä jotka on jo siirtyneet
eläkkeelle. Heille joka perjantainen radio-ohjelma antaa mahdollisuuden kuulla
omaa suosikki musiikkiaan
ja muistaa ystäviään ja entisiä työtovereitaan heidän
merkkipäivinään.
Kaikkea tätä siis tarjoaa
Souvarit vapaaehtoistyöllään.

TEKSTI & KUVA:
MARKKU LINDSTRÖM
www.souvarit.se on
seuran kotisivun osoite. Sieltä löytyy todella runsaasti tietoa
seuran tapahtumista
ja toiminnoista sekä
seurasta itsestään.
Sieltä löytyy myös
vieraskirja jonne voi
jättää viestejä risuja
ja ruusuja muodossa.
Nykyinen kävijämäärä
sivuilla ylittää 50 000
kävijää kuukaudessa.
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Järjestyksessään jo neljäs Olavi
Virta Sininen huvimaja – laulukilpailun semifinaali järjestettiin
25.–26. heinäkuuta Karjalohjalla
Kylpylähotelli
Päiväkummussa.
Kaikkiaan 67 semifinalistia osallistui kolmessa eri sarjassa. Ruotsista
semifinaalissa esiintyi viisi laulajaa kahdessa eri sarjassa. Juhani
Kunelius, viime vuoden voittaja ja
Olavi Virta – kiertueen vetäjä täällä Ruotsissa, kehui kilpailun korkeaa tasoa ja uskalsi varovasti jo
ennustella voittajaakin.
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- Kuinka Olavi Virta - kilpailun semifinaali Suomessa sujui?
- Kaikki meni todella hienosti. Kaikki Ruotsista paikalla olleet olivat erittäin tyytyväisiä ja kertoivat kilpailun olleen heille suuri kokemus. He olivat
erittäin onnellisia siitä, että saivat olla mukana. Illan aikana esiintyivät niin
Britt Sandell, Kirsti Häkkinen, Terttu Tuomi kuin Erkki Uusitalo. Ja pääsihän
meistä yksi Tampereella 4.10. järjestettävään finaaliinkin, eli Sanna Toivanen
naistensarjasta.
- Mitkä perinteet kilpailulla on?
- Ensimmäiset kilpailut järjestettiin vuonna 2004, joissa minäkin olin mukana
osallistumalla täällä Eskilstunassa. Tuolla kertaa en valitettavasti päässyt sitä
pitemmälle. Tässä Suomessa ja Ruotsissa järjestettävässä laulukilpailussa
lauletaan Olavi Virran kappaleita ja sävellyksiä kolmessa eri sarjassa. Seni-

orisarjassaan voi osallistua kaikki 50
vuotta täyttäneet. Naisten ja miesten
– sarjassa ikäraja on 18 vuotta.

- Se on hieman vaikea sanoa, en ole
koskaan ajatellut sitä. Mutta se riippuu ihan päivästä. Joskus on päiviä
jolloin laulan monta tuntia ja toisinaan saattaa tulla päiviä etten kerkeä laulamaan lainkaan. Minulla on
oma työ, mies ja koirat. Perhe ottaa
oman aikansa mutta kyllä sitä lauleskellaan siltikin siinä välissä. Kunnon
treenaamista sillä tavoin ei ole. Nyt
sitten vain treenaan keikoilla. Ja keikoillahan sitä kehittyy kaikkein eniten, lauluvoima kehittyy ja saa esiintymisvarmuutta. Ja laulan totta kai
paljon karaokea.

- Sinähän voitit viime vuonna järjestetyn kisan Suomessa?
- Voitin seniorisarjan ja nyt vielä syksyllä lähden Suomeen levyttämään
singleä, joka oli viime vuoden pääpalkinto. Tämä samainen palkinto
odottaa tänäkin vuonna voittajaansa.
Luulen Sannalla olevan hyvät mahdollisuudet voittoon.
- Voittosi jälkeen toimit keväällä
kiertueen isäntänäkin täällä Ruotsissa?
- Kyllä ja ensi vuonna homma taas
jatkuu. Viime vuonna laulajia löytyi jokaiselta paikkakunnalta missä
vierailtiin mutta kuulutan kuitenkin
miehiä kiertueelle lisää. Vaikuttaa
hieman etteivät kaikki ehkä uskalla
tulla laulamaan. Toivottavasti lisää
löytyisi tulevana vuonna.

Olavi Virta -laulukilpailun finaaliin
valmistauvan Sanna Toivasen kesä
on ollut kiireinen. Hän on kerännyt
vuoden varrella voitot niin Musalistasta kuin Karaokelegendasta.
Viimeisimpänä on voitto Axevallan
kesässä.

- Millä odotuksilla lähdet Olavi
Virta -laulukilpailuun?
- Ihan hyvillä mielin. Semifinaalin
ratkettua jokainen finaaliin päässyt
sai valita yhden kirjekuoren missä oli
finaalissa esitettävä kappale. Minulle
tuli ”Lennä mun lempeni laulu”, jota
en ole koskaan laulanut aiemmin.
Nyt laulu on kovassa harjoittelussa,
että saan sen opeteltua kunnolla.
- Kuinka kauan olet harrastanut
laulamista?

- Vieläkö lavalle nouseminen jännittää?
- Ettekö nähneet kuinka mikrofoni
tärisi kädessä. En ymmärrä, mutta
kyllä keikallakin joskus jännittää.
Mutta ei sitä useimmiten edes ehdi
huomata, se menee ihan jo omalla
painollaan. Kilpailuissa sitä vain alkaa heti jännittää. Mutta jos vertaa
ensimmäiseen kilpailuuni viisi vuotta sitten niin tuolloin olin niin hysteerinen ettei laulamisesta tullut yhtään
mitään.
- Mitä esikuvia sinulla on?

- No 2003 oli minun ensimmäinen
kilpailu jonka jälkeen orkesteri otti
minuun yhteyttä ja lähdin heidän
kanssaan keikalle. Siitä se sitten lähti
se laulaminen.

- Niitä on monia, Eija Kantola, Arja
Koriseva, Katri Helena, heidän kappaleita laulan todella paljon keikoillani. Unelmana onkin, että jonain
päivänä pääsisi itsekin studioon levyttämään musiikkia. Kappaleitahan
- Haaveena todennäköisesti on,
on nyt jo tullut ja täällä Ruotsissa on
että pystyt elättämään itsesi laulapaljon hyviä sanottajia ja säveltäjiä.
misella?
Olemme äänittäneet muutamia kappaleita, vielä kun saisi finanssi puo- Ihan totta. Ja että saisi orkesterin
len kuntoon, niin voisi myydä levyä
minkä kanssa pääsisi keikkailemaan
keikoilla.
laivoille ja Suomeen. Saisi toteutettua sen unelman ja voisi todellakin
Lisää Olavi Virta - kilpailusta:
elättää itsensä laulamisella.
www.viihdeohjelmat.fi
- Minkälaista harjoittelua tämä
kaikki vaatii?

TEKSTI: ANTTI HEISKANEN
KUVAT: JUHANI KUNELIUS
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Toinen
vaihtoehto,
mikäli ei kykene tai
ole halukas karsimaan
kulujaan, on tulojen lisääminen. Ensisijaisin
ja nopein ratkaisu on
tietysti työllistyminen.
Koulutuksen
kautta pystyy lisäämään
arvoaan työmarkkinoilla, mutta kouluttautuminen on riskisijoitus, mikäli ei työllistykään tehtäviin, joissa voi hyödyntää tehokkaasti osaamistaan.
Opiskelijabudjetilla sinnittely opettaa säästäväiseksi,
mutta se lohkaisee huiman siivun mahdollisista työtuloista. Opiskelija teoreettisesti laskelmoi hukattujen
vuosien tulojen tulevan takaisin korkojen kera kovapalkkaisessa työssä.
Vaurastumiseen sanotaan olevan kolme vaihtoehtoa.
Rahapeleillä voi joskus onnistaa, mutta palautusprosentit ovat heikkoja, joten ne ovat yleensä yhtä toimivia ratkaisuja kuin lanttien heitto kaivoon. Taloudellista asemaansa voi kohentaa parisuhteella. Äveriäs
vanhempi kumppani on nuorten näyttävien naisten
hyödyntämä sijoitusratkaisu. Vanhus kupsahtaa ja
nuorelle leskelle jää perintö nautittavaksi. Kaikille ei
kuitenkaan rikkaita riitä, joten paras päämäärä on tulla itse sellaiseksi, jos siitä unelmoi.
                     
Varallisuudenhoito vaatii strategiaa. Jo pienillä sivuun
siirretyillä pääomilla pääsee mukavaan alkuun. Kapitaalilla on taipumusta kasautua, joten osakemarkkinat ovat varteenotettava vaihtoehto, kun talouttaan
suunnittelee pidemmällä aikajänteellä. Pankkitilillä
olisi hyvä säilyttää korkeintaan joidenkin kuukausien
menoja vastaava summa. Äkillisiin yllätyksiin, jotta ei
tarvitse turvautua kalliisiin kulutusluottoihin. Lopun
rahan voi laittaa poikimaan ja ahertamaan.
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Hajauttaminen elämäntilanteen mukaisesti on tärkeää.
Asunto on paitsi iso kuluerä myös sijoitus. Jos aikoo
samalla tienoolla asustella kauemmin, on omistusasunto monesti järkevin ratkaisu. Asuntovelallinen laittaa
roponsa omaan sukkaan ja elämäntilanteen muuttuessa etenkin kasvukeskuksissa saattaa myydessä tienata
sievoisen summan ja päästä kiinni isompaan tönöön.
                     
Osakemarkkinoille menon edellytys on hyvähermoisuus. Panikoimalla potin häviää helposti. Maalaisjärki
pätee osakkeissakin. Jos et ymmärrä yhtiön liikeideaa,
ei se ole kenties sillä itselleenkään selvää ja vararikko
voi vaania. Tarkastele omaa ja tuttaviesi kulutuskäyttäytymistä. Mikä saa sinut jonkin firman asiakkaaksi?
Sinut, joka miettii jokaisen kolikonkin tarkalleen? Minkä yhtiön olutta ystäväsi tilaa kapakassa? Kannattaisiko
jättää itse väliin ja ostaa samalla kahisevalla kyseisen
panimon osakkeita? Ja voisit seuraavan baari-iltaman
jälkeen todeta tyytyväisenä ystäviesi kantaneen taas
kirstuusi tuntuvasti tuohta?
                     
Pörssikurssit heilahtelevat rajusti, joten menestyksen
varmistaa valitsemalla vähintään viidestä kymmeneen
yhtiötä, joiden kassavirta on positiivista ja tulevaisuus
vaikuttaa toiveikkaalta. Parhaillaan osakkeiden arvot
ovat painuneet pohjille, joten hätäisimmät ovat irtautumassa omistuksistaan, mutta nokkelalle sulaminen voi
tarkoittaa kultakaivosta. Kun olet valinnut yhtiösi ja
tiedustellut taloudellisen tilanteen ja markkinat, katso

vasta sitten osakkeenhintaa.
Teknisellä analyysillä lasket kätevästi arvostustason realistisuuden
ja mahdollisen huiman harppauksen
ylös mielialojen kääntyessä taas.
Päivänkursseilla ei kuitenkaan ole
mitään merkitystä vuosikymmenien
säännöllisissä sijoituksissa, koska
ostot kompensoivat toisiaan. Jos ostit edellisen kurssihuipun aikaan ja
täydensit salkkuasi laskusuhdanteessa, tasaantuu ero kurssien kohotessa
taas. Tärkeintä on yhtiön taloudellinen tila, joka menestyessään palkitsee sinnikkään uskollisen sijoittajan.
Mikäli kulissit kaatuvat, on järkevällä
sijoittajalla muitakin munia korissa,
joten tappiot eivät kirvele silmissä.
Mutta uskalla myös myydä häviöllä,
jos uskot enemmän toisen puulaakin
paremmuuteen. On turha pitää pääomaansa puuduksissa.
Tieto on valtaa, joten sinun tulisi seurata toimialojesi kehitystä laaja-alaisesti. Vihjeitä tulevasta voi noukkia
yllättävistäkin lähteistä, joten ole ennakkoluuloton. Pelkkä arvovaltainen
talouslehdistö ansoistaan huolimatta
ei aina huomaa kaikkea. Henkilöstö on yleensä yhtiöiden tärkeimpiä
resursseja ja heidän mielialoistaan
saa käsitystä sijoituksen kannattavuudesta. Tutustu henkilöstölehtiin,

tarkastele
mitä
nettifoorumeilla yhtiöstä juorutaan.
Älä anna liikaa painoa yksittäisille
murusille, vaan suhteellista kokonaisuuteen. Tutki ketjuja. Kuka vie
voiton välistä? Ole voittajan puolella.
Nimekäs brändi ei välttämättä ole se
tuottoisin sijoitus, vaan alihankkija
tai alihankkijan raaka-aineiden alihankkija voi kääriä kermat kakusta
tai se, joka siivoaa sotkut kaivoksella. Ole kriittinen. Kaikkeen. Talous
ja politiikka kietoutuvat yhteen, joten
poliittiset liikehdinnätkin voivat aiheuttaa hiertymiä, jotka rapauttavat
sijoituksesi. Yritä vainuta trendejä
ja suhteuta sijoituksesi riskitasoon.
Joskus sijoitus voi olla pelkästään
symbolinen tunnearvojensa takia.
Suuremmissa sijoituksissa laskelmoi kylmän taloudellisesti, jolloin
vältyt harha-askelilta. Taloushistorian, taloustieteen ja psykologian
kirjallisuus antavat tuntuvasti tukea
oman sijoituskäyttäytymisen suunnitteluun ja auttavat ymmärtämään
markkinoiden logiikkaa, joka ei ole
selvää alan parhaimmille asiantuntijoillekaan. Globaali maailmantalous
on monimutkainen orgaani, jota etevinkään tutkija ei käsitä kunnolla.
Ekonomistit ovat olleet kehnoimpia

aavistamaan taloudellista tilannetta
tulevaisuudessa.
Jossakin vaiheessa varallisuutesi on
silti luultavasti kasvanut sellaiseksi, että tuotot alkavat olla todellisia.
Tällöin voit lisätä omaa kulutustasi
ja nauttia omaisuudestasi. Kenties
tarjota osingoilla kierroksia kantakuppilassa kavereille, jotka ovat kaataneet kurkustaan kapitaalinsa!

JOONAS SILLANPÄÄ
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