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Ruotsissa asuu 675 000 suomalaisen taustan
omaavaa ihmista. Luvussa on mukana kolme
sukupolvea. Enemmiston juuret ovat syvalla
Ruotsissa ja Suomessa. Mika on taman paivan
nuorten kuva ruotsalaisuudesta ja suomalaisuudesta: Mita mahdollisuuksia heilla on yhdistaa kaksi kulttuuria ja kielta toisiinsa?
FT Lotta Weckstrom on haastatellut Ruotsissa kasvaneita kaupunkilaisnuoria, jotka arastelematta kertovat kipeistakin tunteistaan, valtasuhteistaan ja arkipaivastaan. Nuorten oman aanen kautta suomalaisuus
muuttuu kaleidoskoopiksi tai vahakankaaksi. Nuorille suomalaisuus on jotakin, jota
ei voi vangita tavanomaisin klisein viittaamalla vain tangoon, jaakiekkoon, puunhakkuuseen, suomalaisten tyohulluuteen tai vaitonaisuuteen. Mika aluksi naytti suomalaisuudelta tai ruotsalaisuudelta, ei sita olekaan.
Suomen kielen menetys toki koetaan kipeana, mutta kaiken haihtuvan keskella suomalaisuudesta jaa sittenkin jaljelle jotakin. Eraan haastateltavan sanoin: " ... keskella
ta/vea kavella ilman hattua ja nahkatakki auki, se niin ku ettei kaiken tartte olla nUn 50poa ja mysigt".

Kirjassa nuoret kertovat kokemuksistaan ennakkoluuloista ja niiden ylittamisista. Se
aika on jo kaukana,jolloin ymparisto maaritteli heidan suomalaisuutensa. Hapea on
vaistynyt. Suomalaisuus tai ruotsalaisuus ei ole enaa haittatekija.
FT Lotta Wecksromin teos tarjoaa tietoa vahan tunnetusta asiasta eli suomalaisuudesta Ruotsissa. Vaikenemisen aika on ohitettu peruuttamattomasti.
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Kiitokset
On kulunut useita vuosia, tarkkaan ottaen kokonaiset kymmenen, siita kun ryhdyin pohtimaan vaitoskirjan
kirjoittamista ruotsinsuomalaisista nuorista. Tyo eteni hiljalleen, suurimmaksi osaksi osa-aika projektina
erinaisten apurahojen turvin milloin missakin pain maailmaa. Suurimman osan kuluneista vuosista asuin
kuitenkin Amsterdamissa ja palasin Ruotsiin tutkimustyoni merkeissa saannollisesti, useimmiten syksylla.
Vaitos oli Jyvaskylan yliopistolla juhannuksen kynnyksella 2008. Jo tutkimusta tehdessani toiveissani
oli kirjoittaa vaitoskirjan lisaksi toinenkin kirja. Halusin tehda suomenkielisen kirjan niille ihmisille, joista
tama tutkimus kertoo. Kirja on nyt valmis ja on kiitosten aika.
Vuodet taman tutkimuksen parissa ovat olleet mielenkiintoisia tutkimuksen tekemisen ja tutkijana
varttumisen suhteen, mutta erityisesti niiden ihmisten vuoksi, jotka olivat mukana tutkimuksen synnyssa
ja valmistumisessa. Ruotsinsuomalaisiin tutustuminen on ollut rikastuttava kokemus ja kiitan lampimasti
kaikkia tahan tutkimukseen tavalla tai toisella osallistuneita. Kiitos mahtavista haastatteluista, kiitos majapaikoista, inspiroivista keskusteluista, kiitos villasukista, halauksista, kesamokin lainasta, kaytannon
avusta, ja ennen kaikkea kiitos siita, etta otitte minut vastaan ja raotitte ovia maailmaanne. On haikeaa
jattaa hyvastit.
Olen kirjoittanut taman kirjan University of Californian 8erkeleyn kampuksella vierailevana tutkijana
Department of Scandinavian-Iaitoiksella, Koneen Rahaston Saation apurahan seka Suomalais-ruotsalaisen Kulttuurirahaston apurahojen turvin ja kiitan seka rahoittajia etta Scandinavian-Iaitosta lampimasti.
Kasikirjoitusta ovat kommentoineet Siirtolaisuusinstituutin johtaja Ismo Soderling, tutkimus-johtaja Elli
Heikkila, Ruotsinsuomalaisten arkiston johtaja Erkki Vuonokari seka Juhamatti Pelkonen, kiitos kaikille
tarkoista huomioista ja kommenteista. Taitosta ja valokuvamateriaalista kiitan Siirtolaisuusinstituutin
kirjastonhoitajaa, graafikko Sisko Tampiota ja tietopaivelupaaliikko Jouni Korkeasaaria. Piirroksista kiitos
kuuluu kuvataiteilija Markku Huovilalle.
Erityisen lampimasti kiitan puolisoani Giladia ja tytartamme Theaa - ihanaa monikieleista perhettani
- seka vanhempiani Eira ja Anders Weckstromia, joiden huomissa sain kasvaa sisarteni Olgan ja Erikan
kanssa onnelliseen kaksikielisyyteen.
Keittionpoydan aaressa, Lucian paivana 2010
Lotta Weckstrom
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Julkaisijan esipuhe
Suomesta on muutettu Ruotsiin jo vuosisatojen ajan. Vuonna 1462 Tukholman suurin veronmaksaja oli
Heikki Finne. Tukholman linnan 44 rengista ja sepanrengista vuonna 1544 oli 41 miesta Suomesta.
Noista paivista on paljon yetta virrannut G6ta-joessa. Ruotsinsuomalaisten nykyista lukumaaraa
on vaikea tasmallisesti arvioida . Ensiksikaan Ruotsissa ei vaest6a tilastoida kielen mukaan. Toisaalta
maahanmuuttajat hankkivat lapsia my6s muiden maahanmuuttajaryhmien kanssa, joten transnationaalisten parisuhteiden my6ta suomalaisuuden kasite "hamartyy". Ruotsin tilastojen mukaan Suomessa
syntyneita ja heidan jalkelaisiaan asuu nyky-Ruotsissa lahes 670 000 henkea. Luku sisaltaa Suomessa
syntyneiden ohella my6s toisen ja kolmannen sukupolven. Ruotsin suomalaisperainen vaest6 on siis
selvasti suurempi kuin Suomessa oleva suomenruotsalainen vahemmist6.
Kaksikielinen Suomi on suojannut ruotsinkielen aseman voimakkaasti jo perustuslaissaan. Ruotsissa
suomi on kieli muiden joukossa . Toki Ruotsin hallitus on hiljalleen edistanyt suomen kielen asemaa. Kieliuudistus etenee kunnittain. Talla hetkella Ruotsissa on 32 kuntaa , joissa suomalaisilla on mahdollisuus
asioida omalla kielellaan viranomaisten kanssa.
Ruotsin integraatioministeri Erik Ullenhag kirjoitti blogissaan 16.10.2010, etta Hoforsin kunnassa
asuville suomen kielta puhuville on nyt koittanut tallainen oikeus "Hofors finskprakiga befolkning nu far
starkta rattigheter att anvanda" .", (wwwsweden.gov.se/sb/d/13749/a/157956). Kunnassa on 10 000
asukasta, joista noin 12 % on ulkomailla syntyneita. Jos oletamme heista kolmanneksen olevan suomalaistaustaisia, koskee integraatioministerin mainitsema uudistus kahta-kolmeasataa suomalaista. Kunnan
kotisivut ovat ruotsiksi ja englanniksi.
Lotta Weckstr6min kirja "Suomalaisuus on kuin vahakangas" on tarkea teos toisen ja kolmannen
polven nuorten ruotsinsuomalaisten elamasta ja identiteetista. Suomalaistaustaisissa nuorissa on paljon
ruotsalaista maustettuna suomalaisuudella. Kun Lotta kysyi haastateltaviltaan , mika on taman paivan
ruotsinsuomalaiselle tarkeaa suomalaisuudessa , sai han vastaukseksi mm. seuraavan: "". voi kavella
ilman hattua ja nahkatakki auki, se niin ku ettei kaiken tartte olla niin s6p6a ja mysigt".
Kiitan tohtori Lotta Weckstr6mia tarkean kirjan kirjoittamisesta. Toivon, etta tama julkaisu kuluu seka
ruotsinsuomalaisten etta kaikkien vahemmist6kysymyksista kiinnostuneiden kasissa. Tekija on taitavasti
tuonut esille tarkeaa tutkimustietoa sortumatta tieteelliseen fraseologiaan. Ruotsinsuomalaisten arkiston
johtaja Erkki Vuonokari ja instituutin tietopalvelupaallikk6 Jouni Korkiasaari ovat voimakkaasti tukeneet
hanketta sen eri vaiheissa - siita heille lammin kiitos. Samoin kiitan paasihteeri Markus Lyyraa (Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto), valokuvaaja Kai Kangassaloa , taiteilija Markku Huovilaa ja toimittaja
Juhamatti Pelkosta heidan avustaan kirjan eri vaiheissa. Ruotsinsuomalaisten kollegojemme yhteisty6 ja
tuki ovat siivittaneet kirjan valmistumista. Siirtolaisuusinstituutissa kirjan taitosta ja kannen toteutuksesta
on vastannut graafikko Sisko Tampio. Siskolle lam min kiitos erinomaisesta lopputuloksesta. Toivon, etta
taman kirjan my6ta ruotsinsuomalaisten asia tulisi tutuksi my6s Suomessa. Ruotsissa asuvat suomalaiset
ovat kulttuurinen ja vaest6llinen rikkaus, joka jatkossakin yhdistaa Suomea ja Ruotsia.
/smo Soderiing
Siirtolaisuusinstituutin johtaja , Turku

Johdanto

Tama kirja kertoo Ruotsissa asuvista ja siella varttuneista suomalaistaustaisista
nuorista aikuisista. Se perustuu vaitoskirjaani, joka kasittelee suomalaisuutta
Ruotsissa toisen sukupolven nakokulmasta. Vaitoskirjani kuuIuu soveitavan
kielentutkimuksen alaan ja keskityn haastatteluissa nuorten aikuisten tapoihin
rakentaa suomalaisuutta. Tarkastelen miten suomalaisuudesta, suomenkielisyydesta ja Suomesta puhutaan. Sen lisaksi tarkastelen myos joitakin puhumisen
tapoja kuten vitsailua ja ristiinpuhumista. Olen kirjoittanut taman kirjan lukijalIe, jota kiinnostaa taman paivan suomalaisuus Ruotsissa. Seuraavissa Iuvuissa
kymmenen suomalaistaustaista nuorta aikuista pohtii muunmuassa sita, milta
suomalaisuus heidan mielestaan nayttaa nykypaivan Ruotsissa ja milta heidan
oma suomalaisuutensa tuntuu ja kuuIostaa.

Taustalla suuri muuttoaalto
1960- ja 1970-lukujen suuren muuttoliikkeen aikana Suomesta muutti kymmenia
tuhansia nuoria miehia ja naisia Ruotsiin. Matkaan Iahdettiin Iahinna Pohjois- ja
Lansi-Suomesta, missa kylia suorastaan tyhjeni vaeston suunnatessa Iantiseen
naapuriin.
1960-luvulla Suomessa muutettiin yleisestikin maaseuduita kaupunkeihin:
peitoja pantiin pakettiin ja tyottomyys oli korkeaa. Monelle muutto Iahden yli
Ruotsiin ei oBut sen suurempi askel kuin muutto maaita paakaupunkiseudulle.
Useimmiten Ruotsiin mentiin tyon hakuun, raskaaseen fyysiseen tyohon Volvol-
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........
......, - ..Ie, Asea Scandialle, ABB:lle,
Uddevallan telakalle, kotiapulaiseksi tuttavan, oman siskon
tai veljen perheeseen.
Tutkimusten mukaan lahtijat olivat varsin nuoria, perheetti::imia miehia ja naisia.
Suuri osa, arvioiden mukaan
perati 40-50% suomalaissiirtolaisesta palasi jossain
vaiheessa Suomeen, joko
pysyvasti tai valiaikaisesti.
Monelle Ruotsista tuli kuitenkin uusi kotimaa.
Muuttoliikkeen voimakkain huippu ajoittui vuosien 1969 ja 1970 taitteeseen.
Tuona nimenomaisena vuonna Ruotsiin saapui yli
100 000 siirtolaista, ja suurin osa heista oli suomalaisia. Mita niin merkittavaa
tapahtui Suomessa ja Ruotsissa toisen maailmansodan jalkeen, etta niin monet
suuntasivat Ruotsia kohti? Toisen maailmansodan jalkeen Suomi ja Ruotsi olivat
hyvin erilaisissa tilanteissa. Suo mea odottivat valtavat sotakorvaukset, kun taas
Ruotsissa ryhdyttiin luomaan hyvinvointiyhteiskuntaa. 1950-luvulla Suo men ja
Ruotsin erot olivat viela todella suuret. Ruotsissa panostettiin teollisuuteen ja
kaupungistumiseen samalla kun Suomi eli viela agraariaikaa. Kun Ruotsissa huristeltiin autoilla ja monissa kodeissa oli jo juokseva vesi ja jaakaappi arkipaivaa,
Suomessa suuri osa pelloista kynnettiin viela hevospeleilla. Ruotsin teollisuus
kukoisti ja julkinen sektori laajeni. Ruotsissa oli 1960-luvun lopulle asti akuutti
tyi::ivoimapula. Teollisuustyi::ilaisten lukumaara kasvoi aina 1960-luvun, mutta
kaantyi 1970-luvulla laskuun. Myi::is julkinen sektori laajeni ja imi tyi::ilaisia hoitoalalle ja paivakoteihin.
Ruotsi varvasi tyi::ivoimaa ympari Eurooppaa: Norjasta, Suomesta ja Tanskasta, Italiasta, silloisen Jugoslavian alueelta ja Turkista. Ruotsin malli oli hyvin
samanlainen kuin esimerkiksi Lansi-Saksan 1970-luvun tyi::ivoimapolitiikka. Gastarbeiterit eli vierastyi::ilaiset otettiin ilolla vastaan; viela tassa vaiheessa heidan
ei oletettu jaavan pysyvasti maahan. Mutta toisin kavi, kuten myi::ihemmin tultiin
huomaamaan.
Suomalaissiirtolaiset asettuivat lahinna Malarinlaakson alueelle, Tukholman
ymparisti::ii::in ja Gi::iteborgiin. Moniin ruotsalaisiin pikkukaupunkeihin kehittyi aivan omia suomalaisalueita, joissa suomalaissiirtolaisten sosiaalisten verkostojen
turvin uudet tulokkaat Ii::iysivat nopeasti paikkansa. Kaikille Ruotsiin asettuminen
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Johdanto

Suomen ja Ruotsin valinen muuttoliike 1945-2010
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ei suinkaan ollut helppoa. Kielivaikeudet, yksinaisyys, koti-ikava, ja raskas vuoro- ja liukuhihnatyo synkensivat monen suomalaisen arkea. Puhuttiin Slussenin
"sisseista" - suomalaisalkoholisteista - ja "finnjavel" -keskustelu ruotsalaisessa
mediassa sai jopa Suomen hallituksen puuttumaan asiaan. Ongelmista huolimatta
suurin osa suomalaissiirtolaisista loysi paikkansa ruotsalaisessa yhteiskunnassa ja
tyoelamassa, perusti perheen ja elama asettui uomiinsa. Lasten syntyman myota
monet perheet ankkuroituivat entista tiiviimmin uuteen asuinmaahansa.

Ruotsinsuomalaisten viihemmistoasema
Arviointiperusteista riippuen Ruotsissa elaa nykyaan (2010) suomalaistaustaisia
ihmisia muutamasta sadasta tuhannesta lahes 675 OOO:een ihmista. Ruotsin Tilastollisen Keskustoimiston (SeB) mukaan vuonna 2008 suomalaistaustaisia oli,
jos kolme polvea lasketaan mukaan, perati 674 932. Naista Suomessa syntyneita
oli 175116, toisen polven suomalaisia 261136 ja kolmannen polven suomalaisia
238680. Tilastoissa toiseksi polveksi luetaan ihmiset, joiden vanhemmista ainakin
toinen on syntynyt Suomessa. Kolmanteen polveen kuuluvat vastaavasti ne, joiden
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isovanhemmista ainakin toinen on Suomessa syntynyt. Suomalaiset muodostavat
nykyaan Ruotsin suurimman vahemmiston ja ovat olleet vuodesta 2000 lukien
yksi Ruotsin viidesta kansallisesta vahemmistosta juutalaisten, saamelaisten,
romanien ja tornionjokilaaksolaisten rinnalla (SOU 2005:40).
Vuoden 2010 alusta ruotsinsuomalaisten asema on vahvistunut kun kaksi
vahemmistojen elamaan liittyvaa lakia astui voimaan. Lait ovat laki kansallisista
vahemmistoista ja kielilaki. Edellinen laki sisaltaa maarayksia kansallisista vahemmistoista, kansallisista vahemmistokielista, hallintoalueista ja oikeudesta
kayttaa vahemmistokielta hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa seka maarayksia eraista esikoulutoimintaa ja vanhustenhuoltoa koskevista velvollisuuksista. Laki sisaltaa myos maarayksia lain soveltamisen seurannasta. Kielilaissa on
maarayksia ruotsin kielesta, kansallisista vahemmistokielista ja ruotsalaisesta
viittomakielesta.
Suo men kielen asemaa on kaytannon tasolla parannettu 2000-luvulla (katso
esim. Huss 2001; 2006). Aluksi suo men kieli oli Pohjois-Ruotsin hallintoalueella
alueellinen vahemmistokieli. Vuoden 2010 alussa tuli voimaan laki Malardalenin
ja Tukholman alueen hallintoalueesta. Vuonna 2009 tuli voimaan myos kielilaki
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s uunte n kie lt'd asioidessasi kaupungin eri elimissii.
Nyt volt pyyt~~ kaupungro
puheiinvaihdetta yhdist1jma~n sinut
suomenkieHseUe virkailij alle !
Arto Pajuvirta o n nimeni ja olen s uomen
kieJen haUint Qalueen tieoottaja. Turen
myl)s tyOs ke ntelemd~n s iga:Jn~n nin
yhteydessa olevassa vastaa notossa

Broschyrer och
infortnationsmaterial
.. fntegraatio-ohjelma, va ste ~~$in
kaupunki (pdf· 290 kB)
.. City of Vaster&s, Annual Report 2009
(pdf - 718 kB)

tiettyina a ikoina arkipaivisin.

Puh. 02 1-39 1564

Sahkopostl arto.pajuyirta®yageras.se

Suomi on yksi Ruotsin kansallisista vahemmistokielista. Nykyisin suomen kayttoa tukee kaksi lakia :
kielilaki seka vahemmisto- ja vahemmistokielilaki. Kielilain mukaan vahemmistoihin kuuluvilla on oikeus
"oppia, kehittaa ja kayttaa" omaa kieltaan. Monet kunnat tiedottavat toiminnastaan myos suomeksi.
Kuv a Vasterllsi n kunnan kot isivu !ta, www.Vasteras.se/s uomeks i

(SFS 2009:600), jossa suo men kielen asemaa kansallisena vahemmist6kielena
vahvistetaan.
Tata kirjaa kirjoittaessani suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvia kuntia
ovat Botkyrka, Boras, Eskilstuna, G6teborg, Jallivaara, Hallstahammar, Haninge,
Haaparanta, Hofors, Huddinge, Habo, Kalix, Kiiruna, K6ping, Pajala, Sigtuna,
Skinnskatteberg, Solna, Sundbyberg, Surahammar, S6dertalje, Tierp, Tukholma,
Upplands Vasby, Upplands-Bro, Uppsala, Uumaja, Vasteras, Alvkarleby, bsteraker,
bsthammar ja Ruotsin Ylitornio, seka Gavleborgin maarakajat. My6s muut kunnat
voivat liittya hallintoalueeseen, jos ne haluavat. Hallintoalueella suomenkielisilla on oikeus paivakotiopetukseen kokonaan tai osittain suomeksi seka oikeus
omakieliseen vanhustenhuoltoon. Hallintoalueella suomenkieliset voivat my6s
kayttaa suo mea virastoissa. Hallintoalueiden tehtavana on edistaa ja tukea kielen kehitysta. Vahemmist6kielten uusi asema tarkoittaa periaatteessa sita, etta
kielia tuetaan yhteiskunnan taholta erilaisin toimin. Hyvin merkityksellinen alue
on my6s peruskoulu, jossa oppilaat voivat saada opetusta suo men kielessa, jos
yksikin oppilas ja vanhempi sita vaatii.
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Kieli on tarkea osa ihmisen identiteettia ja "suomalaiskysymys" Ruotsissa on
usein sidoksissa suomen kieleen. Suo men kieli on usein suomalaisuuden merkitsija Ruotsissa, ehka pitkalti siksC etta suomalaisten ja ruotsalaisten kulttuuriset
ja ulkonablliset erot mielletaan yleensa haviavan pieniksi.
Ensimmaisen sUkupolven suomalaissiirtolaisia ja heidan elamaansa iloineen
ja suruineen on dokumentoitu suhteellisen kattavasti. Ruotsissa ja Suomessa on
tehty lukuisia vaitbskirjoja ja muita tutkimushankkeita suomalaissiirtolaisista,
ja teemaa on kasitelty niin elokuvissa kuin kauno- ja tietokirjallisuudessa. Ensimmaisen sukupolven lasten - siis toisen sukupolven elamaa - ei sen sijaan ole
viela tutkittu kovin tarkasti. Mita kuuluu toisen sukupolven ihmisille? Mita he
ajattelevat suomalaisesta taustastaan? Onko siita iloa vai eikb sita haluta korostaa?
Onko suomalaisuus tarkeaa ja mita suomalaisuus itse asiassa merkitsee toisen
sukupolven suomalaisille?
Kerasin vaitbskirjaani varten haastatteluja Malarinlaakson alueella KeskiRuotsissa vuosien 2002 ja 2006 valisena aikana. Vietin ensimmaisen kenttatybjaksoni Kbpingissa, Malarinlahden lantisessa pohjukassa ja seuraavat jaksot johtivat
minut Vasteraasiin, Tukholmaan ja Tukholmassa erityisesti Rinkebyn lahibbn.
Haastattelin yhteensa 29:aa suomalaistaustaista henkilba. Nuorin oli haas tatteluhetkella 23-vuotias ja vanhin 42. Joukossa oli kaikenlaisia ihmisia ja ammattien
kirjo oli suuri. Joukkoon mahtui mm. opiskelijoita, kotiaiteja, yksityisyrittajia,
rakennusmiehia ja mediatyblaisia. Jotkut puhuivat suomea, toiset eivat. Suurimmalle osalle suomi oli ollut kotona puhuttu kieli, ja jotkut olivat jatkaneet suomen
puhumista mybs muutettuaan pois kotoa. Puhuivatpa haastateltavat suo mea tai
ruotsia, kaikkia heita yhdisti kokemus suomalaisessa perheessa kasvamisesta.
Kaikilla ainakin toinen vanhemmista oli suomenkielinen siirtolainen, joka oli
tullut Ruotsiin suuren muuttoliikkeen aikoihin. Yhden haastateltavan isa oli tullut
Ruotsiin Inkerinmaalta pakolaisena 1940-luvulla. Otin hanet mukaan tutkimukseen siksC etta han koki vahvasti olevansa suomalainen ja suomalaisuuden kokemukset lapsuudessa seka nuoruudessa olivat muovanneet hanen persoonaansa
huomattavasti enemman kuin mikaan muu yksittainen tekija.
Vaikka haastateltavia yhdisti suomenkielinen tausta, he olivat kasvaneet hyvin
erilaisissa ymparistbissa. Joidenkin lapsuudenkoti oli keskiluokkainen ja sijaitsi
varakkaassa ruotsinkielisessa naapurustossa. Suomalaisiin usein liitetyilla kielteisilla ennakkokasityksilla ei valttamatta ollut merkitysta naiden haastateltavien
elamassa. Toiset olivat kasvaneet siirtolaislapsille tavanomaisimmissa ymparistbissa: monikielisissa ja -kulttuurisissa lahibissa, joissa monet lapset tutustuivat
"oikeisiin ruotsalaisiin" kenties vasta kouluun mennessaan. Arvatenkin eri ymparistbissa kasvaneilla oli hyvin toisistaan poikkeavia muistoja suomalaisuudesta
ja suomalaisuuteen suhtautumisesta.
Mista sitten lbysin kaikki nama ihmiset? Joskus haastateltavia lbytyi, kun olin
kertomassa tutkimuksestani korkeakoululla tai jossain suomalaisten jarjestamas-
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sa tapahtumassa. Ihmiset ottivat yhteytta minuun lehdessa olleen haastattelun
perusteella tai radio-ohjelman kuultuaan. Toisinaan sain nimilistoja paikallisilta
suomalaisseuroilta. Suurimmaksi osaksi haastateltavat tavoitettiin kuitenkin niin
kutsutulla lumipalIo- menetelmaIIa: haastateltavat avustivat itse uusien haastateltavien loytamisessa. Ensimmainen haastateltavani oli ikaiseni nuori nainen,
jonka vanhemmat majoittivat minut kotiinsa ensimmaisen kenttatyojakson ajan.
Taman ensimmaisen kontaktin kautta "suomalainen Koping" avautui eteeni paiva
paivalta varikkaampana ja monimuotoisempana.
Haastattelin halukkaita henkiloita joko yksitellen tai parin, kolmen hengen
ryhmissa. Suurinta osaa haastattelin useammin kuin yhden kerran ja monien
kanssa tein palautekeskustelun ensimmaisen haastattelun pohjalta. Palautekeskusteluissa keskustelimme ensimmaisesta haastattelusta, ja joidenkin kanssa
palautekeskustelut venyivat jopa kolmen tunnin mittaisiksi. Kirjoitin haastattelut
puhtaaksi ja lahetin ne haastateltaville. Nain he saivat tilaisuuden kommentoida
haastattelua, ja myos korjata mahdollisia virheita, joita olin tehnyt litterointityossa
(olin esimerkiksi usein kirjoittanut ruotsalaisten paikkojen nimia vaarin). Kaikki
haastateltavat eivat halunneet palautekeskustelua.
Haastateltavieni tarinoista voisi kirjoittaa montakin kirjaa. Vaitoskirjaani
varten valitsin haastateltavien joukosta 10 avainhenkiloa, joiden haastatteluihin
keskityin analyysissani. Jokaista kenttatyoaluetta edustaa 2-4 henkiloa, joiden
haastattelut tavallaan summaavat sellaisia teemoja, jotka olivat tyypillisia kullekin
alueelle ja koko kentalle.
Taulukosta 1 sivuilla 18-19 kay ilmi 10 avainhenkilon perustiedot, haastattelupaikat, ajankohdat ja haastattelukieli.
Haastateltavat eivat esiinny vaitoskirjassani tai tassa kirjassa omilla nimillaan
vaan he saivat keksia itselleen peitenimet. Kahdeksan kymmenesta avainhenkilosta keksi itse itselleen peitenimen, ja jotkut heista olivat pohtineet tarkkaan
millaisen nimen halusivat. Uuden nimen valitseminen oli paljon muutakin kuin
vain anonyymiyden varmistamista, silla jotkut haastateltavat kertoivat valinneensa kansainvalisen tai ruotsalaiselta kuulostavan nimen siksi, etta heidan oikea
nimensa oli kansainvalinen, ei suomalaisen kuuloinen. Talloin henkilon nimi ei
heti kerro suomalaisesta taustasta. AlIa olevassa esimerkissa Sofia, Aki-Petteri ja
Sanna kertovat peitenimistaan.

los haastattelu on tehty ruotsiksi, seuraa suomenkielinen kaannos heti ruotsinkielisen litteroinnin jalkeen. Litterointiavain loytyy sivulta 156.

~

Palautekeskustelu, joulukuu 2006

Lotta: Du har valt att heta Sofia [joo] varf6r, trotlI du
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Sofia:IIJag tycker att Sofia or ett bra namn. Jag har ju ett ditt svenskt namn
liksom pa riktigt, jag. XX or ju inget typiskt finskt namn, sa Sofia passar bra
eftersom da kan man int' direkt veta.

Lotta: Sa olet valinnut nimeksesi Sofia[ joo] miksi lisa
Sofia: IIMun mielesta Sofia on hyva nimi.. mullahan on aika ruotsalainen nimi siis niin
kun oikeesti. XX ei 00 tyypilinen suomalainen nimi, ja siksi Sofia sopiii hyvin kun siita ei
voi silleen heti tietaa.

~

Palautekeskustelu, syyskuu 2005

Aki-Petteri: Joku tosi kunnollinen suomalainen tuplanimi sen pitaa olla, Erkki-Pekka
(naurua) [naurua] siita pitaa heti kuulla, etta taalta tulee Erkki-Pekka suomalainen! [yhteista naurua]

~

Palautekeskustelu, joulukuu 2006

Lotta: Sanna on hyvii, miksi Sanna? [nauraa]
Sanna: Ma olen ajatellut silleen, etta Sanna on tosi tavallinen nimi 70-luvulla syntyneilla
tytoilla, niin kun mun oikee nimikin on, etta se silleen sopii. Toinen vois olla Tiina, mutta
tykkaan tasta Sannasta enemman (nauraa)

Itselleen uuden nimen keksineet haastateltavat olivat harkinneet tarkoin millaisen nimen halusivat ja tiesivat tarkalleen miksi juuri tama nimi oli heille sopivin.
Jotkut halusivat painottaa suomalaisuuttaan peitenimellaan, kuten Aki-Petteri tai
Katariina. Toiset puolestaan valitsivat tyypillisen ruotsalaisen nimen, kuten Emma,
Sandra, Sofia ja Maria. Olin kiinnostunut nimista ja peitenimen antamisesta my6s
siksi, etta nimiin liitetaan aina tiettyja mielikuvia.
Seuraavassa Maria kertoo suomalaisen sukunimen aiheuttamista ongelmista
ja siita, miten hanen elamansa muuttui, kun han naimisiin mennessaan otti miehensa sukunimen. Olimme jo aikaisemmin keskustelleet nimista ja Maria mainitsi
suomalaisiin nimiin usein liitettavan kielteisia mielikuvia.
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~

Ensimmainen haastattelu, huhtikuu 2002

Lotta: Skiimdes du, dO., att vara finsk?
Maria: Ja det gjorde man ju. Det var ju ingenting man talade om, sadiir, men

alia sag det ju po. namnet. Men ville ju hellst byta till nagot vanligt, Svensson
eller nagonting.
Lotta: Det iir niistan som jag och mitt svenska efternamn. Och jag har tiinkt

sadana hemska saker att min svenska iir so. dalig att jag vill inte heta so. hiir.
Att jag sku lie hellre heta Pirjo Jokinen eller nagot (skrattarJ [skrattarJ
Maria: Jaa. Nej, jag ville giirna ta bort det, for jag ville inte att det sku lie miirkas. Och so. var jag ju mobbad i skolan. Jag har alltid varit stor, liksom och

sadiir. Jag var mobbad for det och sen just for det hiir finska spraket. so. det
var ingenting man var stolt over, det var det absolute inte.

Lotta: Nolottiko sua se, etta sa olet suomalainen?
Maria: Kyllahan se nolotti. Ei siita koskaan puhuttu mitaan, mutta kyllahan kaikki naki
sen nimesta, etta on suomaiainen. Kaikista mieiuiten sitEi ois oiiut nimeitEian joku ihan
tavallinen Svensson tai jotain.
Lotta: No se on melkee kun mina ja mun ruotsalainen sukunimi. Ma niinkun ajattelin
kaikkeen sellasta kauheeta, eta mun ruotsi on niin surkeeta etta en haluis etta mun nimi
on tallanen. Etta mielummin ois vaikka Pirjo Jokinen tai jotain (nauraa) [nauraaJ
Maria: Niin. Ei, ma siis tosi mielellaan halusin paasta eroon siita nimesta, en halunnu,
etta se suomalaisuus nakyis. Ja muahan kiusattiin koulussa. Oon aina ollt isokokonen
ja noin. Siksi kiusattiin ja siten just ton suomen kielen takia. Ei se olJut mitaan sellasta,
mista ois ollu ylpee, ei todellakaan.

Madeleine ja Felix ovat minun keksimiani peitenimia. Kumpikaan heista ei vastannut viestiini, jossa kerroin haluavani kayWi.a heita avainhenkiloina ja pyysin
kummaltakin peitenimea tyotani varten.
Peitenimien kaytto on varsin yleista tamankaltaisissa haastattelututkimuksissa. Tuntemattomuuden turvin haastateltavat voivat helpommin kertoa myos
henkilokohtaisista asioista ja sellaisista tapahtumista, joihin eivat valttamatta
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halua itseaan liitettavan. Ennen arkistointia kaikki tata tutkimusta varten tehdyt
haastattelut on muokattu siten, etta nauhoituksista on poistettu kaikki henkilokohtainen materiaali. Henkilokohtaisia tietoja ovat muun muassa kaikki haastateltavien mainitsemat henkiloiden ja joissain tapauksissa myos paikkojen nimet.
Joskus haastateltavat pyysivat minua poistamaan haastattelunauhoituksista myos
henkilokohtaisia asioita tai perheenjaseniin liittyvaa tietoa. Parista haastattelusta
minua pyydettiin poistamaan kokonaisia tarinoita, joita haastateltavat eivat syysta
tai toisesta halunneetkaan arkistoitavan.

Miten ja missa haastattelut tehtiin?
Haastattelupaikalla on merkittava vaikutus haastattelun sujumiselIe, samoin
kysymysten ja vastausten sisalIolIe. Yleisena ohjenuorana onkin, etta haastattelu tulisi tehda haastateltavan kannalta rentouttavassa ymparistossa. Pyrinkin
mahdollisuuksien mukaan antamaan haastateltavilleni vapaat kadet valita haastattelupaikka.
Aivan ensimmaisen nauhoituksen tein haastateltavalle varsin tutussa ja
turvallisessa paikassa: hanen vanhempiensa olohuoneessa. Palautekeskustelun
nauhoitimme hanen vanhempiensa puutarhassa kukkivan luumupuun alIa. Lahes
kaikki Kopingin haastatteluttehtiin haastateltavieni kodeissa. Koti on useimmille
turvallinen paikka ja haastattelun kannalta varmaankin rentouttavin mahdollinen
ymparisto, jos ajoitus on hyva. Yhden Kopingin haastateltavan kohdalla ajoitukseni
oli huonoin mahdollinen: olin sopinut haastattelun jaakiekon MM-kisojen SuomiRuotsi ottelun ajaksi! Olin niin jannittynyt, etten edes muistanut, etta kisat olivat
kaynnissa juuri silloin. Haastateltavanikaan ei maininnut asiasta ajankohdasta
sopiessamme. Tajusin asian vasta kun aloitimme haastattelun ja han avasi television. Pahoittelin ajoitustani ja ehdotin palaavani myohemmin. Haastateltavani
kuitenkin vakuutteli, ettei hankaan niin tarkasti kisoja seuraa. Jalkiviisaana on
helppo todeta, etta on sanomattakin selvaa, ettei ole sopivaa tuppautua kenenkaan
kotiin haastattelemaan Suomi-Ruotsi jaakiekko-ottelun aikana.
Vasterasissa haastattelin ditejd suomalaisen seurakunnan perhekerhon tiloissa
kerhon tapaamisen aikana. Ajoitus ja paikka vaikuttivat hyvilta ja haastattelin aiteja
ryhmana kahtena eri paivana. Aanityksissa kuuluu lasten hauska mukanaolo. Opiskelijoita haastattelin Malardalenin korkeakoulun ryhmatyohuoneessa. Haastateltavat
valitsivat paikan ja ryhmatyohuone oli selkeasti heidan aluettaan, jossa mina olin
vieras. Tukholmassa tein joitakin haastatteluja kahviloissa ja huomasin pian, etta
vaikka kahvila onkin haastatteluymparistona mukava, ei se kuitenkaan ole paras
mahdollinen paikka nauhoittamisen kannalta. Aanityksiin tulee paljon taustahalya
ja haastattelujen kuunteleminen litterointia varten on vaikeaa.
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Taulukko 1. Perustiedot
Nimi

Syntynyt

Van hem mat Ruotsiin

Perhesuhde, ammatti

Ensimmaiset kontaktini, Koping, huhtikuu-kesakuu 2002

Sandra

1974

1963

Suomenkielinen suomalainen kumppani.
U:iaketieteen alalia.

Maria

1972

Aiti syntynyt Ruotsissa ,
isa tuli vuonna 1969

Ruotsinkielinen puoliso,
Sosiaalialalla

Aidit, Vasteras, marraskuu - joulukuu 2004

Pia

1980, Suomessa

1983

Suomenkielinen puoliso,
2 lasta, kotiaiti

Katariina

1974 Suomessa

Aiti vuonna 1974,

Ruotsinkielinen puoliso,

isa aikaisemmin

2 lasta, kotiaiti

Opiskelijat, Vasteras, marraskuu - joulukuu 2004

Felix

1969, Vasteras

Isa 1940-luvulla,
aiti ruotsalainen

Seurusteli ruotsinkielisen
ruotsalaisen kanssa,
opiskelija

Madeleine

1980, Vasteras

Aiti vuonna 1969,

Sinkku, opiskelija

saksalainen isa
1970-luvulla

Lahiolapset, Tukholman alueelia, joulukuu 2004, syyskuu - joulukuu 2005, joulukuu 2006

Sofia

1983, Tukholma

1960-luvun lopulla

Sinkku,opiskelija

Aki-Petteri

1983, Tukholma

1970-luvun lopulla

Sinkku, opiskelija

Emma

1980, Tukholma

1970-luvun alussa

Sinkku, opiskelija

Sanna

1978, Suomi

1970-luvun lopulla

Ruotsinkielinen kumppani,
media-alalia
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Ensimmainen haastattelu: paikka, kieli

Huhtikuu 2002, suomeksi , henkil6haastattelu

Palautekeskustelu: paikka, kieli

Kesakuu 2002,
suomeksi, henkil6haastattelu

Huhtikuu 2002, ruotsiksi , henkil6haastattelu

Kesakuu 2002, suomeksi ,
henkil6haastattelu

Marraskuu 2004, suomeksi, ryhmakeskustelu

Joulukuu 2004, suomeksi ,
ryhmakeskustelu

Marraskuu 2004, suomeksi, ryhmakeskustelu

Joulukuu 2004, suomeksi ,
ryhmakeskustelu

Marraskuu 2004, ruotsiksi, ryhmahaastattelu

Ei tehty

Marraskuu 2004, ruotsiksi, ryhmahaastattelu

Ei tehty

Joulukuu 2004, ruotsiksi, henkil6haastattelu

Joulukuu 2006, ruotsiksi,
henkil6haastattelu

Joulukuu 2004, suomeksi, henkil6haastattelu

Syyskuu 2005, suomeksi,
henkil6haastattelu

Joulukuu 2005, suomeksi , henkil6haastattelu

Joulukuu 2006, suomeksi,
henkil6haastattelu

Joulukuu 2005, suomeksi , henkil6haastattelu
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Joulukuu 2006, suomieksi,
henkil6haastattelu

20 •

Johdanto

Kolmannen ja neljannen kenttatyojakson aikana haastattelin useita henkiloita
Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton (RSKL) tiloissa Tukholman keskustassa, SOdermalmilla ja tama valinta oli kaikkien haastateltavien mielesta hyva. RSKL: n ja
myos Suomenruotsalaisten Keskusliiton (FRIS, Finlandssvenskarnas RiksfOrbund)
omistama rakennus on keskeisella paikalla ja siella toimii edella mainittujen jarjestojen lisaksi muitakin ruotsinsuomalaisia jarjestoja kuten Ruotsinsuomalaisten
Nuorten Liitto (RsN) , Uusi teatteri ja Ruotsinsuomalaisten arkisto (RsA).
Haastattelut tehtiin joko kirjastomaisessa kokoushuoneessa tai alakerran
saunaosaston keittiossa. Joillekin haastateltaville rakennus oli ennestaan tuttu,
toisille taas ei. Kaikesta huolimatta talo tarjosi rennon ympariston haastatteluille,
joista tulikin usein parin tunnin mittaisia.
Jotkut Tukholman alueen haastateltavat, /iihio/apset, kutsuivat minut kotiinsa
tekemaan haastattelua. Kaiken kaikkiaan haastattelutilanteet olivat paaasiassa
rentoja ja epamuodollisia tilanteita. Joidenkin kanssa haastattelut olivat lyhyita,
aIle tunnin mittaisia ja pitkalti kysymys-vastaus periaatteella etenevia tilanteita.
Suurin osa haastatteluista oli kuitenkin pallopelin lailla etenevia kommunikaatiotilanteita, joissa mieIleyhtymien kautta edettiin valilla hyvinkin yllattavin
kaantein.
Haastattelun sisaltoon, pituuteen ja kulkuun vaikuttavat monet asiat. AlIa
kaksi esimerkkia siita, miten sarna kysymys voi saada hyvin erilaisen vastauksen
henkilosta riippuen.
~

Rami, syntynyt 1973, ensimmiiinen haastattelu huhtikuussa 2002

Lotta: O/etsa suoma/ainen?
Rami: Emma tHa.
Lotta: Kutsuuks sun ystavat sua suoma/aiseks vai ruotsa/aiseks?
Rami: .. .No se vahan rHppuu.
Lotta: Mista?
Rami: .. No emma tiia.
~

Riikka, syntynyt 1976, ensimmiiinen haastattelu huhtikuussa 2002

Lotta: Ar du finsk?
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Riikka: Jaa jaa minsann, 110% [11 O%?J joo, alltid. Och det ar lite diskussion,
en del av mina svensa kompisar dam kan inte fdrsta att jag kallar mej finsk
[mmJ jag ar svensk darfor att jag ar fodd har, tycker dam [jooJmen jag hOller
inte med.Jag kanner mej, det beror pa, varje manniska kanner sej var ens ratter kommer ifran [jooJ sam utlanningar. Aven omen turk har batt har i trettio
ar, han kommer aldrig att bli svensk i svensk jargon, men bara att jag ar /jus
och har blda ogan sa da tanker dam ;"ahaaa"
Lotta: Men du kanner dej inte svensk?

Riikka: Nejjag sku lie aldrig villa vara svensk (skrattar) [skrattar][varfor?J
naa, jag gil/ar faktiskt finnar hattre i regel. Dam ar raka, arliga, dam ar lite,
speciella, antligen alskar man dam eller hatar dam. Sa ar det. [mmJ Men dam
fiesta, jag bodde ju i Rinkeby fdrut, [mmJoch dar bar ju mycke' utlanningar
och dam tyckte batre am finnar an svenskar. Finnar var sa raka och arliga
dam sade vad det tyckte och that's it. Och det var liksom bra.

Lotta: Ootsa suomalainen?
Riikka: Joo, joo kyl/a fodel/akin, 110% [110% ?J, joo aina. Se on vahfin sil/een kyseenalaista, etta osa mun ruotsalaisista kavereista ei ol/enkaan ymmarra miksi ma kutsun
itteeni suomalaiseks [ mmJ ma oon ruotsalainen koska ma oon syntynyt taal/a, niitten
mielesta siis UooJ mutta ma olen eri mielta. Ma koen itteni, no se vahfin riippuu, jokainen
ihminen tuntee missa sen juuret on UooJ niin kun ulkomaalaiset. Jos joku on syntyny
Turkissa ja asuu taal/a vaikka kolkyt vuotta niin ei se koskaan tuu olemaan ruotsalainen
niin kun ruotsalaisessa kielenkaytossa, mutta koska ma oon vaalee ja sinisilmainen niin
sit ne aattelee etta "ahaaa"
Lotta: Mut etko sa niin ku koe olevas ruotsalainen?
Riikka: Mil en koskaan haluais olla ruotsalainen (nauraa) [nauraaJ [miks?J ei, ei ma
tosiaan tykkaan suomalaista paljon enemman noin yleensa ottaen. Ne on suoria ja rehellisia, ne on vahfin silleen erikoisia, niita joko rakastaa tai sitten vihaa. Silleen. [mmJ
Mut useimmat, mahan asuin tuol Rinkebyssa aikasemmin [mmJ niin siel/ahan asuu
paljon ulkomaalaisia niin niitten mielesta suomalaiset on mUkavampia kun ruotsalaiset.
Suomalaiset oli niitten mielesta suoria ja rehellisia ja sana mita mielta ne on asioista
oikeesti ja that's it.
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Esitin kaikille haastateltaville jotakuinkin samat kysymykset. Jotkut puhuivat
paljon ja ronsyillen, kuten esimerkin Riikko, kun taas joidenkin haastateltavien
sanaisen arkun kansi ei auennut lainkaan nauhurin pyoriessa. Tutkijan tuleekin
pohtia tekniikoitaan ja haastattelijan rooliaan seka niiden vaikutusta haastattelun
kulkuun. Loppuen lopuksi haastattelutilanteessa on pitkalti kysymys henkilokemiasta, joka joko toimii tai ei. Haastateltava ja haastattelija tuntevat olonsa joko
turvalliseksi tai kiusaantuneeksi, ja tunnelma vaikuttaa tietysti haastattelun
kulkuun seka sisaltoon. Jotkut haastateltavatkin ottivat haastattelutilanteen
mahdollisen pelottavuuden puheeksi. Seuraavassa Emma puhuu siita, millaisia
ennakko-odotuksia ihmiset hanen kasityksensa mukaan helposti liittavat haastateltavana olemiseen ja haastattelijan persoonan vaikutuksesta vastauksiin.

~

Ensimmiiinen haastattelu, lokakuu 2005

Emma: Mut ma /uu/en, taas ma me en pois aiheesta (nauraa) et siis ma /uu/en, ettajoku
voi ajatella, etta, "hmm. Tutkija. Etta ei mun pida sanaa mitaan". Etta se riippuu niin ku
etta minka/ainen, ku sa oot kuitenkin, etta jos sa oisit joku viiskymppinen mies et, 'joo
mulla on tassa tallanen tutkimus naistal!'(puhuu mata/alla, monotonisella aanelle, nauraa paatteeksi omalla aanellaan}. [/Inauraa] niin ma saattasin kanssa olla etta, "okei, joo,
ei, ymm./han kiva .. ."(puhuu kimealla, ujolla aanella, nauraa paatteeksi omalla aanella},
etta jos joku siis vaan tuntuu sellase/ta ...siis ma en oikeesti ha/uu verrata sua viiskymppiseen Ilmieheen (nauraa)
Lotta: II (nauraa) ei se haittaa (puhuu mata/alla, monotonisella mata/alla aanelle, nauraa
paatteeksi omalla aanellaan).
Emma: (nauraa) [nauraa]

Kielen vaikutuksesta haastattelun kululle ja vastausten sisallolle on tehty mielenkiintoisia tutkimuksia. Hollannissa tutkittiin taman vuosituhannen alussa
marokkolaisten maahanmuuttajien vapaa-ajan kayttoa ja sosiaalisia verkostoja.
Tutkimuksen kohteena oli myos se, miten haastattelijan etninen tausta ja kayttama kieli vaikuttivat vastauksiin (van 't Land 2002). Haastattelijoina toimi ns.
kantahollantilaiseen vaestoon kuuluvia hollanninkielisia henkiloita, kantahollantilaiseen vaestoon kuuluvia arabiaa puhuvia henkiloita ja marokon-arabiaa
puhuvia hollantilaisia, etnisia marokkolaisia. Vastauksia vertailtaessa huomattiin,
etta haastateltavat kertoivat hollantia puhuvalle kantahollantilaiselle erilaisia
asioita kuin marokon-arabiaa puhuvalle hollanninmarokkolaiselle.
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Kun kantahollantilainen kysyi hollanniksi: "Onko sinulla hollantilaisia ystavia?"
haastateltavat kertoivat, etta heilla oli enemman hollantilaisia kuin marokkolaisia ystavia. Kun saman kysymyksen kysyi hollanninmarokkolainen haastattelija,
ystavyyssuhteet olivat toisin pain. Kysymykseen "Kaytk6 usein moskeijassa?",
vastattiin hollanninmarokkolaiselle haastattelijalle poikkeuksetta "kylla", kun
taas hollannin kielella haastateltavat saivat vastaukseksi "harvoin". Tutkimuksen
tuloksissa ei suinkaan ole kyse siita, etta haastateltavat valehtelisivat haastatteluissa. Pikemminkin jokainen meista tavalla tai toisella muokkaa vastauksia
vastaanottajalle sopivaksi. Oman tutkimukseni kannalta voisin pohtia, millaisia
vastauksia suomalaisesta identiteetista haastateltavat olisivat antaneet ruotsia
puhuvalle ruotsalaiselle?

Mista puhuttiin?
Haastattelujen aiheena oli suomalaisuus taman paivan Ruotsissa ja haastateltavat pohdiskelivat mm. suomenkielisyytta ja suomalaisuuden merkitysta arjessa,
kaksikielisyytta, ja etsittiinpa monessa haastattelussa suomalaisuuden syvinta
olemustakin. Lukija arvanneekin, etta viimeiseen kysymykseen oli lahes mahdotonta l6ytaa vastausta. Haastattelurunkoni sisalsi nelja kysymysryhmaa:
1. Perhetausta ja Ruotsiin muuton historia. Lapsuus, varhaiset kouluvuodet,
suomenkielinen jruotsinkielinen luokka, koulu- ja leikkikavereiden kanssa
puhuttu kielij puhutut kielet, harrastukset, koulutus, ty6elama, perhe, tulevaisuuden suunnitelmat
2. Suomalaisuus Ruotsissa
3. Kieli- ja (vahemmist6)identiteetti
4. Siirtolaisuus ja siirtolaiset Ruotsissa
Teemat olivat suuntaa antavia ja usein haastattelu polveili aiheesta toiseen. Jokaisessa haastattelussa puhuttiin kaikista aihepiireista, ja osassa haastatteluja my6s
monesta muusta asiasta, jotka haastateltavan mielesta liittyivat suomalaisuuteen.
Suurimman osan kanssa puhuin suomea, noin kolmanneksen haastatteluista tein
ruotsiksi. Haastateltavat saivat valita milia kielella haastattelu tapahtui. Haastattelukielen valintaan vaikuttavat monet seikat, kuten se, mita haastateltava olettaa
tutkittavan. Siksi onkin erityisen tarkeaa kertoa tutkimukseen osallistujille millaisesta tutkimuksesta on kyse ja millaista tarkoitusta varten tietoa kerataan. Painotin erityisesti sita, etten tutkinut heidan kielitaitoaan vaan etta olin kiinnostunut
heidan kasityksestaan suomalaisuudesta Ruotsissa. Jossain vaiheessa saatoimme
keskustella haastateltavan suo men taidoista tai minun ruotsin taidoistani, mutta
kielitaito oli vain toisarvoinen seikka haastatteluissa.
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Haastateltavat: Kbping 2002

Ensimmainen kenttatyomatkani suuntautui Malarin lantisessa pohjukassa sijaitsevaan Kopingin kaupunkiin. Lahdin matkaan huhtikuun loppupuolella vuonna
2002. Olin kaynyt Ruotsissa aikaisemmin turistina, mutta taUa kertaa olin lahdossa matkaan tutkijana. Olin innoissani mutta myos hermostunut. Miten loytaisin
haastateltavia? Enta jos kukaan ei halua kertoa minuUe mitaan? Paniikin iskiessa
olin kuitenkin jo Tukholmaan menevassa laivassa, jonka autosilta oli nostetta. Olin
valmistautunut kenttatyomatkaani varten lahinna lukemalla haastatteluoppaita
ja testaamalla haastatteluvalineeni eli pienen kasettinauhurin ja siihen liitettavan
mikrofonin.
Jonnekin kaukaiseen, eksoottiseen maahan lahtevan tutkijan saattaa oUa
helpompi asennoitua taysin uuden kulttuurin, kielen ja maailman kohtaamiseen. Minun maaranpaani oli Ruotsi, eika se tuntunut kovin toisenlaiselta kuin
kotimaani Suomi. Antropologit ja muut kulttuurintutkijat pitavat yleensa kenttatyopaivakirjaa matkallaan. Siihen tutkija kirjaa havaintojaan ja tuntemuksiaan.
Kenttatyopaivakirjoja pidetaan usein tutkimustyon tarkeana osana, ja monet
kulttuurintutkimuksen vaitoskirjat sisaltavatkin paivakirjaotteita. Tein tutkimukseni niin sanotulla etnografiseUa otteeUa. Sen mukaan tutkija pohtii myos omaa
rooliaan osana tutkimustyota ja tutkimustuloksia. Aloitin paivakirjanpidon jo
hyvissa ajoin ennen kuin lahdin matkaan. Ensimmaisen tutkimukseeni liittyvan
kokemuksen kirjasin kuitenkin jo ennen lahtoani Turussa, mutta mieleeni se
muistui vasta autolautaUa istuessani.
"Ensimmdinen kenttdtoihin liittyvd uusi tunne ilmaantui keskiviikkona, kun
kdvin kaupassa ostamassa tuliasia perheelle, jonka luona olen ensimmdisen
viikon Kopingissd. Mulle kerrottiin suomalaisten toivovan tuliaisiksi JuhlaMokkaa ja sinistd lenkkid. Siispd marssin kauppaan ja mdtin koriin em. tarvikkeita. Yhtdkkid huomasin olevani kamalan kiusaantunut. En koskaan koske lenkkimakkaraan enkd Juhla-Mokkaan, ne ei vaan yksinkertaisesti kuulu
ruokavaliooni. Ehkd myos mielessdni liitdn niihin tuotteisiin tietyn eldmdntavanja ryhmdn,jonka kanssa minulla ei ole moniakaanyhtymdkohtia arkieldmdssdni': Ensimmdinen matkapdivd 18.4.2002 Viking Amorella Turusta
Tukholmaan
Jalkeenpain ajatellen paivakirjassani kuvailemani tunne kertoo paljon suomalaisuuden, tai minka tahansa etnisen identiteetin sattumanvaraisuudesta.
Kassajonossa seisoessani huomasin tuijottavani ostoskoriani hamillani: miksi
mina, kasvissyoja, ostan sinista lenkkia ja tallaista kahvia, joka aiheuttaa minuUe
vatsanpuruja? Nama olivattoivottuja Suomen tuliaisia isantaperheelleni, mutta ne
eivat laisinkaan edustaneet minulle Suomea. Mieleeni muistuivat omat ulkomailla
asumani vuodet ja ne toivelistat, joita vierailulle tuleville sukulaisille ja ystaville
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1950-ja 60-luvulla Suomesta muutti erityisesti maaseudulta satoja tuhansia suomalaisia Ruotsiin.
Perinteisen joulun viettaminen kuului asiaan. Kuvassa Oili ja Aapi Lohinivan joulu 1982 Kbpingissa .
Kuva: Aapi Lohinivan kokoelma, RsA

lahetin. Listallani olivat aina samat asiat: karjalanpiirakoita, Koskenlaskija-juustoa
ja sitruunapippuria. Suomi-listani on mita luultavimmin jonkun toisen mielesta aivan yhta epasuomalainen kuin kahvi ja lenkkimakkara olivat minun mielestani.
Uuden maailman kohtaamista pohdiskellen taitoin matkaani kohti Ruotsia,
kansimatkustajana, niin kuin tuhannet suomalaiset ennen minua. Matka Tukholmasta Kopingiin sujui joutuisasti bussilla. Katselin ohi vilisevaa ilta-auringon
kultaamaa nakymaa ja ajattelin, ettei ole ihme jos suomalaiset ihastuivat naihin
maisemiin ja asettuivat Keski-Ruotsiin asumaan. Kevat oli ainakin kuukauden
Turkua edella, koivut olivat hiirenkorvilla ja pellot vihersivat. Paateasemallamme Kopingissa olin viimeinen matkustaja. Suomalaisen seurakunnan pappi oli
vastassa minua ja vei minut vierasperheeni luo. Ilta sujui rattoisasti tutustuessa
ja tuliaiseni otettiin ilolla vastaan. Tokihan Ruotsistakin kahvia ja makkaraa saa,
mutta kaikki ulkomailla asuneet tietavat miten ihanan tutu Ita Suo men tuliaiset
maistuvat.
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Minulle majapaikan tarjonnut perhe oli kotoisin
Keski-Suomesta. He olivat
muuttaneet Ruotsiin 1960-luvun loppupuolella "pariksi
vuodeksi tienaamaan". Lapsia oli muuttohetkella yksi
ja Ruotsissa syntyi kolme
lisaa. Parin vuoden "tienausreissu" muuttui vahitellen
pysyvaksi asumiseksi. Kesaisin perhe vietti lomaa
Suomessa vanhoissa kotimaisemissaan. Perheen
isa oli tehnyt tehdastyota
sairaselakkeelle siirtymiseen asti. Aiti oli ollut kotiaitina ja lasten
vartuttua han tyoskenteli sosiaalialalla elakeikaan asti. Perheen nuorin
tytar, tutkimuksessani peitenimeltaan Sandra, oli minun ikaiseni ja hanesta tuli
ensimmainen haastateltavani seka toinen tutkimukseni kahdesta Kopingin avainhenkilosta. Sandran kautta loysin seuraavan haastateltavan ja niin kenttatyoni
oli pyorahtanyt kayntiin melkein huomaamatta. Haastattelin kaiken kaikkiaan
kymmenta kopingiiaista suomalaistaustaista nuorta aikuista ja osallistuin moniin
suomalaisten tapahtumiin vierailuni aikana.
Sandra syntyi Kopingissa vuonna 1974 ja on perheen kuopus. Ennen kouluikaa
han oli suomenkielisessa paivahoidossa. Peruskoulun ja lukion han kavi ruotsiksi, samoin hanen ammattikoulutuksensa oli ruotsinkielinen, lukuun ottamatta
kolmen kuukauden opiskelujaksoa Helsingissa. Haastatteluja tehdessani Sandra
seurusteli suomenkielisen suomalaismiehen kanssa, joka asui Suomessa. Sandra
oli pohtinut suomalaisuuttaan ja kaksikielisyyttaan erityisen paljon, ehka osittain
juuri seurustelusuhteensa vuoksi.
Kopingin toisen avainhenkilon peitenimi on Maria, johon sain yhteyden Sandran kautta. Maria syntyi esikoisena suomenkieliseen perheeseen vuonna 1972,
ja han kertoi kasvaneensa taysin suomenkielisessa ymparistossa kouluikaan
saakka. Marian aiti oli syntynyt Ruotsissa ja perheella oli paljon suomenkielisia
sukulaisia Ruotsissa. Marian isa oli tullut Ruotsiin toihin 1960-luvun lopulla.
Maria oli kaynyt kaikki koulunsa ruotsiksi ja tyoskenteli haastatteluhetkella sosiaalialalla. Han oli naimisissa ruotsinkielisen ruotsalaisen kanssa ja pari odotti
ensimmaista lastaan.
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Haastateltavat: Vasteras 2004

Ensimmaisen ja toisen kenttatyomatkan valissa oli kokonaiset kaksi vuotta. Toinen
matkani suuntautui Vasterasin kaupunkiin loppuvuodesta 2004. Tutkimukseni
avainhenkilot jakaantuvat taalla kahteen ryhmaan: opiskelijoihin ja aiteihin . Opiskelija-haastateltavat loytyivat luennolta, jonka pidin mentorini Hanna Snellmannin
kanssa. Aidit tapasin Vasterasin suomalaisen seurakunnan perhekerhossa.
Opiskelijoista
Madeleine syntyi esikoisena vuonna 1980 suomalais-saksalaiseen perheeseen
ja kuvailee kasvuymparistoaan "tyypilliseksi ruotsalaiseksi ylemmaksi keskiluokaksi". Hanella on nuorempi veli, ja perheessa on aina puhuttu ruotsia. Madeleine
kertoi, etta hanen aitinsa tuli maailmanymparysmatkaksi aiotulla matkallaan
Ruotsiin vuonna 1969 ja tapasi tulevan puolisonsa, josta tuli myohemmin Madeleinen isa. Maailmanymparysmatka loppui lyhyeen. Madeleine ei ollut varma,
milloin hanen isansa oli tullut Ruotsiin ensimmaisen kerran, mutta arveli taman
saapuneen suurin piirtein samoihin aikoihin, 1960-luvun loppupuolella. Madeleine opiskeli opettajaksi ja oli haastatteluhetkella sinkku.
Vasterasin toinen opiskelijahaastateltava Felix, oli syntynyt vuonna 1969
ruotsalaisen aidin ja Inkerinmaalta 1940-luvulla pakolaisena tulleen isan esikoiseksi ja ainoaksi lapseksi. Felix oli asunut koko elamansa Vasterasissa ja tehnyt
kaikenlaisia toita ennen opettajaksi kouluttautumistaan. Felix ei puhunut tai
ymmartanyt suo mea lainkaan. Hanen isansa oli aina puhunut suomea omille
vanhemmilleen, muttei koskaan pojalleen. Valitsin Felixin avainhenkiloksi, vaikka han ei aivan taysin tutkimusryhmaan kuulukaan - edellytinhan tutkittavilla
olevan ainakin yksi suomenkielinen vanhempi, joka oli tullut Ruotsiin suurten
muuttoaaltojen aikaan. Felix koki kuitenkin olevansa vahvasti suomalainen ja
kertoi suomalaisuuden vaikuttaneen pitkalti hanen kasvuunsa aikuiseksi. Halusin ottaa Felixin kymmenen avainhenkilon ryhmaan siitakin syysta, etta hanen
persoonansa ja voimakas suomalaisuuteen samaistumisensa ovat hyva esimerkki
siita, miten moninaisia identiteetteja mahtuu suomalaisuuden sateenvarjon aIle.
Felix ilmoittautui luentoni jalkeen vapaaehtoiseksi haastateltavaksi, ennen kuin
ehdin edes kysya sattuisiko kuulijoiden joukossa olemaan ketaan kiinnostunutta.
Haastatteluhetkella Felix opiskeli siis opettajaksi ja seurusteli ruotsinkielisen
ruotsalaisen kanssa.

Aitiryhma st8
Aidit-ryhmaan kuuluu kaksi naista, Katariina ja Pia. Molemmat olivat suomalaisen
seurakunnan jarjestaman perhekerhon aktiivisia jasenia, ja tapasin heidat ensimmaisen kerran perhekerhossa eraana marraskuisena iltapaivana. Kerho kokoontui
kahden viikon valein ja tarjosi suomenkielista, ohjattua ja vapaata leikkia lapsille,
hengahdyshetken vanhemmille seka suomenkielista seuraa niin lapsille kuin
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aikuisillekin. Kerhotapaamiset olivat no in kolmituntisia ja tapaamisten lopuksi
vanhemmat ja lapset lauloivat seka leikkivat hetken yhdessa. Kaikki paikalla olleet
vanhemmat olivat aiteja ja kaikkien mielesta kerhotapaamiset olivat hyvin tarkeita lapsien suomen kielen kehittymiselle. Sen lisaksi vahintaan yhta tarkeaa oli
mahdollisuus tavata suomenkielisia ystavia saannollisesti. Aidit kertoivat lasten
aina aluksi leikkivan ruotsiksi ja reilun puolen tunnin jalkeen kielen muuttuvan
suomeksi. Nain kavi myos kummallakin kerralla minun mukana ollessani.
Pia oli syntynyt Suomessa vuonna 1983 suomenkieliseen perheeseen, ja
perhe muutti Ruotsiin vilkkaimpien muuttovuosien jalkeen vuonna 1986. Pia
varttui Eskilstunassa varsin suomenkielisessa ymparistossa ja kavi peruskoulun
suomeksi. Haastatteluhetkella Pialla oli kaksi pienta lasta Ruotsissa syntyneen
suomenkielisen miehen kanssa. Pia kuvaili elamaansa "tosi suomenkieliseksi".
Ennen kotiin jaamistaan han oli ollut toissa muun muassa asiakaspalvelussa ja
kauneudenhoitoalalla.
Katariina oli syntynyt Suomessa vuonna 1974 suomenkieliseen perheeseen
ja muutti Ruotsiin ollessaan vain kolmen kuukauden ikainen. Hanen isansa oli
mennyt Ruotsiin jo etukateen toihin ja laittanut asunnon kuntoon perheelleen
Vasterc'isissa. Katariina kavi suomenkielista koulua alakoulun kuusi luokkaa ja
siirtyi sitten ruotsinkieliseen ylakouluun. Hanella oli haastatteluhetkella kaksi
pienta lasta ruotsinkielisen puolison kanssa. Kotona he puhuivat keskenaan ruotsia mutta lasten kanssa Katariina pyrki puhumaan suomea. Han kertoi puolisonsa
tukevan kaksikielisyytta, vaikkei itse suomea ymmartanytkaan. Ensimmaisen
tapaamisemme aikoihin Katariina oli palaamassa aitiyslomalta takaisin toihin.
Haastateltavat: Tukholma 2004 - 2006

Tulin Ruotsiin aina Tukholman kautta ja oleskelin kaupungissa muutamasta paivasta pariin viikkoon. Ensimmaiset haastattelut Tukholmassa tein vuonna 2004.
Naita haastateltavia yhdisti se, etta kaikki olivat kasvaneet lahiossa. Kutsunkin
tata neljan avainhenkilon ryhmaa Iahioiapsiksi. Ensimmaisen lahiolapsihaastateltava oli Sofia.
Sofia syntyi vuonna 1983 Nackassa, Tukholman ulkopuolella. Han oli kasvanut
kahdestaan suomenkielisen aitinsa kanssa, joka oli puhunut hanelle ensimmaiset
vuodet paaasiassa suomea. Sofian varttuessa suomen tilalle oli kuitenkin hiljalleen
tullut ruotsi. Haastatteluhetkella Sofia opiskeli valtio-oppia ja naistutkimusta UppsaIan yliopistossa seka osallistui suo men kielen kurssille. Sain yhteyden haneen eraan
ystavani kautta. Sofia oli aloittanut suomen kieliopinnot yliopistossa omien sanojensa
mukaan "paastakseen eroon ujoudestaan puhua suomea". Tapasimme ensimmaisen
kerran Tukholmassa vuonna 2004 ja toisen kerran kaksi vuotta myohemmin.
Kenttatyomatkallani vuonna 2005 olin paaasiassa Rinkebyssa. Siella ensimmainen kontaktini oli nuori mies, joka antoi itselleen peitenimen Aki-Petteri. Han

Miten ja missa haastattelut tehtiin? •

29

oli syntynyt Rinkebyssa suomenkieliseen perheeseen vuonna 1983 ja ensimmaisen
haastattelun aikoihin han opiskeli kielia Tukholman yliopistolla. Sain Aki-Petteriin
yhteyden Rinkebyssa asuvien ystavieni kautta.
Emma oli syntynyt vuonna 1982 suomenkieliseen perheeseen ja asui lap suusvuotensa Upplands-Vasbyssa. Emman perhe muutti Suomeen ruotsinkieliselle
lansirannikolle kun han oli seitsemanvuotias. Suomessa asuminen ei kuitenkaan
sopinut perheelle monen Ruotsissa vietetyn vuoden jalkeen ja neljan vuoden kuluttua
muuttoauto suuntasi takaisin Upplands-Vasbyhyn. Emmalla on nuorempi sisko ja
haastatteluhetkella han opiskeli antropologiaa Tukholman yliopistossa ja suunnitteli
maailmanymparysmatkaa. Sain Emmaan yhteyden Ruotsinsuomalaisten Nuorten
Liiton (RSN) kautta ja tapasimme ensimmaisen kerran vuonna 2005 RSN:n tiloissa
Tukholmassa Sodermalmilla.
Sanna oli syntynytvuonna 1978 ja varttunutAki-Petterin kanssa samassa pihapiirissa Rinkebyssa. Tapasin San nan ensimmaisen kerran vuonna 2005. Haastattelun
aikoihin Sanna asui ruotsalaisen miesystavansa kanssa Tukholmassa ja oli toissa
media-alalia. Sannalle lapsuus monikulttuurisessa Rinkebyssa, etaisyys "Ruotsin
ruotsalaisiin'; kuten han asian ilmaisi, ja suomenkielinen peruskoulu aina yhdeksanteen luokkaan saakka olivat voimakkaimmat hanen suomalaiseen identiteettiinsa
vaikuttavat asiat. Sannaan sain yhteyden Aki-Petterin kautta.
Vaihtelevia tapoja puhua suomalaisuudesta

Vaitoskirjani haastattelumateriaalin analyysissa keskityn erilaisiin tapoihin puhua
suo-malaisuudesta. Analysoin aineistoani tutkien suomalaisuuden rakentumista tiettyjen teemojen tiivistymana, asioina, jotka toistuvat haastatteluissa ja joiden ymparilIe suomalaisuus tavallaan kiertyy. Kieli siis luo ja muokkaa maailmaa. Kielenkayton
kautta me toistamme tai muutamme kaytantoja. Muutamme siis todellisuutta.
Aineistossa on kaksi selkeasti keskeista aihepiiria, joiden kautta henkilottuottivat
suomalaisuutta. Ehdottomasti laajin aihepiiri muodostuu kieleen liittyvista teemoista. Toinen laaja aihe muodostuu selkeasti erilaisuus-teeman ymparille. T

Kieli ja yh

Suomalaisuus Ruotsissa on kautta aikain ollut pitkalti kielikysymys. Niinpa haastatteluissakin puhuttiin paljon kielesta: aidinkielesta, koulun kaymisesta suomeksi
tai ruotsiksi, suomenkielisyyden merkityksesta suomalaiselle vahemmistolle
Ruotsissa, ja niihin liittyvista mieliyhtymista. Kielen merkitys henkilon minakuvalle ei suinkaan aina ollut yhta selva asia kuin se on nykyaan. Viela 1980-1uvulla
yleinen ilmapiiri ei tukenut kaksikielisyytta tai ymmartanyt kotikielen merkitysta.
Ruotsinsuomalaisten elamassa tama nakyi ja tuntui erityisesti suomenkielisen
opetuksen karsimisena ja omakielisen opetuksen mielekkyyden kyseenalaistamisena. Vaikka koululla ja koulutuksella onkin suuri merkitys kasvussamme
yhteiskunnan jaseniksi, perhe on kuitenkin yhteiskunnan ydinyksikko ja perheen
kielivalinnoilla on kauaskantoisia seurauksia. (Katso esimerkiksi Lainio 2006).
Kaikki tutkimukseni avainhenkilot kasvoivat ymparistossa, jossa he kuulivat saannollisesti kahta tai useampaa kielta. Kaikkien kotona suomenkielinen
vanhempi ei valttamatta puhunut suomea lapsilleen, mutta kaikki avainhenkilot kuulivat kuitenkin suomea vahintaan muutaman kerran viikossa: aiti tai
isa puhui puhelimessa suomea, jotkut naapurit olivat suomenkielisia ja kenties
joillekin ystavillekin puhuttiin suomea. Jos perhe vietti lomia Suomessa, suomea
taitamattomatkin avainhenkilot kuulivat suomea kesaisin aamusta iltaan. Kaikki
avainhenkilot Madeleinea ja Felixia lukuun ottamatta kasvoivat sellaisilla alueilla,
joilla asui paljon suomalaisia. Suomalaisten sosiaaliset verkostot olivat vahvat,
samoin suomalaisseurojen toiminta oli vilkasta aina 1990-luvulle asti. Monilla
paikkakunnilla oli mahdollisuus laittaa lapset suomenkieliseen paivahoitoon,
ja ennen pitkaa alkoi syntya myos suomenkielisia alakoululuokkia. Kodeissa

puhuttiin usein ainoastaan suomea. Joissain kodeissa vanhemmat jopa kielsivat
ruotsin puhumisen.
Seuraavassa kysyn Marialta hanen koulunkaynnistaan ja ihmettelen sita, etta
oli mahdollista elaa niin suomenkielista elamaa. Maria kertoo kasvuymparistostaan ja kouluun menosta. Esimerkki on pitka, mutta se kiteyttaa hyvin kasvamista
suomenkielisessa yhteisossa Ruotsissa 1970-1uvulla.

~

Ensimmainen haastattelu, huhtikuu 2002

Lotta: Pratade ni, kommer du ihO.g, nar du var sju or gam mal, att om du sku lie

go, det fans ju en finsk klass darII ocksa
Maria: liMen mamma tyckte, jag pratade ju finska fran borjan jag, det var

det anda spraket jag hade fran tills jag sku lie borja lekskolan, do ar man ju
sex or. Och do so mamma tyckte, att bor i Sverige, man gar i svensk skola, for
det blir enklare so. Doo] Och dom satte mej po lekskolan och jag kunde ju inte
ails mycket svenska do, utan det var ju mera det har som man hade varit ute
po gatan och lekt med andra andra barn och so. So att [mm] men mamma
satte mej in i lekskolan och sen var hon lite orolig och ringde och fragade hur
det gar, [mm] och de sade att det gar jatte bra.
Lotta: So att du har alltid pratat tillracklit bra svenska sedan.

Maria: ja, tydligen.

Lotta: jag tycket att det ar otroligt, manga har berattat att de inte pratade
ett ord svenska innan de kom in i skolan sedan Da, precis] att har ni, eller var
det po sjuttiotalet do, so att finnarna hall ihop so strarkt, liksom fritid, och
alit var sedan II finsksprakigt?
Maria: II ja, jag tror det. For min del ar det ju mycket slakt do, jag vet inte
XX kanske kanner du Da] och hon var dagmamma till mej nar jag var liten
[ai jaa] (oo.) mamma och pappa umgicks ju mycket tillsammans med dom, eftersom jag var dagbarn dar och so, so att, det varju mycket kvallar som man
akte hem till dom ochsa. Och so har vi ju ett ganska stort slakt.

Lotta: Puhuitteko te, muistatko, kun sa olit 7-vuotias, etta menisitko sa, taal/aMn oli
suomenkielinen luokka// myos
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Maria: II Mutta aidin mielesta, mahan puhuin suomea, se ali siis ainoa kieli mita ma puhuin ihan siihen asti kun piti menna esikouluun, sil/onhan sita on kuusivuotias. Niin aiti
tykkas, etta kun me asutaan Ruotsissa niin mennaan ruotsinkieliseen kouluun, etta se
on helpompi niin. UooJ Ja ne laitto mut sitten eskariin ja ma en osannut juuri ol/enkaan
ruotsia. Olin tietty opinut pihal/a ja noin. Etta, [mmJ mutta, aiti sanoi, etta kun ne laittoi
mut sinne eskariin niin se ali vahan huolissaan ja soitti sinne sitten ja kysy, etta miten
menee, [mmJ niin ne sana, etta tosi hyvin.
Lotta: Niin sa olet siis aina pUhunut niin kun tarpeeksi hyvin ruotsia, sittten.
Maria: Nahtavasti joo, olen.
Lotta: Musta se on niin uskomatonta, etta monet on siis kertoneet, etta ne eivat puhuneet ruotsia ennen kun menivat kouluunlniin justJ etta, oletteko te, tai oliko siis seitkytluvul/a silleen, etta suomalaiset piti niin kun yhta, niin kun vapaa-aika ja noinll etta oliko
se suomenkielista?
Maria: Iljo, kyl/a ma uskoisin, etta se ali niin. Mun kohdal/ahan se on niin, etta meilla on
paljon sukulaisia taal/a. Ma en tieda, ehka sa tunnet XX UooJ ja se ali siis mun hoitotati
kun ma olin pieni [ai jaaJ (. ..) Mun vanhemmat ja ne tapasivat usein kun ma olin siel/a
hoidossa ja muutenkin, usein tavattiin iltasinkin. Ja meidan suku on tosiaan aika iso.

Kuten Maria kertoo tassa omasta perheestaan, monet suomalaiset perheet viettivat
usein aikaa yhdessa. Ystavapiiri saattoi koostua jopa vain suomenkielisista ihmisista. Vaikka useat haastateltavat kasvoivat esikouluikaisiksi suomenkielisessa
ymparistossa, monet kertoivat oppineensa ruotsia ikaan kuin huomaamatta. Lapset oppivat jonkin verran ruotsia pihaleikeissa, jos naapurustossa sattui asumaan
ruotsinkielisia perheita. Viimeistaan koulun pihalla suomenkielisten perheiden
lapset saivat kosketuksen ruotsin kieleen. Marialle ruotsin oppimisessa tapahtui
suuri harppaus, kun hanet laitettiin ruotsinkieliseen esikouluun. Siella han oppi
ruotsia nopeasti. Aloittaessaan ruotsinkielisen koulun han puhui muistikuviensa
mukaan jo sujuvaa ruotsia.
Myos Pia kasvoi suomenkielisessa ymparistossa Eskilstunassa. Perheessa
puhuttiin ainoastaan suomea. Eskilstuna on perinteisesti kuulunut Ruotsin suurimpiin suomalaispaikkakuntiin. Vuonna 2008 Eskilstunassa oli 16 556 suomalaistaustaista ihmista. Tahan lukuun on laskettu kolme sukupolvea. Taman pohjalta
voi sanoa, etta melkein joka viides Eskilstunan asukas omaa suomalaisia juuria.
Pian ollessa aIle kouluikainen Eskilstunassa oli tarjolla suomenkielista paivahoitoa ja alakouluopetusta lapsille. Han kertoi haastattelussa, etta Eskilstunassa oli
1970- ja 1980-luvuilla mahdollista elaa suomenkielista elamaa aina 12-vuotiaaksi

asti,jolloin siirtyminen ruotsinkieliselle ylaasteelle oli edessa. Pia muisteli oppineensa ensimmaiset ruotsinkieliset sanansa kouluun mennessaan. Seuraavassa
Pia kertoo hanta jarkyttaneesta ruotsin kieleen ja omaan kielitaidottomuuteen
liittyvasta kokemuksesta.

~

Ensimmiiinen haastattelu, marraskuu 2004

Lotta: No, enta teilla (ymmartaako miehesi suomea)
Pia: No meilla on ihan suomalaista kotona.
Lotta: Ei tuu tammost konfliktii (nauraa) et ymmBrtaaks toinen mita sanaa [ei}, [nauraaj.
Mut entas sitte jos sa oot kaynyt suomalaiset koulut ja on tosi vahvana ollu tuo suomen
kieli mukana niin [nii} oliks, muistaks sa semmosta aikaa, etta sa tajusit etta ulkona puhutaan muuta kielta kun kotona? Vai onk se ruotsin kieli tullu automaattisesti vaa?
Pia: Ma muistan et se oli jotenkin hirveetaki kun ma olin tottunu olee suomalaisella paivaaitilla mut aina kesalomien aikana kun paiva-aiti oli lomalla niin maa jouin ruotsalaiseen
tarhaan ja siella ei varmaan ollu kun yks henkilokunnasta, joka osas vahan suomee niin
se oli aivan hirveeta. Ei sita ei oikeestaan itte ymmartany mittaan sitten ma olin silloin
niin pieni, mutta ne on jaany mieleen etta ei ollu kiva a olla, kun ei puhunu ruotsia.

Niin Pian kuin Mariankin koti oli taysin suomenkielinen. Monet haastateltavat
kertoivat hauskoja tarinoita perheen ruotsin puhumiskielloista ja vanhempien
keinoista pitaa lasten suomen taito hyvana: joissain perheissa viikkorahat otettiin
pois, toisissa harrastettiin lahjontaa. Pialla on kaksi lasta eika han vaadi ehdottomasti suomenkielisyytta. Jos jostain syysta tuntuisi perustellulta laittaa lapset
aikanaan ruotsinkieliseen kouluun sekin olisi hanen mielestaan mahdollista.
Katariina puolestaan kertoi aina yrittavansa muistaa vastata lapsilleen suomeksi
toistamalla laps en ruotsiksi kayttamat sanat suomeksi.

~

Ensimmiiinen haastattelu, marraskuu 2004

Katariina: Ma yritan aina vastata XX:lle suomeksi, etta jos se esimerkiksi kysyy, etta
"mamma kan jag fa en smorgas?" niin ma san on, etta "totta kai saat voileivan" silleen se menee meilla, ja musta tuntuu etta se menee ihan hyvin.
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Pari minuuttia sen jalkeen, kun
Katariina oli kertonut tekniikastaan, hanen lapsensa ilmestyi
poydan viereen ja pyysi voileipaa
suomeksi. Kaikki paikalla olleet
aidit kiittelivat lasta vuolaasti
ja keskustelu siirtyi siihen, miten tarkea paikka seurakunnan
perhekerho on lasten suomen
kielelle. Jotkut aidit pyysivat
lapsiaan puhuman aidille "aidin
kielta" ja vastasivat aina suomeksi, vaikka lapset puhuisivat
ruotsia. Pia ja Katariina painottivat muiden aitien
tavoin hyvan ruotsin kielen taidon tarkeytta.
Monet siirtolaisuudentutkijat ovat todenneet kodin erittain tarkeaksi kielen ja
kulttuurin sailyttajana (esim. Snellman 2003; bsterlund-Potzch 2003; Lainio &
Leppanen 2005). Lahes kaikki haastatteluihin osallistuneet olivat sita mielta, etta
suomen kielen ja suomalaisten tapojen opettaminen lapsille on vanhempien ja
kodin velvollisuus. Vain harvan mielesta yhteiskunnan pitaisi toimia aktiivisesti
vahemmistokielten ja vahemmistokulttuurien sailyttamiseksi. Tama on yllattayassa ristiriidassa sen kanssa, etta monet olivat kayneet peruskoulun suomeksi
ja pitivat sita loistavana ratkaisuna.
Lainio ja Leppanen toteavat raportissaan vuonna 2005, etta Ruotsissa asuvien suomalaistaustaisten mahdollisuus kayttaa suomen kielta monipuolisesti
kutistuu koko ajan. Heidan mukaansa vain kotona puhuttu kieli tulee vaistamatta
koyhtymaan ja ajan kuluessa menettamaan voimansa kulttuurin valittajana. Tamankaltaisen ajattelun perusajatuksena on se, etta kieli ja kulttuuri ovat yksi ja
sarna asia. Jos kieli koyhtyy ja katoaa, kulttuuri haviaa samalla. Tutkimustulosteni
val ossa tilanne ei nayta aivan nain synkalta: monille Ruotsissa asuville suomalaistaustaisille suomalainen kulttuuri on paljon muutakin kuin kielta. Se on perheen
tapoja toimia, keskustella, viettaa juhlia, yksinkertaisesti: elaa elamaa.
Suomenkielinen perhe ja suomenkieliset sukulaiset muodostivat monille
tutkimushenkiloille voimakkaasti suomenkielisen kasvuympariston. Tukholman
lahioissa kasvaneille suomenkieliset naapurit kasvattivat suomenkielista aluetta
kodin seinien ulkopuolella: pihallakin voi toimia suomeksi ja lahikaupan myyjakin
saattoi puhua suomea. Monien muidenkin siirtolaisryhmien tavoin suomalaiset
asettuivat usein asumaan lahelle toisia suomalaisia ja olemassa olevien sosiaalisten verkostojen suojiin. Niin kutsuttua ketjumuuttoa tutkittaessa on usein todettu,
kuinka elintarkeita sosiaaliset verkostot olivat uusille tulokkaille. Sosiaalisten
verkostojen kautta loytyi usein tyopaikka, as unto, huonekalut ja verkostot huo-

lehtivat monista arjen pienista asioista ikaan kuin huomaamatta (Snellman 2003;
Kuosmanen 2001; Laakkonen 1996).
Esimerkiksi Rinkebyn lahiossa asui 1980-1uvulla erittain paljon suomalaisia:
tilastojen mukaan alueen 14000 asukkaasta perati 2/3 oli jossain muualla kuin
Ruotsissa syntyneita ja/tai muuta kuin ruotsia aidinkielenaan puhuvia henkiloita
(Weckstrom 2007). Suomalaiset muodostivat suurimman ei-ruotsalaisten joukon
Rinkebyssa. 1980-1uvun alussa Rinkebyssa asui yli 2000 suomalaista ja yhta monta
oli viereisella siirtolaisalueella Tenstassa.
Aki-Petteri oli syntynyt Rinkebyssa vuonna 1982. Han kuvailee suomenkielista lapsuuttaan luonnolliseksi osaksi alueen elamaa. Hanen ystavapiirinsa oli
monikielinen ja monen kotona puhuttiin kahta tai kolmea kielta. Ei ollut lainkaan
erikoista puhua kotona jotain muuta kuin ruotsia, pikemminkin painvastoin. Itse
Aki-Petteri puhui kotona ainoastaan suomea, ja pihalla leikkiessaan han puhui
suomea ja oppi espanjaa chilelaisilta leikkikavereiltaan. Ruotsia han oppi omien
sanojensa mukaan seitsemanvuotiaana kouluun mennessaan.

~

Palautekeskustelu, syyskuu 2004

Lotta: Miten paljon sa puhut suomee paiviftain?
Aki-Petteri: Ma puhun ihan joka paiva,
puolet mun kavereista on suomalaisia.

ma puhun mun

vanhempien kanssa ja ehka

Lotta: Puhutsa suomee niitten suomalaisten frendien kanssa?
Aki-Petteri: Suurimman osan, sit mul on joitain, jotka ei 00, et ne on puhunu pienena,
mut sitte jattaneet sen suomen kielen, mut suurimman osan kanssa. Mun kaverit on kaikki
suurin osa Rinkebyysta ja ne on kayny suomenkielisii luokkia jail
Lotta: II Ai oliks tei! suomalainen koulu siel Rinkebyyssa vai pitiks teidan menna jonnekki?
Aki-Petteri: Joo siis suomalainen ala-aste siis eka ja kutos luokkaan oli Rinkebyyssa ja
sitten piti menna Tenstaan ylaasteelfe, se on ihan Rinkebyyn vieressa.
Lotta: Mut ootsa kayny sit ihan ekasta ysiin suomeks?
Aki-Petteri: Joo, ja paivakodin (nauraa) [nauraa]
Lotta: 00, sitte sulfa on ihan totaalinen kielikylpy sitten! [nii on] [nauraa] vau! Oliks sulfa
selfasta aikaa, koskaan etta oisit tajunnut, etta mita taa nyt on, etta kotona puhutaan

36 •

Kieli ja yhteisot

tal/asta ja sitte kadul/a puhutaan, no Rinkebyyssa paljon muutaki ku ruotsii, mil/oin sa
opit ruotsia?
Aki-PeUeri: Ma opin ruotsia vasta kun ma aloin koulun. Paivakodissa
sanaakaan ruotsia, aika uskomatonta! (nauraa) [nauraaJ

ma en puhunu

LoUa: Yymm, mita sa sitten puhuit sun kavereiden kaa jos sa et ol/enkaan ruotsia?

Aki-PeUeri: No mul oli sit vaan suurimmaks osaks suomalaisia frendeja ja pihal/a sita kait
puhuu jotain viittomakielta (nauraa) mut se pitaa sanoo, et yks negatiivinen puoli siita on
LoUa: No kerro ihmeessa!

Aki-PeUeri: Pienena mua kyl/a hairitsi hirveesti se, etta kun kaikki oli leikkimassa pihal/a
nii (. ..) olihan mul/a suomalaisia kavereita, mutta olis halunnu menna pelaamaan futista,
mutta ujostutti kun puhu kuitenki niin huonosti suomee, eiku sUs ruotsii.

Aki-Petteri muistelee monikielista ja voimakkaasti suomenkielista kasvuymparistoaan lahinna luonnollisena osana lapsuuttaan. Han mainitsee kuitenkin tilanteen,
jossa vajanainen ruotsin taito esti hanta osallistumasta jalkapallon peluuseen
ruotsinkielisten lasten kanssa. Rinkebyn asukkailla oli monia eri kotikielia, mutta
ei ollut ennenkuulumatonta, etta vanhemmat puhuivat lapsilleen omaa, joskus
hyvinkin puutteellista ruotsia.
1960 ja 1970-lukujen ruotsalainen yhteiskunta ei kannustanut koteja kayttamaan aidinkielta perheen kesken, vaan ajateltiin ruotsin olevan automaattisesti
paras ja toimivin kieli kaikille. Monetvanhemmatomaksuivattaman ajattelumallin ja
paattivat "puhua ruotsia kun kerran asutaan Ruotsissa". Lause on lainausmerkeissa
sen vuoksi, etta se mainittiin tuossa muodossa lahes jokaisessa haastattelussa.
Aki-Petteri kertoi ystavastaan, jonka lapsuudenkodissa puhuttiin suomea, persiaa (farsia) ja ruotsia, ja jolla on lapsi espanjankielisen kumppanin kanssa. Kotikielina
heilla on suomi ja espanja ja he asuvat muuten taysin ruotsinkielisessa ymparistossa.
Aki-Petteri sanoi: "On tosi saali, ettse kieli katoaa. Kuka opettaa sille /apselle persiaa?
Ei kukaan! Sit se kieli vaan katoaa eika se tuu koskaan oppimaan sita': Aki-Petterin
tapa puhua monikielisesta perhe-elamasta kuvaa hyvin sita, miten luonnollinen asia
monikielisyys on hanen kaltaisilleen ihmisille, joiden maailmassa yksikielinen perhe
on kummajainen. Jollain toisella ruotsalaisella paikkakunnalla monikielinen perhe
koettiin ongelmana. Kielitieteilijat Pavlenko ja Blackledge (2003) toteavatkin, etta
yksikielisyytta pidetaan lantisessa maailmassa mittana, vaikka tosiasiassa suurin
osa maailman ihmisista puhuu useampaa kuin yhta kielta.

Myos Sanna varttui Rinkebyssa ja hanen kokemuksensa suomenkielisesta
lapsuudesta monikielisessa ymparistossa ovat hyvin samansuuntaisia kuin AkiPetterin kuvailemat muistot. Sannan vanhemmat puhuivat kotona vain suomea,
han kavi suomenkielista leikkikoulua ja suomenkielisen alakoulun. Sanna sanoikin
osuvasti elaneensa "taysin suomalaista elamaa" aina kouluikaan saakka. Perhe vietti
lomat paaasiassa Suomessa sukuloimassa, mutta kesaisin vuokrattiin myos mokkia
Tukholman saaristossa. Nailla lomilla Sanna sai ensimmaisen kerran kontaktin
taysin ruotsinkielisiin lapsiin.

~

Ensimmiiinen haastattelu, joulukuu 2005

Lotta: Onks suI/a mitaan muistikuvaa siita, etta mil/oin sa opit ruotsia?
Sanna: Ma luulen etta ma oikeesti opin ruotsia kunnol/a vasta koulussa, et silloin kun ma
alotin koulun. Et ma tiedan, etta joskus pienena et kyl ma osasin jotain mut et ihan pienena kun me oltiin saaristossa niin emma osannu muut ku jotain "placka blQbdr", et kyl
ma siel/a leikin, jossain Tukholman saaristossa, joittenkin ruotsinkielisten lasten kanssa,
joita siel/a sattu olema an, mutta kunnol/a ma opin ruotsia vasta koulussa, etta sillai.
Lotta: Se on mielenkiintosta, sil/ai, etta on mahdol/ista kasvaa [kasvaa] yhteen kieleen
niin voimakkaasti vaikka on ruotsinkielisessa ymparisWssa [mmm] vaikka Rinkeby nyt
ei ehka ookkaa ihan sel/anen tyypillinen II ruotsalaisymparisW
Sanna: II ei, ei siina mielessa, et siel/a oli sel/anen vahva suomalaisyhteiso, etta se oli
ihan semmonen tietoinen paaWs mun vanhemmilta, etta mun aiti ihan vasta ihan nyt pari
vuotta sitte vasta kerto, etta se oli ajatel/u et nyt kun muutan Ruotsin nii nyt varmaan pitaa
alkaa puhumaan lapsel/e ruotsia, mutta se kaatu siihen onneksi! (nauraa)

Sanna mainitsee aitinsa pohtineen kotikielen vaihtamista perheen muuttaessa
Ruotsiin. Hanen vanhempansa ovat kotoisin taysin suomenkieliselta alueelta
Suomessa eika ajatus kielen vaihtamisesta ehka tuntunut niin oudolta kuin milta
se akkiseltaan saattaa vaikuttaa.
Kun otamme huomioon miten ajan ilmapiiri suhtautui kaksikielisyyteen
saatikka monikielisyyteen ja miten yhteiskunta suhtautui "ummikkosiirtolaisiin",
kielenvaihtaminen ei nayta niin yllattavalta ratkaisulta. Vaati rohkeutta ja jonkinasteista kielitietoisuutta jatkaa suomen puhumista ja huolehtia samalla lasten
suomenkielen taidoista vieraassa kieliymparistossa. Rinkebyn kaltaisilla alueilla
suomalaisia ja suomenkielista seuraa oli tarjolla paljon ja oli tietysti helpompaa
pitaa kiinni suomenkielisyydesta kuin taysin ruotsinkielisessa ymparistossa.
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Rinkebyssa vanhemmat myos ryhtyivat vastarintaan ja vaativat omakielisten paivakotien seka koululuokkien perustamista. Vuonna 1984 Rinkebyssa oli kahden
kuukauden mittainen koululakko, jonka ansiosta suomenkieliset luokat saatiin
sailymaan.

Koulun suuri merkitys suomenkielisyydelle
Kaikki tutkimukseen osallistuneet painottivat koulun merkitysta puhuessaan
suomenkielisyydesta. Suurin osa avainhenkiloista oppi suomea ensimmaisena
kielenaan riippumatta siita, minka kielisessa paivahoidossa he olivat. Ainoastaan
Madeleine ja Felix eivat koskaan olleet osanneet yhtaan suomea. Kaikkien muiden
elamassa suo men kielta oli jossain vaiheessa kaytetty jollakin tavalla. Esimerkiksi
Sofian aiti puhui tyttarelleen ensimmaiset vuodet vain suomea, mutta kotikieli
vaihtui ruotsiin, kun Sofia meni paivahoitoon. Paivahoito ja koulu ovatkin niita
elamanalueita, joilla suurin osa avainhenkiloista tuli kosketukseen "oikeiden
ruotsalaisten" tai "Ruotsin ruotsalaisten" kanssa, kuten avainhenkilot viittasivat
ruotsinkielisiin ruotsalaisiin.
Koulut ovat tarkeita kansakunnan rakennuspaikkoja (esim. Heller 1999,19).
Ne ovat paikkoja, joissa oppilaat toivottavasti oppivat lukemaan ja kirjoittamaan.
Mutta oppiaineiden ja sisaltojen lisaksi koulu valittaa yhteiskunnan arvomaailmaa,
normeja ja kayttaytymismalleja. Tietysti myos kielella on sijansa arvokeskusteIus sa. Suomalaisille juuri koulumaailmalla on oUut suuri merkitys Ruotsissa ja
suurimmat konkreettiset kadenvaannot suo men kielen asemasta ja suomalaisten
poliittisista oikeuksista kaytiinkin juuri koulun areenalla (Peura & SkutnabbKangas 1994; Pelkonen & Vuonokari 1993; Weckstrom 2007).
Seuraavaksi tutustumme avainhenkiloiden kouluhistoriaan ja koulun merkitykseen heidan suomalaisuudelleen. Avainhenkiloista kaikki eivat suinkaan
kayneet suomenkielista luokkaa. AlIa olevasta taulukosta kay ilmi heidan kielihistoriansa paivahoidosta ammattikoulutukseen.
Sanna, Aki-Petteri ja Pia kavivat koko 9-vuotisen peruskoulunsa suomenkielisessa luokassa, joka toimi osana ruotsinkielista koulua. Katariina puolestaan
kavi kuusi ensimmaista kouluvuotta, toisin sanoen ala-asteen, suomenkielisessa
luokassa ja siirtyi sitten ylaasteikaisena ruotsinkieliselle luokalle. Avainhenkiloiden kaydessa koulua alueella ei ollut suomenkielista lukiota, joten vaihtoehtoa
ei ollut. Asiasta keskustellessamme kaikki pitivat ruotsinkielista lukiota hyvana
asiana, ja arvioidensa mukaan he eivat olisi valinneet suomenkielista lukiota,
vaikka se olisi ollut mahdollista. Kaikkien ammattikoulutus tai lukion jalkeiset
opinnot ovat tapahtuneet ruotsiksi.
Emman kouluhistoria on erityisen mielenkiintoinen. Perhe muutti Suomeen
kun Emma taytti seitseman vuotta ja oli koulutaipaleensa alussa ja han kavi ala-
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Taulukko 2. Koulutaival
Paivahoito ennen
kouluikaa

Ala-ja ylakoulu,

Ammattikoulutusl

lukio

opinnot

Maria

5 ensimmaista vuotta suomeksi, 1 vuosi
ruotsiksi

ruotsi

ruotsi

Sandra

suomi

ruotsi

ruotsi, yksi lukukausi
Helsingissa suomeksi

Madeleine

ruotsi

ruotsi

ruotsi

Felix

ruotsi

ruotsi

ruotsi

Katariina

suomi

luokat 1-6 suomeksi,
loput ruotsiksi

ruotsi

Pia

suomi

suomi

ruotsi

Sofia

ruotsi

ruotsi

ruotsi, kielikurssi ja kirjallisuuden kurssi suomeksi

Emma

suomi

luokat 1-4 ruotsiksi,
luokat 5-9 suomeksi,
lukio ruotsiksi

ruotsi

Aki-Petteri

suomi

luokat 1-9 suomeksi,
lukio ruotsiksi

ruotsi

Sanna

suomi

luokat 1-9 suomeksi,
lukio ruotsiksi

ruotsi, kirjallisuuden ja
kirjoittamisen kursseja
suomeksi

Nimi

koulun nelja ensimmaista luokkaa ruotsiksi Suomessa ruotsinkielisella rannikolla.
Han kertoi vanhempien paattaneen laittaa hanet ruotsinkieliseen kouluun silta
varalta, etta perhe paattaisi palata Ruotsiin. Vanhemmat olivat kaukaa viisaita,
silla perhe palasi Upplands-Vasbyhyn Emman mennessa viidennelle luokalle.
Han aloitti viidennen kouluvuotensa Upplands Vasbyn ruotsinsuomalaisessa
vapaakoulussa ja kavi samaa koulua aina yhdeksanteen luokkaan saakka. Lukion
Emma kavi ruotsiksi ja opiskeli haastatteluhetkella ruotsin kielella Tukholman
yliopistossa. Maria, Sandra, Madeleine, Felix ja Sofia kavivat peruskoulun ja lukion
ruotsiksi.

40 •

Kieli ja yhteisot

Suomenkieliset luokat
Ruotsalainen koulupolitiikka on kaynyt lapi suuren mullistuksen sitten 1960- ja
1970-lukujen suurten muuttoliikkeiden. 1950- ja 1960- luvulla Ruotsi harrasti
sallivaa maahanmuuttopolitiikkaa eika tyoperaista muuttoa rajoitettu lainkaan.
Painvastoin: varvaajat kiersivat naapurimaissa houkuttelemassa tyovakea tehtaisiin toihin. Uskottiin, etta maahanmuuttajien nopea assimilaatio, eli sulautumisen
valtavaestoon oli vaistamatonta ja suotavaa.
Sulauttamispolitiikan aikana ei maahanmuuttajien lapsiin ja heidan koulunkaymiseensa kiinnitetty erityisempaa huomiota; lapset aloittivat koulutaipaleensa
ruotsinkielisella luokalla valtavaeston lasten tavoin, osasivatpa he ruotsia tai eivat.
Joillain alueilla suomenkielisten lasten lukumaara koulunaloittajien ikaluokassa
oli ollut voimakkaassa kasvussa jo 1950-luvun loppupuolelta asti. Alaluokille
ryhdyttiin palkkaamaan suomenkielisia avustajia. Heidan tehtavanaan ei ollut
lasten kaksikielisyyden tukeminen vaan se, etta kaikki lapset oppisivat edes jotain
jo ennen kuin oppisivat tarpeeksi ruotsia ja parjaisivat ilman avustajaa. Koulun
tehtavaksi maariteltiin aina 1970-luvulle asti ruotsalaisuuden sailyttaminen ja vieraiksi tulkittujen arvojen sulauttaminen (Korkiasaari & Tarkiainen 2000, 265).
Ruotsissa oli aloitettu jo 1950-luvulla peruskoulukokeilu, jonka kantavana
ideana oli taata kaikille lapsille sama peruskoulutus vanhempien varallisuudesta
riippumatta. Peruskoulu-uudistuksen myota otettiin kayttoon myos kouluvelvollisuus kaikille 6-16-vuotiaille. Koulumaailmassa ei haluttu nahda kieliongelmaa.
1970-luvulle tultaessa ruotsia taitamattomat oppilaat aikoivat oHa pikemminkin
saanto kuin poikkeus erityisesti Tukholman ja Goteborgin alueilla. Koulutyoskentely ja peruskoulun opetussuunnitelman seuraaminen oli usein varsin vaikeaa.
Oppilaat olivat rauhattomia ja vanhemmat tyytymattomia. Koulupaivat tayttyivat
usein ruotsin opettelemisesta muiden oppiaineiden kustannuksella. Kun kaytan
termia "ruotsalaisluokka" kyseessa oli kaytannossa useimmiten ryhma oppilaita, joista kenties kukaan ei oBut aidinkieleltaan ruotsinkielinen, mutta opetusta
annettiin kaytannossa ruotsiksi.
Ratkaisua koulunkaynnin helpottamiseen etsittiin kotikielisista luokista. Tarkoitus oli hyvin samantapainen kun aikaisemmin ajatus avustajan palkkaamisesta.
Luokat toimisivat alussa paaasiassa oppilaiden aidinkielella ja ruotsinkielista
opetusta lisattaisiin asteittain, kunnes viimeistaan kuudennella luokalla kaikki
opetus annettaisiin ruotsiksi. Kotikieliset luokat toimivat poikkeuksetta ruotsinkielissa kouluissa ja valitunneilla seka ruokailussa oltiin yhdessa ruotsinkielisten
oppilaiden kanssa. Myos opetussuunnitelma oli sama kuin ruotsinkielisilla luokilla.
Joissain kouluissa kaytettiin ruotsinkielisia oppikirjoja, joita kaannettiin opetuksen yhteydessa lasten kotikielelle. Monet opettajat tekivat oppimateriaaleja itse,
koska suomenkielista materiaalia ei ollut saatavilla.
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Omakielisilla paivakodeilla ja ns. kaksikielisilla kotikieliluokilla on ollut suuri merkitys ruotsinsuomalaisten lasten suomen ja ruotsin kehitykselle. Viela 1980-luuvulla noin joka viides suomalaista alkuperaa
oleva oppilas sai kaksikielista koulutusta kotiluokilla. Monet oppilaat joutuivat kuitenkin selviamaan
parin tunnin aidinkielen opetuksella . 1990-luvulla suo men kieli lahestulkoon katosi kunnallisista
kouluista. Kuvassa Kvarnbergin koulun suomalainen luokka 7A matematiikan tunnilla. Kuva: Riitta
Jarvisalo, RsA.

~

Palautekeskustelu, lokakuu 2005

Lotta: Opetettiinks teille ruotsiksi muuta kun sita kie/ta? Etta o/is teilla vaik matikkaa
ruotsiks?
Aki-Petteri: Ei a/a-asteella ja keski-asteella, et y/aasteella tuli sitte. Kirjat o/i suurin osa et
vaikka meil/a oli opetusta suomeks niin monet ja kirjat oli ruotsiksi ja silleen niin, se toimi
muuten ihan tosi hyvin vaikka saattaa kuulostaa (. ..) se kavi vaan jotenkin niin naturligt,
luonnollisesti, etta emma tiia. Se on vaan niin kun se etta ma voin vaihtaa kielta vaan
nain (napsauttaa sormia) niin emma tia, sa /uitja sitten vaan puhuttiin suomeks, ehka se
oli valilla vahEin sekakieltakin, mutta ei se ollu niin ku mitaan, ei se hairinny
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Kaikkien suomalaisten mielesta suomenkielinen luokka ei kuitenkaan oUut mieluinen vaihtoehto omille lapsille. Seuraavassa eraan haastateltavan aiti kertoo
omista syistaan laittaa kaikki lapsensa ruotsinkieliseen luokkaan. Haluan kayttaa
tata esimerkkia (vaikka se onkin ensimmaisen sukupolven edustajan haastattelusta), koska se kiteyttaa monen ensimmaisen sukupolven suomalaissiirtolaisen
ajatuksia koulukysymyksesta ja kuvastaa erinomaisesti sen hetkista ruotsalaista
yhteiskuntaa.
~

Haastattelu, huhtikuu 2002

Lotta: Minkakielisessa koulussa teidan lapset on kaynyt?
Aune: Ruotsin kielises.
Lotta: Kaikki?
Aune: Kaikki.
Lotta: Mut taalla X:ssa ois ollut mahdollisuus silloin my6s suomenkieliseen luokkaanll
eik6 oiskin?
Aune: II Joo, nuorimman kohdalla ois ollut.
Lotta: Mitka siina oli ne kaikista isoimmat tai painavimmat syyt laittaa lapset tai X sitten
varsinkin ruotsinkieliselle luokalle, vaikka ois ollut se suomenkielinenkin luokka?
Aune: Koska vanhemmat lapset oli selviytynyt koulusta ihan suht hyvin ruotsin kielella.
Ni emma uskaltanut laittaa sita suomenkieliseen sen takia, [nii} et ma pelkasin sita [niin
joo}, etta siina tulee jonkunlainen kielellinen tDrmays sitten siirtya ruotsinkieliseen kouluun, Ooo} ruotsinkieliseen luokkaan. Koska ei ois ollut mahdollisuutta kayda peruskoulua
lapi suomen kielella, puhumattakaan lukiosta Oust} niin niin mahan sanoin, etta etta kun
vanhemmat lapset oli kayny ja selvinny hyvin ruotsinkielella. Etta ne oppi siis kielen eika
niil ollu mitaan hankaluuksia siel. [aivan} kielellisesti.
Lotta: Ne oppi vasta koulussa sita ruotsia sitten?
Aune: Joo. Etta ma kerran kysyin, kysyin ainakin kerran opettajalta ku silloin oli kauhee
kohu siita, etta suomalaisten lapset on papukaijoja ja apinoita [kauhee}, etta ne, ko ne
ei ossaa suomea eika ruotsia, etta me ei pystyta niin kun jatkamaan koulua [nil ja semmosta. [mm} Ma kysyin sitten kerran koulun opettajalta etta miten sen huomaa koulussa
etta meidan pojalla on kotikielena suomi. Ooo} Se opettaja meni ihan punaseksi ja kysy
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1980-luvulla Rinkebyssa asui yli 2000 suomalaista ja suomenkielisia paivakotiryhmia seka ala-asteen
koululuokkia oli useita. Oppilaat saattoivat jatkaa suomenkielisessa luokassa my6s ylaasteella laheisessa koulussa Rinkebyn naapurilahi6ssa, Tenstassa. Kuva Bredbyn koulun suomalaisesta
luokasta, Spimgan Suomikerhon kokoelmat, RsA.

etta mita varten sa tota kysyt. Maa sitten sanoin, etta kun just oli lehdessa taas kirjotusta,
etta joilla on kotikielena suomi, niin ne ei tule parjaamaan, ne eivat parjaa koulussa. Niin
se opettaja kysy siihen heti, etta no puhutaanks teilla kotona sitten suomea? No tottakai
puhutaan. Sano, etta han ei ole ikina kuul/ut pojan puheesta eika olis, olis ikina voinut
ajatel/akaan etta silla on kotikielena niin ku suomi [niin] se tuntu hirveen hyvalta, etta se
niinkb romutti sitten sita, niita lehtikirjotuksia.

Tama haastattelu kuvaa lasten koulutaipaleen vaikeaa valintaa ja sivuaa myos
1970-1uvun julmaa lehtikirjoittelua, jossa suomalaislapsista puhuttiin "apinoina"
ja "papukaijoina". Kukapa vanhempi haluaisi omiin lapsiinsa liitettavan moisia
mielikuvia? Monet vanhemmat pelkasivat lapsille koituvan ongelmia, jos heidat
laitettaisiin suomenkieliselle luokalle (Vuonokari & Pelkonen 1993, 16). Suo-
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menkielisella luokalla opiskelu nahtiin suomalaisuuden korostamisena, minka
puolestaan pelattiin leimaavan ja syrjivan suomalaislapsia. Kulttuuriantropologi
Fredrik Barth (1969) kayttaa tallaisessa yhteydessa esimerkkinaan juuri suomalaisten tilannetta 1960-luvun Ruotsissa. Hanen mukaansa suomalaisiin yhdistetyt
luonteenpiirteet olivat kielteisia ja leimaavia. Valttaakseen kielteisen minakuvan
syntymista, monet suomalaiset halusivatkin peittaa suomalaisuutensa laittamalla
lapsensa ruotsinkieliseen kouluun (katso myos Savolainen 1982). Erityisen mielenkiintoisen tasta esimerkista tekee myos se, etta vaikka Aune kertoo 1970-luvun
tilanteesta perustelut ja ongelmat ovat pitkalti samoja kuin keskustelut taman
paivan monikulttuurisesta Ruotsista. (katso myos Snellman 2005).
Monissa suomen kielta ja koulumaailmaa Ruotsissa tarkastelevissa tutkimuksissa on todettu, etta kun suomenkieliset lapset laitettiin ruotsinkieliseen kouluun,
he lopettivat suo men puhumisen vanhemmilleen ja sisaruksilleen varsin nopeasti
(Toukomaa 1975; Vuonokari 1998, 32). Osterlund-Potzsch tutki suomenruotsalaisia siirtolaisia ja heidan jalkipolviaan Kanadassa (2003). Han toteaa, etta jos
siirtolaisten lapset joutuvat pilkan kohteeksi etnisyytensa vuoksi he sulautuvat
nopeasti valtakulttuuriin. Tutkimukseeni osallistuneista vain ani harva kertoi
joutuneensa pilkatuksi suomalaisuuden vuoksi koulussa (tai missaan muuallakaan). Joissain kouluissa suomalaisten nimittely johti siihen, etta suomalaislapset
hitsautuivat entista tiiviimmaksi, omaksi joukokseen ja nauttivat jopa tietynlaista
kunnioitusta koulun pihalla. Myos ne tutkimukseni avainhenkilOt, jotka kavivat
ruotsinkielista koulua, kertoivat suomenkielisten luokkien oppilaiden keskuudessa vallinneesta vahvasta yhteishengesta. Kopingissa suomalaiskoululaisten
jengilla oli jopa statusta koulumaailmassa.
Suomenkielisella luokalla opiskelemisella on taman tutkimuksen perusteella
myonteinen ja elamanmittainen vaikutus oppilaiden itsetunnolle, myonteiselle
minakuvalle ja kielitaidolle. Kaikki suomenkielisen kouluopetuksen parissa
olleet kokivat saaneensa nimenomaan koulun kautta erittain vahvat taidot niin
suomessa kuin ruotsissa. Jotkut avainhenkilot kertoivat kuitenkin, etta joillain
heidan tuttavillaan nayttaisi olevan joskus kieliongelmia. Jokunen mainitsi myos
omaan kielitaitoon tai sen puutteeseen liittyvan kokemuksen.

~

Ensimmainen haastattelu, marraskuu 2004

Lotta: No entas sitte koulussa kun te ootte osa kayny suomeks, et oliks siina oikeesti
jotain ongelmaa sitte kun se opetus muuttu ruotsiksi, et esimerkiks kirjottaa tai jotain?
Pia: Mulla ei kylla ikina 00 ollu mitaan ongelmaa, mutta kylla niitakin oli. Meilla oli meian
luokassa kun me kaytii kuitenkin ysille asti, niin varmaan yli puolet joutu kaymaa sellasta
eri ruotsin kielta.

Koulun suuri merkitys suomenkielisyydelle •

45

Katariina: Ekstra tukea vai?
Pia: Nii, ja etta oli vaikeempi just sen kielen suhteen kanssa, etta kun alko sitten tuohon
ammattikouluun nii tuli niin iso se ero, kun oli kuitenkin nii vanha jo.
Lotta: Niin ja se termist6 on niin eri, et eihan sita opi missaan niiku kavereitten kanssa
leikkiessaan. (. ..)
Pia: Kaikki nuo ihan vaikeimmat sanat niin joskus tuntuu ettei niita tiia mita ruotsiksi eika
sitten ihan varmasti etta mita ne suomeksikaan sitte, nii ei tiia osaako sitten.
Katariina: Joskus tuntuu sillee, etta ei 00 ruotsi eika suomi sillee sataprosenttista, silleen.

Emma kavi koulua Upplands Vasbyssa ja hanen kouluhistoriastaan kerrottiinkin
jo aiemmin tassa luvussa. Seuraavassa han kuvailee suomalaista kouluaan.

~

Ensimmiiinen haastattelu, lokakuu 2005

Lotta: Oliks se hyva koulu, tykkasik sa kayda sita?
Emma: Ma en tykanny kayda sita. Ne meidan ikaset, jotka oli siella niin oli kauheita,
sellasia extreme-suomalaisia ja jossei kuulunut niihin niin oli vahan et oho. (. ..) se oli
kauheen sulkeutunut se maailma, enka ma tuntenu etta ma oon semmonen.

Emma kertoo kokeneensa olevansa erilainen kuin hanen "extreme suomalaiset"
luokkakaverinsa. Myohemmin haastattelussa han mainitsi monen luokkatoverinsa
tarvinneen tukiopetusta ruotsin kielessa. Emma kuvaili naiden henkiloiden ruotsin
taitoja edelleen puutteellisiksi. Han arveli tosin, etta joidenkuiden "ihmeellinen"
aksentti ja puutteelliselta kuulostava ruotsi saattaisi olla myos heidan tietoinen
valintansa ja tapansa korostaa suomalaisuuttaan tai tiettyyn suomalaisten ryhmaan kuulumista.
Erityisesti Rinkebyn alueella on kuultavissa erityinensosioiekti, jota sanotaan
rinkebysvenskaksi. Se mielletaan usein lahinna ulkomaalaistaustaisten nuorten
tavaksi puhua ruotsia. Rinkebysvenskan puhujat osaavat mita todennakoisimmin
myos "tavallista" ruotsia. Kyseessa onkin puhumisen tapa, murre, jota kaytettaan
tietyissa tilanteissa ja merkitsemaan tiettyyn ryhmaan kuulumista (Auer 2002;
Loentz 2006; Rampton 1995). Aksentit ja murteet liittyvat kiinteasti seuraavan
luvun teemaan.
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Kotikielen tunnit
Koululaisten kotikielia tuettiin 1970-1uvun loppupuolella myos kotikielen tuntiopetuksen avulla. Jos lapsi kavi koulua muulla kuin kotikielellaan, kotikielen
opetusta saattoi saada tunnin pari viikossa. Jotkut avainhenkiloistani osallistuivat
naille tunneille. Kotikielen opettajille ei kielitaidon lisaksi ollut muita vaatimuksia, eika kotikielen opetukselle ollut opetusohjelmaa, vaan opetuksen sisalto oli
taysin opettajan paatettavissa. Sofia kertoi osallistuneensa kotikielen opetukseen
muutaman vuoden, muttei muista oppineensa "juuri mitaan". Hanen ryhmassaan
oli seka sellaisia lapsia, jotka puhuivat sujuvasti suo mea etta sellaisia, jotka eivat
osanneet suomea lainkaan. Erot oppilaiden taidoissa olivat tietysti harmillisia
itse oppilaille, mutta myos valtava haaste heidan opettajalleen.

~

Ensimmainen haastattelu, joulukuu 2004

Lotta: Vad gjarde ni da pa de hdr hemsprakundervisningtimmarna?
Sofia: Finsk histaria kunde det vara, ach am samhdllet, ach hur man firar alika hogtider ach sada saker. Men vi va dnda sa sma att (atydligt) grammatik
ach sa, just att de andra kunde, dam pratade finska hemma, ach sen kanske
tva till tre elever. Och dam var da aftast biittre, men jag tyckte att det var lite
'n-nt-tar)
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Lotta: Mita te teitte nail/a kotikielentunneil/a?
Sofia: Siella saatto olla Suomen historiaa ja jotain yhteiskunnasta ja miten vietetaan juhlia ja sellasta. Me oltiin kuitenkin viela sen verran pienia (epaselvaa puhetta) kielioppia
ja noin, mutta muut osasi suomea, ne puhui sita kotona ja sitten ehka kaksi tai kolme
muuta oppilasta. Ja ne muut oli yleensa parempia. Mutta musta se oli vahan (nauraa)
tylsaa, etta ma olin aina huonoin (. ..) Se ei ollut kivaa, ma en oppinut mitaan.

Katariina muisteli kotikielentunteja toisenlaisessa valossa. Han kavi suomenkielista luokkaa kaksitoistavuotiaaksi saakka ja aloitti kotikielen tunnit siirtyessaan
ruotsinkieliseen opetukseen. Hanelle tarjottiin kotikielen opetusta tunti viikossa
koko ylaasteen ja ammattikoulun ajan.

Urheiluun liittyva yhteisollisyys ja kansallistunne •
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Ensimmainen haastattelu, marraskuu 2004

Katariina: Meillakin ammattikoulussa jalka meni poikki silta opettajalta, nii me oltiin sitten pari kuukautta sen kotona kaytiin (nauraa) siella oli kahvia ja pullaa (nauraa) se oli
kiva kayda sen luona, [niin] ettei se ollu vaan sita etta lahettiin suomen kielta vaan sita
mentiin sinne kahvittelee ja juttelemaan.

Urheiluun liittyva yhteisollisyys ja kansallistunne
Perhettaan ei voi valita eika koulu tai opiskelukaan yleensa anna meidan paattaa
kenen kanssa toimimme. Sen sijaan vapaa-aikaan liittyvat valinnat ovat usien
omiamme. Vapaa-aikaan liittyvilla yhteisi::iilla oli suuri merkitys tahan tutkimukseen osallistuneille. Seuraavaksi tutustumme eraaseen taman tutkimuksen
kannalta tarkeaan seikkaan urheiluun ja urheiluun liittyvaan yhteisi::illisyyden
seka kansallisuuden tunteeseen.
Sosiologit ovat tutkineet paljon urheiluharrastuksen ja kansallisen yhteenkuuluvuuden valista yhtyetta. Usein tutkimukset keskittyvat jalkapallohuliga-nismiin
tai siihen, miten mediassa puhutaan ja kirjoitetaan urheilusta. Itavaltalaiset urheiluntutkijat Horak ja Spitaler (2003) kirjoittavat, etta urheilun ja kansallisen
yhteenkuuluvuuden tunnetta voidaan analysoida ainakin kahdella eri tasolla.
Yhtaalta yhteenkuuluvuutta rakennetaan urheilun avulla mm. maan lipun vareissa pelaavan maajoukkueen ja samoissa vareissa pelia seuraavien katsojien
kautta. Toisaalta suuret voiton ja tappion hetket ovat merkittavia kansallisen
yhteenkuuluvuuden tunteen kannalta. Jokainen urheilulahetyksia televisoista tai
radioista seurannut on varmasti pan nut merkille, etta jos Suomi pelaa vaikkapa
jaakiekkoa, emme voisi kuvitellakaan kannattavamme toista osapuolta. Katsojat
juhlivat tai surevat joukkueen menestysta, ja joskus urheilukilpailujen voitolla
tai tappiolla voi olla erittain voimakas kokonaista kansakuntaa joko innoittava
tai masentava vaikutus. Mielessani on jalleen vuosi 1995, ja Suomen saavuttama
kultamitali jaakiekon maailmanmestaruuskisoissa. Loppuottelussahan Suomi
voitti Ruotsin.
Miksi nimenomaan urheiluun liitetaan voimakkaita kansallisia tunnuksia
ja kansallista yhteenkuuluvuuden tunnetta? Horak ja Spitaler (2003) pohtivat
urheilun merkitysta kansalliselle identiteetille omakuvalle ja toteavat, etta urheilukilpailujen aikaansaama voiton huuma tai tappion karvaat kyyneleet rakentavat
kansan kulttuurista muistia. Suomalaisten kansalliseen urheilumuistiin kuuluu
tietysti vuoden 1995 jaakiekkovoitto, mutta siihen kuuluvat myi::is toistuvat ja
sitakin katkerammat tappiot jaakiekon arvokisojen loppupeleissa, Lasse Virenin
kompastumisesta huolimatta saavuttama maailmanennatys vuoden 1972 olym-
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Pesapallo on ollut ensimmaisen polven keskuudessa suosittu laji. Monilia paikkakunnilla myos toisen
sukupolven suomalaiset pelasivat innokkaasti pesapalloa lapsuus- ja nuoruusvuosinaan. Kuva: Aapi
Lohinivan kokoelma, siirtolaisvaiheita, RsA.

pialaisissa ja Suomen "voittamattomat" maastohiihhi.jat 1990-luvun alkupuoleUa.
Naihin ja moniin muihin suomalaisiin urheilusaavutuksiin liitetaan my6s lausahduksia tai sanontoja, jotka ovat omalta osaltaan rakentamassa suomalaisuutta,
yhteista kasitystamme siita, mita on oUa suomalainen. Lasse Virenia kutsuttiin
sinivalkoiseksi raketiksi, joka kompastui kisassa ja suomalaisen sisun siivittamana
nousi pystyyn ja juoksi maailmanennatysajan. Suomen maajoukkue, Leijonat,
taisteli raivokkaasti Ruotsia vastaan voittaen tuon legendaarisen mittel6n Globenissa 1995.
Urheilutoimittajat, media ja me tavaUiset kielenkayttajat kaytamme naita
kuluneita sanontoja juhliessamme voittoja tai keskusteUessamme tappioista.
Kansallisia symboleja, tassa tapauksessa kielellisia kuvia, toistetaan ja vahvistetaan sosiaalisessa kanssakaymisessa. Kun me kaytamme kansaUisia symboleja,
toistamme tiettyja tapoja tietyissa tilanteissa ja seuraamme perinteita seka
rituaaleja, liitamme omia kokemuksiamme yhteen kansaUisen yhteenkuuluvuuden kokemuksen kanssa. Esimerkiksi kun kansaUislaulu nostattaa kyyneleet
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silmiin ja saa meidat tuntemaan itsemme "jotenkin niin suomalaisiksi", kyseessa
on henkilokohtainen kokemus, jonka koemme jakavamme suuremman joukon
kanssa. Kansallinen identiteetti asettuu meihin mm. nainkin yksinkertaisissa
tapahtumissa.
Billig (1995) tutkii nationalismia ja sita, miten arkipaivainen nationalismi
toimii ja ikaan kuin huomaamattamme asettuu kielenkayttoomme ja toimintatapoihimme. Hanen mielestaan nationalismia ei suinkaan ole urheilukilpailun
katsomossa raivokkaasti heiluva lippu vaan pikemminkin se lippu, joka on nostettu
salkoon jonkin virastorakennuksen edessa, eika kukaan kiinnita siihen huomiota.
Billig toteaa, etta kun kansallisia tunnuksia ja pinttyneita kasityksia toistetaan
riittavasti arkipaivan puheessa, ne asettuvat osaksi maailmankasitystamme.
Suomalaisella sisulla mennaan vaikka /dpi harmaan kiven. Juuri sisu on yksi
voimakkaimmista suomalaisuuteen liitetyista stereotypioista. Suomalaiset tutkijat
Alama ja Pantti (2007) maarittelevat sisun asenteeksi, jopa filosofiaksi: asiat tulee
hoitaa hinnalla milia hyvansa eika periksi anneta. Sisu liittyy myos suomalaisuuden myytteihin urheilusta ja Suomen kaymista sodista. Sisulla Lasse Viren nousi
radalla kaaduttuaan ja talvisodastakin selvittiin aikanaan
Materiaalini perusteella urheilulla on merkittava suomalaisuuden osa suomalaistaustaisille henkiloille Ruotsissa. Joidenkin haastateltavien mielesta suomalaisuuden syvin olemus loytyi nimenomaan urheilusta. On varmaan sanomattakin
selvaa, etta vuoden 1995 jaakiekon maailmanmestaruuden loppupelista ja sen
merkityksesta Ruotsissa asuville suomalaisille puhuttiin paljon. Monille urheilun
seuraaminen oli rentouttava harrastus, jonka sivutuotteena suomalaisuus saattoi
joskus "roihahtaa ilmiliekkiin".
Seuraavassa Sanna kertoo Suomen 1995 jaakiekon MM-voitosta ja sen
juhlinnasta Tukholman keskustassa Sergelin torilla. Sergelin tori on keskeinen
paikka tukholmalaisille. Siella jarjestetaan yleisotilaisuuksia, mielenosoituksia,
markkinoita ja konsertteja, mutta myos vakavahenkisempia tilaisuuksia kuten
tukholmalaisessa tavaratalossa murhatun ulkoministeri Anna Lindin muistotilaisuus vuonna 2005.

~

Ensimmainen haastattelu, syyskuu 2005

Sanna: Kun Suomihan voitti 95 Globenissa ja ruotsalaiset oli ja valmistatunu mm-kultavoittoon, niin se oli sellanen revanssi niitten niin ku ylaastevuosien kilpailuvuosien jalkeen
et sen jalkeen ma unohdin koko jaakiekon ja unohdin koko jaakiekon sen jalkeen, sit se
ei ollu enaa merkityksellinen. Mut silloin juhlin ja olin oikeesti onnellinen ja ilainen.
Lotta: Mut olihan se mieleWn paiva!
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Sanna: Olihan se mieletOn paiva. Sillo me oltiin tietty Sergelin torilla ja se oli mahtavaa jo kun me odotettiin yhta kaveria joka oli toissa jossain niin me ootettiin sita yhel/a
paikallisjuna-asemal/a jossain ja sitte astuttiin junaan ku me nahtiin ne junat jotka meni
ohi niissa vaan liehu suomen liput ja ku me astuttii siihen junaan ni siel/a oli laitettu niin
ku sel/asia isoja suomenlippuja sinne junien seinille ja sieJa joku laulu oli etta "we are the
champions" ja tuntu etta koko Tukholma oli suomenkielisia ja suomalaisia taynna. Ja sittenhan me oltiin Sergelin torilla jossahan perinteisesti Ruotsin maajoukkuetta juhlittu ja
siel/a oli jo kaikki valmiina sita juhlintaa varten ja siel/a sitten Kurre Lindstrom sitten kasto
Tukholman Helsingholmiksi ja jotain tal/asta ja sit ne jaakiekkojoukkueet tuli sinne. Jotain
tal/asta, sen jalkeen ma en ookkaan enaa valittanyt l/jaakiekosta
Lotta: II Hyva lopetus jaakiekoural/e (nauraa)
Sanna: Joo hyva revanssi, se oli kuitenkin ainut mika oli jaanyt kaivelemaa siita niin ku
yla-aste vuosilta, se ainainen haviaminen jaakiekossa. Nyt sekin sitte kuitattiin niin ei
ol/u mitaan. Sit voiki jo kehittya vahan monimuotosempi identiteetti eika tartte koko ajan
puolustaa Suomee (nauraa) se mita ma oon miettiny jalkikateen, etta ei suI/a ol/u mitaan valinnanvaraa identiteetin suhteen, etta oli se sun identiteetti etta meidan tehtava
oli niin ku puolustaa Suomea jaakiekossa ja sita ma oon miettiny jalkik8teen etta toivon
etta kehitys menee eteenpain siina.

Kuten Sanna kertoo, Sergelin torilla ali valmistauduttu vastaanottamaan Ruotsin
kultajoukkue Globenissa kaydyn ottelun jiHkeen. Toisin kavi, ja suomalaiset fanit
kirjaimellisesti valtasivat torin. Suomalaiset ottivat omakseen jopa ruotsalaisten
oman voittolaulun, "den glider in". Jaakiekon maailmanmestaruus merkitsi paljon
muutakin kuin vain ottelun voittoa. Vuonna 1995 Suomi oli edelleen pahan laman kourissa, tyottomyys oli huikeissa lukemissa eika Suo mess a ollut juurikaan
aihetta juhlia. Kiekko-Leijonien voitto nostatti edes hetkellisesti kansakunnan
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja itsetuntoa.
Sanna mainitsee ylla olevassa esimerkissa suomalaisuuden roolin ahtauden.
Han ei suinkaan ollut ainut tutkimukseni avainhenkilo, joka otti asian puheeksi.
Jaakiekko- esimerkissa Sanna mainitsee kaksi kertaa, ettei hanelle ollut muuta
vaihtoehtoa kuin olla Suomen puolella ja puolustaa Suomea seka suomalaisuutta.
Kun ajattelemme lasten ja koululaisten maailmaa, ei ole helppoa olla aina altavastaajan puolella. Sanna toivookin, etta tulevaisuudessa suomalaista minakuvaa voisi
tuoda esille muillakin tavoilla kuin vain kannustamalla Suo mea urheilukisoissa.
Poyhonen (2004) kutsuu vahemman vapaaehtoisia identiteetin tuottamisen
elementteja etniseksi velvollisuudeksi. Sannan jaakiekkoesimerkissa suomalaislasten etninen tehtava oli kannustaa Suo mea. Se oli osa heidan suomalaista
identiteettiaan, mutta se ei suinkaan aina ollut vapaaehtoinen tai miellyttava
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raoli. Jaakiekkohulluus tuntui etniselta velvollisuudelta: "minun taytyy olla kiinno stu nut ja innostunut jaakiekosta koska suomalaiset tekevat niin, ja mina olen
toki suomalainen".
My6s Emma oli kokenut jaakiekon seuraamisen asiaksi, jotka "suomalaisten
tekee", tavallaan pakolliseksi osaksi suomalaisuutta Ruotsissa. Seuraavassa han
kertoo jaakiekon ja suomalaisuuden liitosta ja siita, miten hanesta tuli suomalainen
Ruotsiin palattuaan. Ennen jaakiekkoaihetta olimme puhuneet Emman kaksoisidentiteetista. Han koki olevansa seka ruotsalainen etta suomalainen. Mutta han
sanoi tuntevansa valilla etta muut pitavat hanta vahemman ruotsalaisena kuin
han itse toivoisi.

~

Palautekeskustelu, joulukuu 2006

Lotta: Mika vois olla sellanen mika oikeuttais sit sanomaan sen etta sa oot ruotsalainen
tai kuka muu tahansa on ruotsalainen?

Emma: No ma varmaan aattelen sita silleen biologisessa mielessa etta jos isa tai aiti ois
suomalainen, siis ruotsalainen
Lotta: Et se tulis sielta jotenkin niin kun veressa

Emma: Niin. Ku mulla on enemman ollu. Mun aiti halus tois paljo muuttaa takasin Ruotsiin
kun se tykkas Ruotsista ja silla oli kauhee ikava. Niin silloin ma olin kauheena et Ruotsiin
Ruotsiin Ruotsiin! Etta me oltiin ja kun muutettiin niin ma tunsin itteni tosi ruotsalaiseksi.
Ja pienenakin ma en tuntenu itteeni suomenruotsalaiseksi ma tunsin itteni tosi erilaiseksi
kun mun kaverit enka ma ollut suomalainen kun ma puhuin tosi eri tavalla ruotsii mut 00
ja sit kuitenkin samanlainen, mut niin paljon erilainen mut sitten kun me muutettin tanne
niin ma uskon etta se vaikutti tosi paljon se koulu kun kaikki oli niin suomalaisia etta ma
rupesin siis todella katsomaan jopa jaakiekkoa joskus (nauraa)
Lotta: Jopa jaakiekkoa!! (matkii Emman aanta, nauraa)

Emma: Mulla oli jopa jaakiekkopaita (nauraa) nyt ma en enaa silleen valita. Mutta silloin
se oli sellanen juttu, etta joo ma oon suomalainen kun kaikki muutkin on suomalaisia, ja
taa on mita suomalaiset tekee.

Emman esimerkki kuvaa hyvin sita, miten kansallisten tunnusten kaytt6 on joskus
taysin sattumanvaraista. Pienet asiat, joista etninen identiteetti koostuu, voivat
joskus muuttua my6s taakaksi, varsinkin jos joku muu vaatii meilta tietynlaista
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K6pingin suomalaisseurojen kevatretki vuonna 1979. Lapset purkautuvat autosta K6pingin torilla .
Kuva: Aapi Lohinivan kokoelma, RsA.

kayt6sta tai pukeutumista vain sen vuoksi, etta edustamme tiettya ihmisryhmaa.
Urheilusta puhuttaessa haastattelunauhoitukseni ovat naurua taynna. Haastateltavat mainitsivat usein, kuinka kuluneita tai naurettavia heidan urheilun kautta
kokemansa kanallisen identiteetin tunteet olivat. Tunnettiinpa naita tunteen
paloa taynna olevia "patrioottisia hetkia" ruotsalaisuutena tai suomalaisuutena,
kertomukset olivat poikkeuksetta huumorilla ja naurulla h6ystettyja. Nauru ja
suorat viittaukset omana kielenkaytt66n ja sanavalintoihin, kuten: "tama nyt on
ihan klisee" olivat hyvin tyypillisia aina kansallisista stereotypioista, suomalaisuudesta ja ruotsalaisuudesta puhuttaessa.
Condor (2000) kirjoittaa kliseiden kayt6sta arkipuheessa ja toteaa, etta naurua
ja kliseita voidaan kayttaa keinona ottaa valimatkaa keskusteluun ja mielipiteisiin.
Kun haastateltavat liioittelevat tarinoissaan tai kayttavat huumoria ja ironiaa
kertoessaan esimerkiksi kansallisesta identiteetistaan, voidaan heidan tulkita
puhuvan yleisesti hyvaksytyista ja "maalaisjarjen" tosiasioista, joita he eivat vaIt-
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tamatta itse allekirjoita. Tutkijan on kuitenkin kaytannossa mahdotonta tietaa
tarkalleen miksi haastateltava nauraa, vitsailee, tai liioittelee kohtuuttomasti.
Huumori ja vitsailu ovat kiinnostavia elementteja haastatteluaineistossa. Palaan
nauruun myohemmin erilaisuutta kasittelevassa luvussani.
Kaikki haastateltavat kertoivat, etta urheiluun liittyi aina myos koulukavereiden ja tyokavereiden piikittely. Suo men tavanomaiset tappiot jaakiekon loppupeleissa ja niiden pistelias kommentointi koulussa ja myohemmin tyopaikoilla
oli monien mielesta vasyttavaa ja arsyttavaakin. Jatkuvat tappiot olivat etenkin
nuorempana tuntuneet jopa henkilokohtaisilta kolhuilta. Vuosi 1995 kaansi
roolit paalaelleen: yht'akkia olikin "inne att vara finne". Suomen voitto Ruotsista
oli merkittava tapahtuma, ja Ruotsissa asuville suomalaistaustaisille se tarjosi
hyvan mahdollisuuden korostaa omia suomalaisia juuria, sisua ja suomalaista
minakuvaa. Seuraavassa Aki-Petteri kertoo urheilun merkityksesta hanen suomalaisuuden tunteelleen.

~

Palautekeskustelu, syyskuu 2005

Lotta: Onko sulla sellasia tilanteita, etta oletjoskus enemman suomalainen kun muulloin?
Aki-Petteri: No tota joo, jaakiekkomatseissa esimerkiks.
Lotta: Seuraatsa urheilua?
Aki-Petteri: Joo seuraan ja se on jannaa, etta semmoset lajit joissa Suomi ei 00 niin hyva
niin silloin ma olen Ruotsin puolella [mutta pakkohan se on kun Suomi ei koskaan paase
pelaamaan (nauraa) [nauraaJ totta (nauraa), mutta taas niin kun jaakiekokssa, siina ma
oon aivan eniten nationalisti, ihan pa .. .pall
Lotta: II patriootti (nauraa)
Aki-Petteri: Kylla! (nauraa)
Lotta: Onko sulla pieni suomen lippu, jota heilutat?
Aki-Petteri: Ai pieni! (nauraa) valtava! (nauraa)[nauraaJsuomipaidat kaikki (nauraa).
Silloin me mennaan barbaarisesti jengeissa, suomalaisissa jengeissa johonkin kapakkaan
ja siella on suomalaiset ryhmissa, se on naurettavaa (nauraa)[nauraaJ

Aki-Petterille jaakiekkopelit merkitsivat rentoa vapaa-ajan viettoa suomalaisten
ystavien kanssa. Varusteinaan heilla oli maajoukkuepaidat, suuret Suo men liput
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ja ilmeisen paljon huumoria. Aki-Petteri nauraa tassa esimerkissa paljon ja naurun haastattelutilanteeseen liittyvan naurun voi tulkita osaksi hauskan tarinan
kertomista. Hanen tarinansa on toki huvittava, mutta tassa yhteydessa tulkitsen
osan naurusta merkiksi siita, etta han kokee osan jaakiekkoteatterista jopa hieman
naurettavana, yliampuvana toimintana. Han viittaa toimintaansa kayttaen sanaa
"barbaarinen", joka myos alleviivaa jaakiekko pelien seuraamisen ja suomalaisuuden korostamisen karnevaalimaista luonnetta. Jaakiekon lisaksi mikiian muu peli
ei nayttanyt herattavan samanlaisia kuumia tunteita tai tuottavan haastatteluissa
ronsyilevia, kirjavia kertomuksia. Aki-Petterin tavoin muutkin sanoivat kannustavansa Ruotsia sellaisissa lajeissa, joissa Suomi ei parjaa lainkaan. Seuraavassa
esimerkissa eras haastateltava, joka ei kuulu avainhenkiloiden ryhmaan, kuvailee
turhautuneisuutta kadoksissa olevan suomalaisuuden tunteensa suhteen.

~

Ensimmainen haastattelu, toukokuu 2002

Tiia: Jag ar ledsen. Jag ar men (suckarJ eller jag ar ju finsk, de sager ju att vi
ar finska,jast jag kanner mej svensk, eftersom jag bor har i Sverige och pratar

svenska och det blir ju sa och sedan nar Sverige och Finland matchar hockey
da ar man heltfinne! (skrattarJ [skrattarJ

Tiia: Ma olen surullinen. Kyllahan ma olen, mutta (huokaaa) tai siis olenhan ma suomalainen, niinhan ne sanoo, etta me ol/aan. Mutta ma koen itseni ruotsa/aiseksi, mahan
as un taalla ja puhun ruotsia. Silleenhan se kuitenkin on, etta kun Suomi ja Ruotsi pelaa
jaakiekkoa niin silloin sita on ihan suomalainen! (nauraa)[nauraa]

~

Ensimmainen haastattelu, joulukuu 2004

Madeleine: Do, jag hOller pa Finland. Det ar det precis, det ar det precis, jag
maste! Da ar jag en riktig finne! (skrattarJ [skrattarJ
Madeleine: Joo, ma kannustan Suomea. Niin se on, niin se vaan on, mun on ihan pakko!
Silloin ma olen oikea suomalainen! (nauraa) [nauraa]

Myos Madeleine, joka ei puhunut suomea eika aina muutenkaan enemmalti kokenut olevansa suomalainen kertoi suomalaisuuden pulpahtavan pintaan jaakiekkoa
seuratessa. Haastateltavat mainitsivat myos muita urheilulajeja, kuten sahly ja
pesapallo, jotka symboloivat heille suomalaisuutta. Silloin kyseessa olivat lajit,
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joita he pelasivat itse tai olivat pelanneet aikaisemmin, ei niinkaan valttamatta
lajit, joissa Suomi parjaisi erityisen hyvin arvokisoissa.
Erityisesti Kopingin alueella pesapallo yhdistettiin saumattomasti suomalaisuuteen. Kun suomalaissiirtolaisia saapui Ruotsiin 1970-1uvulla sankoin joukoin,
suomalaisseurat ja muut vahemman muodolliset yhdistykset kukoistivat. Urheilu
kuului yhdistysten toimintaan, ja useat haastateltavat muistelivat lapsuusvuosiensa talviviikonloppujen hiihtokilpailuja ja kesaista pesapallon peluuta. Vaikka
kukaan haastatteluun osallistuneista ei ollut mukana Suomi-Seuran toiminnassa,
moni maksoi paikallisen seuran jasenmaksua kannatusmielessa. Kopingissa pesapallosta tuli suomalaisten urheilulaji. Monissa tehtaissakin oli omat pesapallojoukkueet, ja kesaisin pelattiin pesapalloturnauksia. Peli on todellakin suomalainen
keksinto, joten peliin ei voinut liittya perehtymatta ensin saantoihin. Pesapallo
oli suomalaisten peli koska vain he osasivat pelata sita. 1980-1uvulla Kopingin
poikajoukkue pelasi pesapallon MM-kisoissa Helsingissa. Joukkue oli itse asiassa
sekajoukkue, mutta se pelasi miesten sarjassa. Kopingin avainhenkilo, Sandra,
pelasi tassa joukkueessa ja kertoo seuraavassa joukkueen pelipaitojen vareista
ja niiden aiheuttamasta dramaattisesta tilanteesta.

~

Palautekeskustelu, kesakuu 2000

Sandra: Mut sillon ko ne oli, niilla oli MM-kisat pesapallo tuolla Suomessa, niin me tultiin
niinko Ruotsista. Se tuntu vahfin oudolta, et ne oli ruotsalaiset niinko, et ne Ruotsin ristit
oli nain, niinko et ne oli Ruotsista vaikka ne pelas pesapalloa. Et se tuntu aika oudolta.
Lotta: Kuka sen paatti, et niitten pitaa olla Ruotsin vareissa?
Sandra: Kyllahan se oli paatetty, et ne pitaa olla. Et silloin ensimmaisen kerran oli Ruotsin
varit, mut nyt viimeks niilla oli sinisetja valkoset vaatteet. Mut ne oli kummiski Ruotsista.
Mut ei taalla enaa montaa paikkaa, missa pelataan pesapalloa. Se on niinko ihan menny
pois. mmm. Sehfin on niin ku Suomen, pesapallo kuuluu Suomeen.

Pesapallon MM-kisoissa joukkueiden tuli pelata kotimaansa kansallisissa vareissa.
Toisin sanoen Kopingin joukkueen oletettiin pelaavan sinikeltaisissa pelivaatteissa. Sinikeltaisuus oli pelaajien mielesta ymmarrettavasti vahintaankin erikoinen
vari pelivaatteille, koska pesapallo oli nimenomaan taydellisen suomalaista, ja
se erotti heidat ruotsalaisista. Ruotsissa he olivat aina pelanneet sinivalkoisissa
asuissa, ja sinikeltaisissa pelaamisesta meinasi tulia este kisoihin osallistumiselle. Myohemmin pidetyissa kisoissa ruotsinsuomalaiset ovat sitten pelanneet
sinivalkoisissa vaatteissa. Vaikka aktiivinen pesapalloseuratoiminta lopahtikin

Leirikouluilla on ruotsinsuomalaisten keskuudessa pitkat perinteet 1950-luvulta nykypaivaan asti.
Kuva: Ruotsinsuomalaisten nuorten kesaleiri, Kuparivuoren
kesa 1995, Ruotsinsuomalaisten Nuorten
Liiton (RsN) kokoelma,
RsA
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1980-luvun loppupuolella, pesapallo on edelleen monille jotain hyvin suomalaista,
ja pesapallosta puhuttiin aina lempeasti, jopa kaihoisasti.

Suomen kieli: tunteen kieli, toiminnan kieli vai jotain muuta?
Haastatteluissa suomen kielen merkitys suomalaisuudelle oli selkea ja laaja.
Suomen kielella oli vahva rooli suomalaisuuden rakentajana avainhenkili::iiden
arjessa. Kieli oli poikkeuksetta yksi ensimmaisista asioista, jonka haastateltavat mainitsivat, kun pyysin heita kertomaan mita suomalaisuus Ruotsissa
on. Useimmat olivat sita mielta, etta suomen kieli oli suomalaisen identiteetin
tarkein tunnus Ruotsissa. Ilman suo men kielta ei siis ole suomalaisiakaan. Jopa
ne, jotka eivat puhuneet suomea, antoivat suomen kielelle erikoisaseman minakuvan rakentajana. Kieli ja kielenkaytti::i ovat henkili::ikohtaisia ja herkkia mutta
myi::is poliittisesti latautuneita aiheita. Suomalaisuus Ruotsissa liitetaan vahvasti
nimenomaan kielikysymykseen.
Ajatuksia kielesta ja kielenkayti::ista kutsutaan kielitietoisuudeksi. Sita voidaan
lahestya monella eri tavalla, ja kielentutkija Harri Mantila (2002) kuvaa kielitietoisuutta asteittain kasvavaksi tietoisuuden tilaksi. Han jakaa kielitietoisuuden
neljaan tasoon: Alimmalla tasolla kieli mielletaan joko "hyvaksi" tai "huonoksi",
talla tasolla voidaan liikkua esimerkiksi kielitaidosta puhuttaessa. Seuraavalla
tasolla kieii nci.hdaan valittajana ja silla on kommunikatiivinen merkitys; sen
avulla valitetaan tietoa ihmiselta toiselle. Kolmannella tasolla erotetaan aidinkieli muista, vieraista kielista. Neljannella tasolla kielen ajatellaan maaraavan
ihmisen persoonaa ja identiteettia, maarittelevan sen miten naemme maailman
ja miten ajattelemme. Kielista ja kielenkayti::ista puhuttiin haastatteluissa monella
erilaisella tavalla, ja haastattelumateriaalistani li::iytyisi toki esimerkkeja jokaiselle
Mantilan kielitietoisuuden tasolle.
Kasittaakseni kielitietoisuus ei valttamatta etene matalasta kielitietoisuudesta
korkeammille tasoille, vaan kielella on erilaisia merkityksia eri elamantilanteissa ja eri ihmisten kanssa toimiessamme. Aineistoni perusteella toteankin, etta
haastateltavien kayttamilla kielilla oli hyvin erilaisia toimintoja heidan arjessaan.
Joskus suomi oli se ainoa oikea ja sopiva kieli, kun taas jossain toisessa tilanteessa
se saattoi tuntua aivan vaaralta. Kielenkaytti::i on poikkeuksetta sidoksissa sosiaaliseen tilanteeseen, ymparillamme oleviin ihmisiin ja asioihin, joita haluamme
tehda kielen avulla. Useimmiten emme toki ajattele puhumaamme kielta nain
tarkasti, vaan puhumme sen enempaa asiaa pohtimatta. Kaksikieliset lukijat ovat
varmasti joskus itsekin panneet merkille, etta tietyn kielen puhuminen tuntuu
toisinaan paremmalta kuin toisen, vaikkei kyse olisi kielitaidon tasosta.

Suomen kieli: tunteen kieli, toiminnan kieli vai jotain muuta? •

59

Kun tutkimukseni avainhenkilot puhuivat kielesta ja erityisesti suo men kielesta he antoivat kielelle usein seka toiminnallisia etta tunteeseen liittyvia merkityksia. Toiminnallisella merkityksella tarkoitan sita, miten kielesta puhuttiin
"hyodyllisena", "turhana" tai "valttamattomana". Avainhenkilot puhuivat kielista
ikaan kuin tyokaluina, joiden avulla asioita tehdaan ja valitetaan tietoa ihmiselta
toiselle. Arkipaivan tasolla tama tarkoittaa sita, etta suo men taito mahdollistaa
kanssakaymisen muiden suomenkielisten kanssa. Suomea taitavat haastateltavat
puhuivat kielta lahes poikkeuksetta vain perheen ja sukulaisten kanssa. Kaikilla
avainhenkiloilla oli suomenkielisia sukulaisia Suomessa ja kaikkien haastateltavien mielesta suomen taito oli erittain tarkea osa yhteydenpitoa sukuun Suomessa.
Myos niiden mielesta, jotka eivat osanneet suomea suomen taito oli tavallaan jopa
suomalaisuuden vaatimus, ainakin suomalaisten mielesta. Sukuun on tietysti
vaikeampaa pitaa yhtyetta, jos yhteista kielta ei ole. Seuraavassa esimerkissa
Madeleine kertoo "mykkyydestaan" suomenkielisten sukulaistensa kanssa.

~

Ensimmainen haastattelu, joulukuu 2004

Lotta: Har finskan varit en del av ditt liv pa nagot satt?
Madeleine: Aldrig, nagonsin, och nu ar jag som sagt fodd i borjan..ee.. 1980, dO.

var ju radande sprakforskningen ju, att man varnade for att, .. ee.. att, eller man
avradde fran att liira barnen flera sprak for barnen sku lie da tappa kanslan
for att vad dO. var sitt modersmal och dom sku lie blanda och bliforvirrade i
bollen so. dar (skrattar) [Lotta skrattar] so. dO. var det tyskan och finskan som
jag forlorade [Lotta: mm] och dar kanner jag att jag har ganska mycket sliikt
kvar i Finland, eller hade i alia fall nar jag var liten, jag har ju aldrig kunna
kommunicera med dom mer att jag har kunnat rakna till tio [Lotta:mm] och
sagt "tack for pengarna" (skrattar) [Lotta och Felix skrattar] sadana har eller
"tack':.och sadant har viildigt vasentliga (skrat i rosten) sma fraser.
So. att det har ju kants .. .jag har ju aldrig haft kontakt,jag har ju aldrig egentligen kant mina finska, som mina morfar, min morbror, min kusin. [Lotta: mm]
jag har ju aldirg kunnat sitta med dom ha ett samtal. Ehm. Men sedan var
det ju min morfar var ju med i kriget eller bade finska vinterkriget och andra
varldskriget. (otydligt) Han kunde ju tyska ett tag. Och det far man, det liiste
vi ju i skolan [Lotta: joo] att sa att po. de viset kunde vi ju prata lite, men finka
spraket har aldrig varit nagot storre del av mit liv [Lotta: aa]
Lotta: Onko suomi ollut sun elamassa jolla in tavalla tasna?
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Madeleine: Ei. Mahan olen syntynyt ee .. 1980-luvulla ja silloinhan kielentutkimus varotteli, etta .. ee .. tai siis, etta kehotettiin valttamaan monen kielen opettamista lapsille.
Uskottiin, etta lapsilta katoais sellanen tunne omasta aidinkielesta ja etta ne sekoittais
kielia ja sekoaisi jotenkin paastaan (nauraa) [Lotta nauraaj. Niin siina kavi sit silleen, ett
ma menetin seka suomen etta saksan. [Lotta: mm] ja musta tuntuu, mullahan on aika
paljon sukua Suomessa, tai ainakin oli kun olin pienempi, niin mahan en ole koskaan
voinu keskustella niiden kanssa. Osaan laskee kymmeneen ja sanoa "kiitos rahasta"
(nauraa) [Lotta ja Felix nauravatj. Tai vaan "kiitos", etta niin kun tosi tahdellisia juttuja
(naurua aanessa) pikku fraaseja.
Se on niin kun aina tuntunut ... ettei mulla ole koskaan ollu yhteytta. Mahan en ole oikeestaan ikina oppinut tuntemaan mun suomalaisia, niin kun aidin isaa tai veljee tai mun serkkuja. Mun ukkihan oli sodassa, talvisodassaja toisessa maailman sodassa (epaselvaa)
sehan osasi vahan saksaa. Ja sitahan me luetaan talla vahan koulussa. [Lotta: joo] Etta
silla tavallahan me pystyttiin vahan juttelemaan. Mutta suomen kieli ole koskaan ollut
missaan isommassa roolissa mun elamassa [Lotta: aa]

Madeleinen vanhemmat seurasivat joko tietoisesti tai tiedostamattaan ruotsalaisen valtayhteison antamia ohjeita laps en kielenkehityksesta, eivatka puhuneet
aidinkieliaan suomea ja saksaa, vaan kotikielena oli aina ruotsi. Madeleine palasi
haastattelun aikana usein ajatukseen siita, etta han on kadottanut kaksi kielta jo
lapsuudessaan. Suomen ja saksan puuttuessa ei han mielestaan koskaan saanut
"luonnollista yhteytta" sukulaisiin Suo mess a ja Saksassa. Ajatus kielikurssille menemisesta ei kiinnostanut Madeleinea. Han jarkeili, etta koska kielen oppiminen
kurssilla tapahtuisi opettajan avulla, eika luonnollisesti hanen omien vanhempiensa kautta, kurssilla opitut kielet eivat voisi luoda samalla tavalla yhteytta sukuun
kuin vanhemmilta opittu kieli.
Myos Sofia, joka opiskeli suo mea kielikursseilla yliopistossa osana tutkintoaan,
mainitsi kielitaidon puutteen tuntuvan esteelta hanen ja suomalaisten sukulaisten valilla. Tasta huolimatta han oli kuitenkin aina ollut yhteydessa sukulaisiin
Suomessa.
~

Palautekeskustelu, joulukuu 2006

Lotta: Hur gar det egentligen nar du ar i Finland och traffar dina sldktingar
pratar du finska med dom, eller kan dom svenska?
Sofia: Nej, dom kan ingen svenska, sa att det ar finska som pratas, men oftast
blir det ju sa att nar ja aker med mamma sa !dter jag henne prata (skrattar)
dumt lite (skrattar) jag borde aka ensam sa maste jag ocksa prata (skrattar)
[skrattarJ
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Lotta: Miten se muuten menee kun sa olet Suomessa ja tapaat sukulaisia, niin puhutko
sa suomea niiden kanssa vai osaako ne ruotsia?
Sofia: Ei ne osaa ruotsia eli suomea puhutaan. Mutta usein mitenhan se menee sitte
silleen etta kun ma menen sinne aidin kanssa niin ma annan sen vaan puhua (nauraa)
vahan hOlmoa (nauraa) mun pitais matkustaa sinne yksin niin olis pakko puhuakin (nauraa) [nauraaJ

Sofia kertoi kaivanneensa suo men kielen osaamista ja puhumista niin paljon, etta
hankkiutui suo men kursseille yliopistossa. Han ei kuitenkaan jatkanut opiskelua
kahta lukukautta enempaa. Tavatessamme palautekeskustelun merkeissa kaksi
vuotta ensimmaisen haastattelun jalkeen Sofia sanoi unohtaneensa paljon, ja
myi::is paati::is puhua aidin kanssa suomea oli lopahtanut alkuunsa. Han oli kuitenkin tyytyvainen lukutaitoonsa ja kuullun ymmartamiseen, toisin sanoen hanen
reseptiivinen eli vastaanottava kielitaitonsa oli hyva.
Toisinaan kirjallisuudessa puhutaan passiivisesta kielitaidosta, kun henkili::i
ymmartaa kielta muttei puhu sita. Termi on kuitenkin harhaanjohtava, koska ymmartaminen on kaikkea muuta kuin passiivista toimintaa! Sofia kertoi hymyillen
"valloittaneensa takaisin" kadottamansa suomen kielen ja oli asiasta ilmeisen
onnellinen. Han pohti palautekeskustelun aikana myi::is sita, tunsiko han itsensa
jollain tavalla enemman suomalaiseksi nyt, kun suomi taas kuului hanen kielivarastoonsa. Pitkaan asiaa puntaroituaan Sofia totesi, ettei suomen taito ollut
tuonut hanta lahemmaksi suomalaisia juuria tai saanut hanta tuntemaan itseaan
sen enempaa suomalaiseksi kuin aikaisemminkaan. Han sanoi halunneensa oppia
suomea uudelleen, koska asia alkoi tuntua tarkealta 20 ikavuoden tienoilla. Sofian
kokemus kertoo siita, etta itsensa suomalaiseksi tunteminen ei valttamatta ole
yhteydessa suo men kieleen tai siihen, kuinka hyvin tai huonosti henkili::i kokee
osaavansa kielta.

Suomen kieli, lapset ja perhe-elama
Kymmenesta avainhenkili::ista kolmella oli haastatteluhetkella lapsia. Marialla ja
Katariinalla oli perhe ruotsinkielisen kumppanin kanssa ja perheet toimivat kaksikielisesti, ainakin joissain tilanteissa. Kummassakin perheessa puolisot puhuivat
ruotsia keskenaan ja kumpikin omaa aidinkieltaan lapsille. Kummankin perheen
lapset olivat haastatteluhetkella pienia ja heidan kaksikielisyytensa alkoi vasta
hiljalleen nakya ja kuulua. Pian perhe oli suomenkielinen ja puolisot olivat paattaneet puhua suomea kotikielenaan jo ennen ensimmaisen laps en syntymaa.
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Ruotsissa asuu nykyisin lahes 675 000 ihmista, joilla on suomalainen tausta. Tahan lukuun lasketaan
kolme sukupolvea. Suomalaistaustaisista suurin osa on nykyisin Ruotsissa syntyneita. Kuvassa Lapista K6pingiin muuttanut Aapi Lchiniva ja !astenlapset Eve!ina ja Jonathan vuonna 1994.

Kuva: Aapi Lohinivan kokoelma, RsA.

Aitien haastatteluissa puhutaan paljon kaksikielisyydesta varmaan osittain
siksi, etta asia koskettaa heita konkreettisesti joka paiva lasten kautta. Aidit painottivat sita, miten tarkea taito suomen kieli on perheen ja suvun yhteyksissa; jos
lapset eivat puhu tai edes ymmarra suomea, lamminta yhteytta isovanhempiin
ja muuhun sukuun ei synny. Taman voidaan ajatella kertovan siita, etta haastateltavien Ruotsissa asuvat vanhemmat eivat puhuisi niin hyvaa ruotsia, etta
kommunikointi lastenlasten kanssa onnistuisi. Paatelma on kuitenkin valtaosan
kohdalla liioiteltu, jopa vaara silla kyse on pikemminkin mieltymyksista ja tarkeysjarjestyksesta. Vaikka isovanhemmilla olisi loistava ruotsin taito, ei ole mitenkaan
merkillista hal uta leperrella lapselle omalla aidinkielellaan.
Katariina kertoi aitinsa liikuttuneen kyyneliin kuullessaan tyttarensa paat6ksesta puhua suo mea ensimmaisen laps en synnyttya. '1\iti sanoi, etta 'kiitos, kiitos
etta puhut suomea! Nyt ma voin sanoa suomeksi miten paljon mummi sua rakastaa!'
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Se ali ihan kyynelisstt niin annellinen." Kieleen liittyy jotain hyvin henkilokohtaista.
Useimmille meista aidinkieleen yhdistyy voimakkaita tunteita ja muistoja, jotain
seliaista, mika tekee siita korvaamattoman ainakin joissain tilanteissa. Uskaliankin
vaittaa, etta yksittaisen kielen merkitykselia ei valttamatta ole suoraa yhteytta
siihen kuinka hyvin tai huonosti puhumme sita. Pikemminkin se yhteys, joka
kyseiselia kielelia on henkilohistoriassamme maaraa kielen paikan ja merkityksen elamassamme. Haastateltavat puhuivat paljon eri kielten merkityksesta ja
kayttoalueista elamassaan. Useimmille nama kielet olivat suomi ja ruotsi, mutta
haastateltavien joukossa oli toki niitakin, joiden elamassa oli aktiivisesti mukana
myos muita kielia.
Seuraavassa Sanna pohtii suomen ja ruotsin keskinaisia suhteita elamassaan.
~

Ensimmiiinen haastattelu, syyskuu 2005

Sanna: Et kyl ma luulen, et se ruotsi on kuitenkin vahiin vahvempi kieli, mutta kauan
aikaa siis oli suomi kuitenkin niin vahvasti mun tunnekieli etta oli vaikeeta jos jossain
suhteissa niin kun ilmaista sellasia laheisia, herkkia asioita ruotsiks etta se tuntu teennaiselta. Mutta nyt ma oon niin kun senkin joutunu oppimaan (nauraa) etta sillai, kylla
silla suomella oli niin ku sellanen asema niin ku, etta se oli laheisempi kieli eri tilanteissa,
mutta silti jos kattoo sanavarastoo ja luontevuutta ja tollasta nii kyl ma luule etta ruotsi
sillai varmaan on mun vahvempi kieli.

Sanna erottaa toisistaan kaksi seikkaa. Hanelia on yksi kieli, jota han sanaa vahvaksi kielekseen ja toinen kieli, jota han kuutsuu tunnekielekseen. Han mainitsi
useita kertoja, etta ruotsi on hanen vahvempi kielensa. Ruotsi on Sannalie se kieli,
jonka sanavarasto on suurempi, jota on help om pi puhua ja jolia voi kommunikoida
useammissa tilanteissa suomeen verrattuna. Hyvasta ruotsin taidosta huolimatta
Sanna sanoo, etta hanesta tuntui teenndiseltd puhua herkista asioista ruotsiksi.
Vaikka kaytankin jakoa toiminnan ja tunteen kieliin, en tarkoita sita, etta kielet
olisivat vastakohtaisia toisiinsa nahden. Sannan kielilla, suomelia ja ruotsilla, oli
kummaliakin tarkeita tehtavia ja kielenhyton alueita hanen elamassaan. Monen
avainhenkilon kielenkayton alueet ovat osittain paaliekkaisia. Eika nayttaisi olevan
tarpeeliista maarittaa selkeita rajoja alueiden ja kielten valille. Kielenkayton mieltymykset ja alueet eivat ole pysyvia vaan muuttuvat ajan mittaan. Vaikka Sannan
mielesta romanttisista tunteista puhuminen ruotsiksi tuntui teennaiselta joitain
vuosia sitten, tama kielenkayton alue muuttui ymmarrettavasti ruotsinkielisen
elamankumppanin myota.
Palautekeskustelussa Sandran kanssa paadyimme pohtimaan mita aidinkieli
itse asiassa tarkoittaa. Onko se kieli, jota opimme ensin vai kieli, jota puhumme
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mieluiten? Kun Sandra sai puhtaaksikirjoittamani haastattelun luettavaksi, hanen
huomionsa kiinnittyi tapaan, jolla kaytimme aidinkieli-sanaa ensimmaisessa
haastattelussa.
Seuraavassa Sandra haastaa ehdotukseni siita, mita termilla aidinkieli tarkoitetaan. Se on hyva esimerkki myos siita, etta valitsemani haastatteluaineiston
keruumenetelma oli hyva vaikkakin tyolas. Jos olisimme tavanneet vain yhden
kerran, tamankaltaiset haastatteluhelmet olisivat jaaneet keraamatta.

~

Paiautekeskusteiu, kesiikuu 2002

Lotta: Minka sa koet aidinkieleksi?
Sandra: Miten sen definioi? kuka sen niin kun paattaa mika se on?
Lotta: Jotkuthan sanoo, etta se aidinkieli on se tunnekieli, se kieli jonka on oppinut ensin.
Sandra: Ei sen tartte ol/a se ma oon ihan erimielta. Opinhan makin ensin suomea ja sitten
vasta ruotsia ja nyt ma ajattelen ruotsiksi ja tunnekieli.... mutta ma en edes tieda tilanteita
mil/oin ma suomeksi ajattelisin (.. .) enka ma osaa sanoa mika on mun aidinkieli, vaikka
opin sen suomen kielen ensin, ajattele, ekat viisi vuotta puhuin vaan suomea ja koulussa opin ruotsia. Ja koulut oon kayny kaikki ruotsiksi ja aikuistumisasiat kaikki ruotsiksi.
tilanteesta se riippuu. jos nlin ku vettaa suornen ja ruotsin kielta niin aatte/e, kun sanaa
etta jag iilskar dej ja mina rakastan sinua niin se on tosi rumasti sanottu suomeksi!

Sannan ja Sandran ja muidenkin haastatteluaineistosta loytyvien samantapaisten
ajatusten perusteella totean, etta jonkun kielen hyva taito ei valttamatta tee siita
mieluisempaa kuin se kieli, jota puhuja ei hallitse yhta hyvin. Aikuistuminen ja
yhteiskunnan jaseneksi kasvaminen tietyssa kieliymparistossa saattavat loppujen
lopuksi tehda myohemmin opitusta kielesta merkityksellisemman kuin ensin opitusta kielesta. Kielten tilannesidonnaisuutta kuvaa hyvin se, miten haastateltavat
pohtivat lausetta "mina rakastan sinua". Esimerkiksi Katariinan mielesta suomeksi
lause oli kaikkein luonnollisin, eika han voisi kuvitella sanovansa lauseen sisaltoa
lapsilleen muuten kuin suomeksi. Sen sijaan han ei voisi kayttaa lausetta suomeksi
ruotsalaiselle puolisolleen, vaikka tama sen verran suomea toki ymmartaisikin.
Katariinan mielesta mind rakastan sinua ei tarkoittaisi siina tilanteessa samaa
kuin jag iilskar de}. Monen muun haastateltavan mielesta mind rakastan sinua
kuulostaa kamalalta verrattuna jag iilskar dej -lauseeseen. Talla on kaiketi yhteys
siihen, milla kielella lausetta on kuultu ja sanottu merkityksellisissa tilanteissa.
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Samansuuntaisia pohdintoja suo men ja ruotsin kielenkayton alueista ja merkityksesta loytyy myos Marja A.grenin vaitoskirjasta (2002).
Kaksikielisyydentutkija Aneta Pavlenko (2005) toteaa, etta valtaosa hanen
tekemiinsa tutkimuksiin osallistuneista kaksi- ja monikielisista henkiloista nimeaa vahvimmaksi ja tunnerikkaimmaksi kielekseen ensimmaisen kielensa, ts.
aidinkielensa. Pavlenkon mukaan jotkut kayttavat tunnekieltaan omille lapsilleen
puhuessaan, toisia tunnekieli palvelee lahinna kielteisten tunteiden tulkitsijana,
esimerkiksi riitelytilanteessa. (Katso myos Piller 2002). Myos Pavlenkon haastateltavat kayttivat termeja "keinotekoinen" ja "luonteva" viitatessaan aidinkieleensa
ja myohemmin oppimiinsa kieliin tunteista puhumisen kielina. Kun kerromme
esimerkiksi tunteista puhumisen jollain kielella olevan "keinotekoisempaa" kuin
toisella, kayttamamme termit eivat valttamatta kerro mistaan muusta kuin siita,
etta monikielisyyden diskurssiin kuuluu kiinteasti "luontevan" kielen erottaminen
"keinotekoisesta" kielesta. Tosin sanoen, kaytossamme on ainoastaan tietynlaisia
tapoja ja ilmaisuja puhua asioista.
Elaman suuret muutokset, kuten lapsen syntyma, voivat muuttaa vanhemman
kasitysta kielen merkityksesta ja siita, millaisessa roolissa kieli on arjessa. Pia
kertoi, etta vasta toisen lapsen synnyttya han tunsi itsensa "kunnolla suo menkieliseksi aidiksi". Ensimmainen lapsi aiheutti viela epavarmuutta siita, "miss a
ja kuinka kovaa" han en pitaisi puhua suo mea, eika han esimerkiksi rauhoitellut
itkevaa vauvaansa julkisilla paikoilla suomeksi. Pia kertoi olleensa "ehka vahan
hapeissaan tai nolona" suomenkielisyydestaan. Toisen lapsen syntyessa Pialla oli
ymparillaan laajempi suomenkielisten aitien verkosto ja han paatti puhua lapsilleen vain suomea, "missa vaan ja ihan tavallisella aanella". Han kuvaili suomen
olevan ainoa mahdollinen kieli hanen ja lasten valisessa kommunikaatiossa, koska
use kieli tulee mun syddmestd':
Avainhenkiloistani vain kolmella oli lapsia, mutta muiden haastateltavien
joukossa oli paljon perheellisia henkiloita. Kaikki haastattelemani suomenkieliset
vanhemmat tosin toivoivat, etta heidan lapsensa oppisivat "edes ymmartamaan
suomea", mutta enimmakseen perheissa ei kiinnitetty huomiota kieliasiaan ja
suomi kuului perheen arkeen vain suomenkielisten isovanhempien kautta. Tosin
kaikki suomenkieliset isovanhemmatkaan eivat puhuneet suo mea lapsenlapsilleen. Yleisin syy suomen kielen katoamiselle perheessa oli kiire.

~

Mika, haastateltu toukokuussa 2002

Lotta: Puhutsa, puhutsa suomee lapsel/es?
Mika: Kun ei siis vaan ehdi. Emma kerkee, mut kylhEin mun vanhemmat puhuu suomee
tuolle ja kait se vahEin ymmartaa.
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Suomen kieli ja tyoelama
Perhe, koti ja suomenkieliset sukulaiset Suomessa eivat ole kovin yllattava teema
keskustelussa suomenkielisyydesta Ruotsissa. Koti on yksityista aluettamme ja
monen haastateltavan mielesta suomi ja muut "vieraat kielet" kuuluvat kodin
seinien sisapuolelle. Ulkopuolella, julkisella alueella, toimitaan ruotsiksi. Joillakin
oli kuitenkin myonteisia kokemuksia suomenkielisyydesta myos tyoelamassa
kodin ulkopuolella. Seuraavassa Sandra kertoo suomenkielisyyden hyvista puolista tyossaan.

~

Palautekeskustelu, kesakuu 2002

Lotta: Onko sulle ollu hyOtyy niiku tOissa tai, tai, tosta suomen kie/en taidosta?
Sandra: Esimerkiksi, no tOissa, joo, kun ma oon ollu nii tota potilaitten kanssa tekemisissa, niin ku mun entisessa tyopaikassa, [niinJ et ma oon kumminki suoma/ainen ihminen,
ja jos niin ku huomaa, et joku ei nyt osaa ruotsii, et ma naan sen niin ku syntymaajasta
ja nimesta, ja, eee, ja sit ma oon kaantany kaiken suomenkie/elle. Sen huoma heti, jos
otetaan naytteita ja tal/asia juttuja, nii sen huomaa, nii a/kaa kauheesti tulia juttuja, kun
ne muuten vaan makaa sangyssa ihan hiljaa eika uskalla sanoa paivaakEian UooJ ja
tolleen. Ja sit ku niin ku vaihtaa suomenkie/elle, ja sanaa et ma osaan suomeeki, nii sit
alkaa kieli kaymaan (nauraa)[nauraaJ

Sandra sanaa nakevansa potilaan nimesta ja syntymaajasta, etta kyseessa on
suomalainen henkilo. Tulkitsen asian niin, etta han puhuu suo mea toissa yleensa
vanhemman sukupolven edustajien kanssa, jotka eivat muuten "uskalla sanaa
pdivddkddn': Naille Sandran hoitamille potilaille nayttaa olevan iloinen yllatys
saada naytteiden ottajaksi suomenkielinen hoitaja.
Kukaan haastattelemistani henkiloista ei ollut valinnut opintojana ja ammattiaan silla perusteella, etta suomenkielisyydesta saattaisi olla ammatillista etua.
Suurin osa sanoikin, ettei suomenkielisyydesta ole koskaan ollut hyotya ammatillisessa mielessa. Moni kuitenkin mainitsi jonkun "pikku tyon", jonka he olivat
saaneet kielitaitonsa perusteella. Usein nama keikkatyot olivat ravintola-alan
to ita, suomenkielisessa siivoja tiimissa tyoskentelya tai hoitoalan to ita. Jotkut
kertoivat tyonantajien periaatteessa arvostavan kaksikielisyytta ja suomenkielisyytta, mutta kukaan ei ollut saanut enempaa palkkaa kielitaitonsa perusteella.
Kaksikielisyydessa muut kieliparit kuin ruotsi ja suomi vaikuttivat haastateltavien
mielesta olevan arvostetumpia. Avainhenkilot kertoivat Ruotsin yhteiskunnan
suhtautuvan periaatteessa myonteisesti kaksikielisyyteen. Etenkin kieliparit
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ruotsi-englanti ja ruotsi-ranska mainittiin erityisen arvostetuiksi. Ruotsi-suomi
kielipariin suhtauduttiin avainhenkiloiden mukaan neutraalisti. Suo men kielella
Ruotsissa ei nayttaisi olevan samanlaista asemaa kuin englannilla ja ranskalla.
Joskus suomen puhuminen saattoi aiheuttaa jopa varsin kielteisia reaktioitao Sanna ja Katariina kertoivat suomenkielisyytensa aiheuttaneen ristiriitoja
tyopaikalla tai tyotehtavissa. Katariina oli toissa huoltoaseman myymalassa ja
hanen esimiehensa kielsi suo men puhumisen tyoaikana asiakkaiden kanssa. Oli
kuulemma tullut valituksia. Esimiehen mielesta oli epakohteliasta puhua muuta
kuin ruotsia, koska muut liikkeessa olevat eivat ymmarra. Myos muut haastateltavat kertoivat taman perustelun olevan yleisin syy siihen, miksi suomea ei saisi
puhua julkisesti. Katariina kertoi loukkaantuneensa esimiehensa kiellosta, mutta
jatkoi suomen puhumista suomenkielisten asiakkaiden kanssa. Tosin keskustelut
kaytiin nyt kuiskaamalla. Esimiehen asenne muuttui kuitenkin taysin kun Vasterassissa pidettiin suuri autotapahtuma Power Meet, johon osallistui myos paljon
suomalaisia rekkakuskeja. Yhtakkia Katariinan suomen taito olikin mahtavan hyva
asia, ja esimies kehotti hanta puhumaan suo mea ja olemaan erityisen ystavallinen
suomalaisille rekkakuskeille. Katariina suostui toki puhumaan suomea rekkojansa
tankkaaville suomalaisille, mutta paatti puhua aaneen suomea asiakkailleen myos
Power Meet -viikonlopun jalkeen.
Sanna kertoi varsin epamiellyttavasta kokemuksesta, joka liittyi suo men kielen
puhumiseen toissa. Yliopisto-opintojensa lopulla Sanna tyoskenteli pyoratuolia
kayttavan naisen henkilokohtaisena avustajana ja seuraavan esimerkin tapahtumat sattuivat taksissa matkalla fysioterapiaan.

~

Ensimmiiinen haastattelu, syyskuu 2005

Sanna: Niin se naki sen kuljettajan niin se meni et ihan et "apua toi on se kuljettaja joka
on rasisti"ja sit ma ajattelin, et katotaan. Nii sit se sanaa, siis me puhuttii suomee ja noi,
ja oli vahan jannittyny tunnelma ja noin nii se sit vaan sana et "ykski sana suomea viela"
se kuljettaja et "ma jatan tei8t tahan niin kun tahan paikkaa". Ja ma ajattelin, et sellasessa tilanteessa ollu jotenkin jotenkin vahan tietoinen tai jotain, enka ois ottanu sM ..
se oli ihan hirvee tunne, se oli niin ku sellanen tunne, et hei sa inhoot mua jostain syysta
mihin ma en itte voi vaikuttaa, en ma voi sille mitaan etta mulla on tallanen tausta. Et se
oli mulle sellanen oikeesti heratyskello, et talta ihmiselta tuntuu jos joku inhoo ja se oli
oikeesti sellanen inhon tunne. Ja sit me oltiin ihan hiljaa koko se matka.

Sannalle suomen puhuminen johti siis noyryyttavaan ja pelottavaan tilanteeseen.
Han kuvailee taksikuskin inhonneen heita sellaisesta syysta "rnihin rna en itte
voi vaikuttaa': Taksikuskin kaytos on poyristyttava esimerkki siita, miten viha-
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mielisia reaktioita niinkin arkipaivainen asia kuin kieli saattaa aiheuttaa. Sanna
jatkoi pohtimalia sita, millaista kohtelua he olisivat saaneet siina tapauksessa,
etta olisivatkin sattuneet puhumaan ruotsia, jota kumpainenkin puhui hyvin.
Palaan tahan aiheeseen seuraavassa luvussa, jossa kasittelen erilaisuus-teemaa
ja suomalaisten "nakymatt6myytta".

Onho suomen taito valttamaton suomalaisuudelle Ruotsissa?
Kysymysta siita, onko kielitaito valttamat6n osa etnista identiteettia, pohdittiin
kaikkien avainhenkil6iden haastatteluissa. Yleistaen voidaan sanoa, etta kieli
on varsin merkittava osa ihmisten toimintaa ja sosiaalista kanssakaymista. Kieli
on selkeasti yksi merkittavimmista kommunikaationvalineista ihmisten kesken.
Kuten Sannan taksikuski-esimerkki kertoo, kielella voi joskus olla huikea vaikutus siihen, milta meista tuntuu ihmisina ja millaisena muut meidat kokevat.
Kulttuurintutkija Gumpezin (1992) mielesta etninen identiteetti ja kieli ovat
tiiviisti kytk6ksissa toisiinsa. Kun ryhdyin tekemaan tata tutkimusta, yhtena
tarkeana tutkimuskysymyksena oli suomenkielisyyden merkitys suomalaisuudelle Ruotsissa. Muotoilin kysymykseni esimerkiksi nain: "Jos joku on mielestaan
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suomalainen Ruotsissa, niin tulisiko han en osata suomea?" tai "Milia tavalla
suomenkielisyys liittyy suomalaisuuteen taalla Ruotsissa?". Talla tavalla tehdyt
kysymykset olettavat alusta alkaen, etta suomenkielisyys kuuluu suomalaisuuteen
ja on osa suomalaista identiteettia. Jotkut haastateltavat tarttuivat kysymyksen
muotoiluun ja naista aloituksista syntyikin kiinnostavia pohdintoja kielen merkityksesta. Seuraavassa Suvi pohtii vaatimusta olla suomenkielinen ollakseen
suomalainen Ruotsissa.
~

Suvi, syntynyt 1982. Haastattelu Tukholmassa, lokakuussa 2004.

Lotta: Mut onks se silleen, etta suomalaisuus on sita kielta sulle sitten?
Suvi: Mutku ei sen tarvii edes olla, meilla on RSN:ssa paljon jasenia jotka ei valttamatta osaa edes kunnolla suomee, tai ei nyt paljoo, mutta muutama, etta ei se voi olla siita
kielesta kiinni ma luulen, etta se on enemman etta sita on mikska olonsa tuntee enemman. Jos ma tunnen itteni jostain ihmeen syysta kanadalaiseksi nii kai ma sitten voin
olla kanadalainen (nauraa) ei nyt ihan (jetty alyttOmyyksiin voi menna, mutta etta ...jos
molemmat vanhemmat on suomalaisia, mutta puhuu vaan ruotsia mutta kuitenkin tuntee
ittensa suomalaiseks niin kai ne sitten on suomalaisia, ei se pelkastaan siita kielesta voi
riippua, et en ma ihan niinkaan sanois.
Lotta: Elikka sitten sa et /iity ihan siihenkaan leiriin jotka sanaa etta suomalaisuus Ruotsissa kuolee jos se kieli hEiviaa?
Suvi: No itse asiassa liityn vahEin kuitenkin, kyl ma luulen et se ... ee ... kyl ma luulen et se
aika paljon kuolee siihen koska mita muuta on sit jaljella. Ku ei meil 00 mitaan sellasia
ihme ei meil 00 mitaan ... no kansantanssia (nauraa) ei 00 mitaan traditioita .. tai siis erilaisia traditioita ku ruotsalaisilla.

Suvi ottaa haastatteluesimerkissa esille monta, lahes kaikissa haastatteluissa
toistuvaa kielen ja identiteetin kannalta tarkeaa teemaa. Han aloittaa kuvailemalla
suomalaisuutta joksikin muuksi kuin kieleksi: suomalaisuus siirtyy lapsiin vanhempien kautta "veren perimana". Tama on voimakas haastatteluissa esiintyva
teema suomalaisuuden maarittelyissa. Suvi jatkaa, etta kieli ei loppuen lopuksi voi
olla kovin tarkea suomalaisuuden ominaisuus koska Ruotsinsuomalaisten Nuorten
Liitossa (RSN) on hanen mukaansa paljon jasenia, jotka eivat osaa suomea. Kun
sitten tiivistan seuraavassa kysymyksessani Suvin ajatuksia, han muuttaa mieltaan.
Asiaa hieman pohdittuaan han toteaakin, etta suomalaisuus taitaa sittenkin olla
sarna asia kuin kieli. Koska "ei meillii ole mitiiiin muutakaan': Haastattelumateriaalista 16ytyy useita tamantyyppisia ajatuksia. Monet kyseenalaistavat ajatuksen,
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etta suomalaisuus muodostuu suomen kielen ymparille. Nayttaa olevan vaikea
16ytaa vastausta siihen kysymykseen, mita suomalaisuus sitten onkaan, jos se ei
ole kielta. Ongelma ei ole keskeinen vain taman tutkimuksen kannalta vaan se
on ennen kaikkea aito ongelma monien Ruotsissa asuvien suomalaistaustaisten
elamassa. Suomen kieli on niin voimakas ja selkea suomalaisuuden tunnus ja
merkitsija Ruotsissa, etta nayttaa olevan vaikea 16ytaa yhta voimakkaita tunnuspiirteita. Seuraavassa Emma pohdiskelee samaa ongelmaa.
~

Ensimmiiinen haastattelu, lokakuu 2005

Lotta: Miten isossa roolissa susta suomenkieli on? Tiissa suomalaisessa olemisessa
taal/a?
Emma: Tosi iso. Koska se on niin erilainen- jos vertaa johonkin nodaan tai tanskaan, niin
se on niin paljon helpompi ulkonaollisesti ja kielel/isesti sulautua yhteen muun maalaiset, taas tulee taa muunmaalaiset (nauraa) tummaihoiset, jotka ei siis 00 alkuperaisina
jos kattoo prototyyppina ruotsalaisten nakosia, niin ehka se on se ulkonako joka sitten
yhdistaa, etta helpommin sitten nakee heti ja meilla on sitten se kieli. Ma luulen etta se
on sen takia niin iso.
Lotta: Voisko tammonen visio niin kun tapahtua etta jonkun nakonen suomalaisiuus
taal/a sailyy vaikkei sita suomee enaa puhuttais?
Emma: Ma en usko. Ma oon miettiny tota aika paljon, etta sailyisko, mutta siita tulis
enmman sitten niin kun joku Amerikka, etta ma tuun Italiasta ja ma en puhu yhtaan italiaa, etta mun isa tuli sielta joskus ...ma en tieda .. ma tiedan etta kaikki on silleen tosi
ylpeita siita, mutta musta tuntuu, etta suomalaisten ylpeys on tosi erilasta kun ruotsalaisten, silleen historian takia. Ruotsissahan on rumaa ol/a ruotsinlippu silloin oot nasisti, ja
Suomessahan se on hieno juttu kun Suomi on itsenaistynyt ja tol/ee.

Emma puhuu ylla olevassa esimerkissa Ruotsissa asuvien ihmisryhmien tunnusmerkeista ja toteaa, etta suomalaisia ei erota ruotsalaisista mitkiian ulkoiset
seikat. Kieli on ainoa asia, joka erottaa han en mukaansa suomalaiset omaksi
ryhmakseen Ruotsissa. Emma nauraa mainitessaan, etta suomalaiset, norjalaiset
ja tanskalaiset nayttavat "alkuperaisilta ruotsalaisilta", "tummaihoiset puolestaan
eivat. Han toteaakin tamankaltaisten ryhmittelyjen liittyvan kansallisiin stereotypioihin. Emma opiskeli antropologiaa ja oli tietoinen postmoderneista teorioista,
joiden mukaan rakennamme minakuvaamme (toisin snaoen, identiteettiamme)
etsimalla eroja ja vastakohtia, ja arvottamalla niita. Taman logiikan mukaan
tummaihoisten ihmisten ei-ruotsalaisuus perustuu ulkonak66n. Suomalaiselle
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kieli on vastaavassa asemassa erilaisuuden tunnuksena. Erojen etsiminen on
keskeisessa osassa suomalaisuuden maarittelemisen prosessia. Palaan tahankin
teemaan seuraavassa luvussa.

Kaksikie/isyydestii
Kahdeksan kymmenesta avainhenkilostani kuvaili itseaan (ainakin) kaksikielisiksi. Kaikki puhuivat sujuvaa ruotsia ja seitseman kymmenesta maaritteli puhuvansa
hyvaa suomea. Sofialla oli hyvat suo men ymmartamisen taidot. Madeleine ja Felix
eivat puhuneet suomea lainkaan. Kun koemme puhuvamme ja ymmartavamme
kahta kielta tai useita kielia sujuvasti, voidaan ajatella, etta eri kielella on arjessa
eri tehtavia.
Ehkapa teemme toita paaasiassa yhdella kielella ja puhumme toista kielta
puolisomme kanssa, kenties kolmatta kielta lapsillemme. Tata ajatusrataa seuratessamme paadymme helposti siihen tulokseen, etta kieliin liittyy erilaisia rooleja
ja identiteetteja. rama onkin monien kielentutkijoiden ennakko-oletus ja myos
omani tahan tutkimukseen ryhtyessani.
Charlotte Burck (2004) tutki kaksikielisessa ymparistossa kasvamista ja
kertoo kirjassaan useiden vahemmistokielta puhuvassa perheessa kasvaneiden
haastateltavien puhuvan "kahdesta maailmasta". Yhdessa maailmassa eli kotona
puhuttiin kotikielta, aidinkielta ja toisessa maailmassa valtakielta. Maailmoja
erotti tosistaan kieli. Hanen mukaansa vahemmistokielen puhuminen oli usein
kielteisella tavalla merkittava ero valtakielen puhujiin nahden, ja vahemmistokieli
koettiin usein ongelmallisena, jopa esteena hyvaksytyksi tulemiselle. Kaksikieliset kertoivat myos poikkeuksetta kokevansa olevansa eri henkiloita riippuen
kaytlamastaan kielesta.
Tahan tutkimukseen osallistuneet henkilot eivat maininneet kertaakaan
kahden maailman ajatusta, tai sita, etta he kokisivat olevansa eri persoonia kielesta riippuen. Kun kyselin erityisesti tasta aiheesta, en saanut juurikaan muita
vastauksia kuin olankohautuksia. Suomenkielisessa kodissa kasvamista ei pidetty
millaan tavalla ongelmallisena, eika asiaan liitetty kielteisia sisaltoja lapsuusajan
jalkeen. Pia kertoi tuntemastaan surusta, kun joutui ruotsinkieliseen hoitopaikkaan kesaisin eika osannut lainkaan ruotsia. Aki- Petteri muisti halunneensa pelata
jalkapalloa ruotsinkielisten lasten kanssa, muttei uskaltautunut mukaan koska
puhui vain suomea. On hyvinkin mahdollista, etta haastateltavat kokivat kieliin
liittyvaa kaksois-persoonallisuutta, mutteivat halunneet puhua asiasta kanssani.
Voi olla, etta haastattelutekniikkani ei ollut paras mahdollinen tallaisten asioiden
pohtimiseen.
Burck, jonka tutkimuksista kerroin edella, on ammatiltaan psykoterapeutti ja
erittain kokenut haastattelija. Psykoterapian eraana ajatuksena on auttaa henkiloa
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loytamaan uusia tapoja ajatella ja pukea tuntemuksia sanoiksi uudella tavalla.
Pidan itseani empaattisena ja kohtuullisen hyvana haastattelijana, mutta minulla ei ole juurikaan muuta haastattelukokemusta kuin vaitoskirjatutkimukseen
liittyvat haastattelut. Haastateltavani olisivatkin kenties puhuneet kielisidonnaisesta kaksois-identiteetista, jos heita olisi haastateltu psykoterapian keinoin. On
pohtimisen arvoista, millaisin keinoin haastatteluja tehdaan ja kuinka selkeita
tuloksia tutkija asettaa tutkimukselleen ennen haastattelujen tekemista. Lantinen
maailma mieltaa kaksikielisyyden edelleen lahinna ongelmaksi ja rikkoutuneen
minakuvan aiheuttajaksi. Ehka onkin haasteellisempaa hyvaksya se, etta haastateltavat kertovat jotain muuta kuin sita, mita me tutkijat kentalle lahtiessamme
kuvittelemme tai oletamme.
Avainhenkiloideni kaksikielinen elama nayttaytyi minulle haastatteluissa
rikkautena. Kukaan ei puhunut kaksikielisyydesta ongelmana tai erilaisten identiteettien tuottajana. Haastateltavat puhuivat kaksikielisyydesta pikemminkin
mahdollisuutena. Suo men kielen kayttaminen oli heille vapaaehtoinen ja iloinen
asia, ja kuului heidan elamaansa. Haastateltavien suhtautuminen kaksikielisyyteen ja suomalaisuuteen kertoo uutta tarinaa Ruotsista ja siella asuvista, monenlaisista ihmisista. Nayttaa silta, etta keskustelu on siirtymassa pois toisensa
poissulkevasta asetelmasta, jossa asteikon yhdessa paassa on ruotsalaisuus ja
toisessa ei-ruotsalaisuus. Henkilo ei nain ollen voisi olla seka ruotsalainen etta
ei-ruotsalainen. Pikemminkin, ainakin tahan haastatteluun osallistuneille identiteetit nayttaytyvat moninaisina. Enaa ei liikutakaan joko-tai-asetelmassa vaan
pikemminkin seka-etta -asetelmassa. Haastateltavat eivat kokeneet tarvetta (tai
eivat ainakaan kertoneet siita haastattelussa) valita vain ruotsinkielisyytta tai
suomenkielisyytta, vaan puhuivat itsestaan vapaina valitsemaan tilanteen ja
seuran mukaan hyviHta tuntuvaa kielta.
Jos avainhenkilot mainitsivat lainkaan suomenkielisyyteen ja ruotsikielisyyteen liittyvia ongelmallisia hetkia, liittyivat nama hetket sanavarastoon ja kokemukseen kielitaidon puutteellisuudesta. Seuraavassa Emma kertoo sanavarastoon
liittyvasta ongelmasta.

~

Ensimmainen haastattelu, lokakuu 2005

Emma: Ma huomaan, etta kanssa tietyt sanat, ma en koskaan kay kalassa Ruotsissa
vaan Suomessa niin ma mietin sitten etta mikas se siima tai kuva tai uistin nyt sit onkaan
ruotsiksi ta uistin tai kuva ja rupeen selitfaa II kauheesti.
Lotta: II Se pieni pala (nauraa)
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Emma: Ja se tulee tosi noloksi kun ei tiedakkaan tietyt sanavarastot, juttuja taytyy miettia etta var dr det nu igen. Tai toisin pain sitten ku kirjotan koulujuttuja vaan ruotsiksi
[niin] tai jotain. Tai yhteiskunnan, mita kuulee uutisissa, just mutta ei ite valttamatta kayta
hirveesti, nii ne taas on sitte ruotsiksi, huomaa etta osaa kaikki naa term it.

Emma puhuu kaksikielisia varsin yleisesta koskettavasta asiasta. Tietyt sanat,
termit ja fraasit kuuluvat tiettyihin yhteyksiin. Tassa esimerkissa on kyse suomenkielisesta ja ruotsinkielisesta kalastussanastosta. Emma kay kalassa vain
suomeksi, eika ole lainkaan merkillista, ettei han tieda sanojen ruotsinkielisia
vastineita. Eras toinen haastateltava kertoi puhuneensa suomea seitsemanvuotiaaksi asti ja sen jalkeen ainoastaan ruotsia. Han sanoi olevansa "hidas ja tyhma"
suomenkielisessa seurassa, koska ei omien sanojensa mukaan ymmarra kuin
murto-osan vitseista ja nopeasti etenevasta keskustelusta. Jokainen, joka on ollut
lomamatkaa pidemman ajan vieraassa kieliymparistossa, on varmaan kokenut
olevansa "ei oma itsensa" tai jopa "hidas ja tyhma". Yksinkertaistenkin asioiden
selvittaminen vaatii talloin ponnistelua. Mielestani on kuitenkin liioittelua vetaa
tasta sellaisia johtopaatoksia, etta kieli yksin luo identiteettiamme.

Vanhempien nakemyksia kaksikie/isyyden oppimisesta
Ne avainhenkilot, joilla oli suomenkielinen lap suus, muistelivat aikaa ennen
kouluikaa paaasiassa myonteisessa valossa. Vain parilla oli surullisia kokemuksia
tilanteista, joissa he kokivat turvattomuutta. Kuten alussa mainitsin, haastattelin
myos suuren joukon koehenkiloitteni vanhempia saadakseni tuntuman ensimmaisen sukupolven maailmaan. Toivoin myos vanhempien tarinoiden auttavan
heidan lastensa haastattelujen ymmartamista. Vanhemmilla oli usein hieman
toisenlaisia muistoja lastensa kaksikielisyyteen oppimisesta.
Seuraavassa eras aiti kertoo seitsemanvuotiaan tyttarensa ensimmaisesta
joulunalusajasta ruotsinkielisessa koulussa. Lucian-paiva oli lahestymassa ja lapset olivat Lucia-juhlaa varten harjoitelleet kaikille ruotsinkielisille ruotsalaisille
tuttua Staffan var en stalledrdng.

~

Aiti, haastateltu Viister;3sissa joulukuu 2004

Lotta: Miten sun tytoilla muuten meni, ruotsinkielen oppiminen?

Aiti: Olihan niita, vaikeitakin, hassujakin tilanteita tyttojen kanssa sen ruotsin kielen kanssa.

Ma muista kerran kun X tuli koulusta intoa taynna, etta, etta "aiti hei ma oon oppinut
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Lucian vietto on ollut tarkeaa myos ruotsinsuomalaisille lapsille. Kuva liittyy Goteborgin osuustoiminnallisen koulun alkuvaiheisiin 1990-luvun alussa . Kuva: Pirkko Ailovuon kokoelma. RsA

tal/asen uuden /au/un" (nauraa) [nauraaJ, et (/au/aa) Staffan satt pa tallens gren nu
tackar vi sa garna (nauraa) [nauraaj. Mul/a ei o/Iut sydanta sanoa sille, etta ei se niin
mene (nauraa) vaan etta (/au/aa) Staffan var en stalledrang vi tackom nu sa garna
(nauraa). En rna tieda, etta koska se oppi, ei mul/a ol/ut sydanta sanaa.

Haastattelun aiti kertoo tyttarestaan, joka koulusta kotiin tullessaan lauloi innoissaan Lucia - savelmaa hupaisan vaarilla sanoilla. Aiti, joka oli asunut Ruotsissa jo
vuosia ennen tyttaren syntymaa, osasi Staffan var en stalledrang - laulun sanat.
Mutta han hennonut pilata lapsensa iloa uudesta laulusta, vaikka tyttaren versiossa Staffan istuu mannyn oksalla eika ollutkaan tallirenki, joka nakee Jeesuksen
syntymasta kertovan tahden taivaalla. Kukaan toisen sukupolven haastateltavista
ei kertonut vastaavia tarinoita. Voi tietysti olla, etta edella mainitun kaltaiset tapaukset sailyvat vanhempien muistoissa osana heidan lastensa kasvua, eivatka
ole itse lapselle merkittavia.
Oletan kuitenkin, ettei suomenkielisessa perheessa kasvaminen ruotsalaisessa yhteiskunnassa ehka aina ole ollut aivan niin yksinkertaista ja helppoa kuin
mita haastateltavat muistelivat. Jotkut vanhemmista kertoivat hyvin avoimesti
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seuranneensa lastensa painiskelua suomalaisen taustansa ja ruotsin kielen oppimisen kanssa. Toiset kertoivat, miten he olivat huomanneet "muissa perheissa"
ongelmia, kun suomenkielisyyden rinnalle tuli ruotsi lasten mennessa kouluun.
Kielenoppimisen yhteydessa ti:irmasimme jalleen siihen ajatukseen, etta ruotsiksi
hoidetaan tdrkedt asiat ja suomeksi kodin sisaiset, henkili:ikohtaiset asiat.

~

Palautekeskustelu, joulukuu 2004

Pia: Kylla siina ma haluan, etta lapset oppii hoitamaan kaikki tarkeat asiat ruotsiksi, etta
siina mulla tullee ittella vahan vaarin suomalaisia vastaan, etta kerta me Ruotsissa 01laan, niin kylla tuollaset asiat pitas ruotsiksi Ilhoitaa.
Katariina: IIJa just siis naa pankkiasiat ja sairaskassat ja nehan asiat osaa melkee vaan
ruotsin kielella.

~

Ensimmiiinen haastattelu, marraskuu 2004

Lotta: Miten sun vanhemmat muuten puhuu ruotsii?
Katariina: Kylla ne ihan siis parjaa sillee, mut jos esimerkiks tulee jotain tarkeempia papereita kotiin tai pitaa jotain vakuutusyhtiolle soittaa tai pankkii, vahan tammoset tarkeemmat
asiat nii sillo ne mielellaan ottaa mut mukaan.
Lotta: Joo,

sa oat ollut tulkkina niille sitte siella.

Katariina: Mutta kylla ne niiku ihan niiku sillee parjaa. Mutta senkin aiti ja isa on sanonu,
etta on ihanaa etta puhut suomee lapsille. Koska tama on tunnekieli, jos lapset ei osaa
suomee nii aiti ja isan ois pitanyt jotenki ruotsin kielella selostaa niille et kuinka paljon
ne rakastaa ja tykkaa ja ei se, ei sillo tuu sydammesta.

Katariina ja Pia puhuvat tdrkeistd asioista kuten vakuutusyhtii:issa tai pankissa
asioimisesta ja siita, miten vanhemmat ovat kiitollisia lastensa avusta tarkeiden
asioiden hoidossa. Pia painottaa, miten tarkeaa on osata ruotsia kunnolla koska
"me asutaan Ruotsissa ': Vaikkei kukaan tassa esimerkissa sanokaan sita suoraan,
kuulostaa silta, etta keskustelussamme suo men kielella nahtaisiin olevan vahemman arvoa kuin ruotsilla. Mielestani kiinnostavin kohta on Katariinan vastaus
toteamukseeni siita, etta han on ollut vanhemmilleen tulkkina. Katariina rikkoo
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asetelmamme "tarkea vs. vahemman tarkea kieli" alkamalla puhua siita, miten
onnellisia han en vanhempansa ovat Katariinan lasten suomenkielisyydesta,
"tdmd on tunnekieli': Pankissa asioiminen tai vakuutusyhtion edustajan kanssa
keskusteleminen eivat merkitse mitaan sen rinnalla, miten merkittava kieli suomi
on Katariinan perheessa. Se, etta voi kertoa rakastavansa ja valittavansa jattaa
tdrkedt asiat kauas taakseen. Nayttaakin silta, etta tunnekielta ei ole edes mielekasta verrata tdrkeiden asioiden kieleen.
Kun tarkastelemme kahta ylla olevaa esimerkkia, voisimme kaiketi tehda sen
johtopaatoksen, etta tutkimuksen avainhenkilot eivat koe suomen kielta riittavan
arvokkaaksi tai tarpeeksi hyvaksi kieleksi tarkeiden asioiden hoitamiseen. Olen
kuitenkin sita mielta, etta koska kukaan avainhenkiloista, ei ainakaan haastatteluhetkella, suunnitellut Suomeen muuttoa, on taysin realistista todeta, etta
on tarpeellista osata hoitaa arjen tarkeat asiat maan kielella; jopa niissa osissa
Malarinlaaksoa, joissa olisikin mahdollista asioida esimerkiksi pankissa suomen
kielella.
Vastuu suomen kielen jatkumisesta

Kaikkien avainhenkiloiden mielesta kaksikielisyys, ja joillakin monikielisyys, oli
luonnollinen ja tuotti iloa heidan elamassaan. Useimmat heista elivat kaksikielista
elamaa ja olivat tietoisia siita vaativasta tyosta, jota kaksikielisyyden vaaliminen
perheessa vaistamatta tarkoittaa. Useimmille avainhenkiloille suomi kuului selkeasti kodin seinien sisapuoielie, eika. suomenkieiisyydeila ollut yhtymakohtia
julkisen eHiman alueelle. Suomenkielisyyden yksityinen luonne tuli esille kaikista
selvimmin silloin, kun keskustelimme vuosina 2004 ja 2005 kaynnissa olleesta
Malarinlaakson suomenkielisen hallintoalueen selvitysprojektista. Seuraavassa
keskustelemme hallintoalueesta aitien kanssa ja mahdollisuudesta kayttaa suomea valtion ja kuntien virastoissa asioidessa.

~

Palautekeskustelu, joulukuu 2004

Lotta: Miten se on teian mielesta, onko se kodin vastuu enemman vai yhteiskunnan
vastuu, etta tarjottasll suomenkielta.
Pia: IIKylla ma tykkaan etta se on kodin vastuu oikeestaan kaikista niik6 jotenkin tuon
kielihomman kanssa. Etta siina mulle tulee itelle niik6 se, etta pitaak6 kaikki sitten olla
suomeksi vaan koska me ollaan suomalaisia taalla kun taalla on nUn paljon muunkin
maalaisia, vaikka meita on eniten [niin].

Onko suomen taito valttamaton suomalaisuudelle Ruotsissa? •
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Katariina: Niin ku X:ssa lukee pankin ovessa "avoinna" se on sel/anen esimerkki. Seki
alkaa menemaan vahan liian pitkaalle kun kuitenkin Ruotsissa ol/aan {niin]. sehan, etta
mun mies, se arsyttaa sita hirveesti, etta miks suomen kielella on X:ssa.
Lotta: Ai siis pankin ovessa suomeksi?
Katariina: Eikb siis ruotsiksi ja suomeksi ne niiku ajat, mutta sillonhan pitas ol/a englanniksiki {mm].
Lotta: No keta varten se vois olla hyva se, etta vois suomenkielella esim pankissa asioida tai?
Pia: Vanhemmalle polo vel/e.
Katariina: Mutta sekin, kuinka kauan on sita polvee? Parikymmenta vuotta eteen pain.
Sitten kyl/a on poistunu, vai?
Pia: Niin varmaan, oikeestaan.
Katariina: Jotenkin tuntuu etta antaa nyt naitten vuosien menna, etta ne kupsahtaa ja
ihan oikeesti, etta miks. Ol/aanhan me tahanki asti niita autettu nii eikb me voida auttaa
se loppuki?
Pia: Nii kymmene, kakskyt vuotta eteenpain.
Katariina: Nii, siitahan se lahtee pybrimaan, kerran mehan ol/aan kaksikielisia, jotenkinhan se siita. Se englantihan ois enemmankin ... (Iapsen itkua, lause keskeytyy ja aihe
vaihtuu lapsen lohduttelun ja/keen).

Katariina kertoo, miten hanen miehensa siis arsyyntyy suomenkielisesta aukioloajoista ilmoittavasta lapusta pankin ovessa. Han ei suinkaan ole yksin kiukkuinen: yllaWi.van monet, jopa suomenkieliset ihmiset, kertoivat arsyyntyvansa
suomenkielisten pyrkimyksista saada enemman palveluja suomeksi Ruotsissa.
Katariina ja Pia kayttavat termia "menna liian pitkalle" ja nayttavat olevan sita
mielta, etta suomenkielisia palveluista ei tarvita. Molemmat puhuivat lapsilleen
suomea ja olivat suomenkielisen paivahoidon ja peruskoulun kannattajia. Hoivaan
ja peruskoulutukseen liittyvat alueet nayttaisivat olevan lahempana yksityista
aluetta ja sopivan suomenkielisten palveluiden tarjoajiksi. Pan kit ja vakuutusyhtiot nayttavat sen sijaan edustavan ruotsalaista julkista aluetta, jossa toimitaan
ainoastaan ruotsiksi. Kuulimme jalleen perustelun: koska asumme Ruotsissa,
puhumme ruotsia.
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Myos Marja Agrenin (2006) vaitoskirjatutkimukseen osallistuneet suomalaistaustaiset pitivat hyvaa ruotsin taitoa ehdottomasti tarkeimpana asiana. Joidenkin
Agrenin haastattelemien mielesta suomenkielinen tai osittain suomenkielinen
peruskoulu vain haittasi sopeutumista ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Mutta yllattavaa kylla he sanoivat olevansa valmiita laittamaan tulevaisuudessa lapsena
englanninkieliseen kouluun. Ristiriita vieraskielisen opetuksen ja yhteiskuntaan
sopeutumisen valilla on ilmeinen ja kertoo paljon siita, miten yhteiskunta arvostaa eri kielia. Englanninkielisen peruskoulun ei katsota aiheuttavan sopeutumisongelmia, mutta suomenkielisesta koulutaipaleesta olisi sen sijaan haittaa.
Englannin kieli Pohjoismaissa nayttaa kadottaneen "vieraan" kielen asemansa ja
sita arvostetaan aivan toisella tavalla kuin muita kielia. Toki englantia puhutaan
ja kaytetaan maailman mittakaavassa huomattavasti enemman kuin suomea. Esimerkkini tehtavana onkin nayttaa, miten suomi ja englanti saavat kovin erilaisia
arvotuksia. Siina missa suomi ja moni muukin kieli nahdaan ongelmana, englanti
mielletaan tavoittelemisen arvoiseksi.

"Saada kieli ilmaiseksi"
Kahden kielen osaamisesta puhuttiin aina myonteisesti. Monet avainhenkilot
sanoivat saaneensa suomen kielen "ilmaiseksi" ja jatkoivat, etta on heidan velvollisuutensa antaa kieli lapsilleen. Seuraavassa Sandra pohtii tulevien lastensa
kielikysymysta ja suomenkielisyyden jatkumoa.
~

Palautekeskustelu, kesakuu 2002

Lotta: Joo, miten tosta suomalaisuudesta, mita se merkitsee, tai mista se suomalaisuus
koostuu. Pystytk6 erittelemaan?
Sandra: Etta mita se on? [niin] Ma en, nUn, no ian myOta se tulee, etta se on nUn kuin
rikkautena, etta ma huomasin, etta mul/a on kaksi kotimaata. Ma hei, mul/a on Suomi ja
Ruotsi. Monilia ihmisilla nUl/a on vain se yksi maa. Mut mul/a on kaksi [mm]jotka ma nUn
ku koen mun omaksi lja kaks kielta, sUs onhan sekin] nUn nih Niin et ma olen saanut
sen ilman edesta. Kaks kielta ihan ilman eesta, sUs enimmakseen ihmisilla on sUs vaan
yks kieli [nUn] et taa on nUn ku bonusta, aivan taatusti (. ..)
Lotta: Jos sa oisit Ruotsissa kun suI/a on lapsia, jos suI/a joskus on lapsia [Iapsialjoo,
nUn aiotko huolehtia ne suomenkieliseen kouluunll tai
Sandra: lien, ei, sUs se on sUs nykyaikana taal/a liian vaikeeta [mm] et ma luulen et taalfa ei paljoo 00 suomalaisia kouluja ol/enkaan. Et nUn ku 70-luvul/a, sillon oli ja, 80-luvun
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Ruotsissa on kahdeksan vapaakoulua seitsemalla eri paikkakunnalla: Eskilstunassa, Tukholmassa,
G6teborgissa, Botkyrkassa, Upplands-Vasbyssa, Kistassa ja Orebrossa. Vapaakoulut ovat vahemmisttikouluja, joilla kaikilla on sama paamaara: aktiivinen kaksikielisyys. Kuva: Kai Kangassalo,
Eskilstunan Erkki-koulun oppilaita.

alussa ja puolessa valissa, sillon ali viela suomalaisia kouluja. Mut nyf ei enaa 00 ... etta
[mm] etta kumminkin jos taalla alkaa elamaan ja tolleen niin niin tota kylla tayfyy ruotsin
kielta osata. Kumminkin ruotsinkielisessa yhteiskunnassa elaa, se tulee liian vaikeeks
sitten jos pitais miettia omaa ruotsin kieltaan, oppia sita ruotsin kielta. Tulee liian vaikeeks [niin] kylla mulle riittaa se, et ne tota ymmartaa ja ja puhuukin vahfin. Et riippuu
tietysti minka tota, naitten, tulevien, ehka toivottavasti lasten isa, minka kielinen han on.
Et se riippuu paljon siita.

Lotta: Tietty. Mut jos sa menisit ihan ruotsinkielisen ihmisen kanssa yhteen, niin silti
puhuisit myos suomee?
Sandra: Joo joo, kaikki niin ku se sais ilman eesta sen kielen. Tietysti se tuottaa mulle kauheeta siis tyota, etta siina on tyo, pystya pitamaan se ylla. Et ma puhun sille suomee.
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Sandra kertoo kuinka on saanut kaksi kielta ilmaiseksi, suo men ja ruotsin. Hanelle
myos yhteys kahteen maahan liittyy selkeasti naihin kahteen kieleen. Sandra kokee
kuuluvansa seka Suomeen etta Ruotsiin. Kun kysyn "huolehtisiko" han siita, etta
hanen lapsensa tulevaisuudessa saisivat kayda koulunsa suomeksi, Sandra vastaa
kieltavasti ja jatkaa ikaan kuin selitykseksi kielteiselle asenteelleen, etta suomenkielisen koulun kayminen on liian vaivalloista. Kielenkaytosta kiinnostuneena
tutkijana haluan kiinnittaa huomiota siihen, miten Sandra vaihtaa puhetyylia
tassa kohdassa. Aluksi han puhuu ensimmaisessa persoonassa "md olen saanut
sen ilman edestd. Kaks kieltd ihan ilman eestd'; lasten koulunkayntiin liittyvan
kysymyksen jalkeen puhetyyli vaihtuu passiivin kayttoon: "ettd kumminkin jos
tddlld alkaa eldmddn ja tolleen niin niin tota kylld tdytyy ruotsin kieltd osata.
Kumminkin ruotsinkielisessd yhteiskunnassa eldd, se tulee liian vaikeeks sitten
jos pitdis miettid omaa ruotsinkieltddn, oppia sitd ruotsin kieltd': Kun kaytamme
puhuessamme passiivimuotoa, eli emme mainitse toimijaa, luomme etaisyytta
aiheeseen. Puhujat ovat harvoin tietoisia kayttamistaan muodoista, mutta tutkimukset osoittavat, etta muissakin kielissa kuin suomessa on havaittavissa aktiivin
ja passiivin vaihtelua. Passiivin kaytto on retorinen seikka, jota voidaan toki myos
kayttaa tietoisesti esimerkiksi tehokeinona puheissa. Siina on kyseessa samantapainen ilmio kuin haastateltavien vaihtelevassa kaytannossa puhua suomalaisista
"me suomalaiset" tai "ne suomalaiset". Haastateltava joko mieltaa itsensa osaksi
suomalaisten joukkoa tai sitten ei. Sandran esimerkista voi paatella, etta hanen
mielestaan suomenkielinen koulu haittaa ruotsin oppimista ja sita kautta myos
yhteiskuntaan sopeutumista.
Sandra mainitsee suomen kielen puhumiseen liittyvan "kauhean tyon", muttei
erittele mita kaikkea tama tyo hanen mielestaan sisaltaa. Kaksikielisen tulevaisuuden ajatteleminen nayttaa han en mielestaan haasteelliselta, muttei suinkaan
pelottavalta tai mahdottomalta. Kaikki haastateltavat kayttivat sanontaa "saada
kieli ilmaiseksi". Jotkut olivat kuitenkin hyvin toista mielta suomen kielen ilmaisesta luonteesta. Seuraavassa Sanna kritisoi tapaa sanoa "saada kieli ilmaiseksi"
ja pohtii vahemmistokielen yllapitamisen huimaa tyotaakkaa.

~

Ensimmainen haastattelu, syyskuu 2005

Sanna: Mutta sen huomaa, etta kylla se vaatii hirveesti aktiivisuutta, ettajonkun suomen
kielen taalla pitaa ylla, etta ei se niin kun ilmaseks tuu. Ma oon vaan nahny sen niin kun
kaytannossa, et ma ajattelen, et jos ne jotka on kayny suomenkielista luokkaa, puhunu
kavereiden kanssa suomea ja jopa molemmat vanhemmat on suomenkieleisia, (oo.) et
jos ne on siis menettamassa, tai niitten suomenkieli on heikko tai heikompi, niin miten
sitte ne jotka ei 00 saanu sita apua etta ne ois koulussa kuullu suomea, opiskellu suo-
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mea ja sitten viela saanu kavereita ja sita kautta puhua. Et mun mielesta ei 00 ihme et
jos ihmiset taalla menettaa suomen kielensa. (naurahtaa)

Lotta: Kylhan se vaatii vaivaa ja hyvin monet sanoo, et taalla saa ilmaseks sen suomen
kielen Ilmutta sehan ei kutenkaan 00 ihan sillee
Sanna: II ei ilmaseks, mutta kylla ma sinansa ku sitten taas tapaa, ku ma olin yliopistolla viimevuonna niin ma kavin sellasta ryhmaa tietty missa oli suomea suomenkielisille.
Mutta ma tapasin sitte niita jotka kavi sita alkeiskurssia, niin sillon vahan tuntu etta on
saanu ilmaseks kuitenkin, ku etta etta toiset joilla oli suomalainen tausta mutta ei sit eri
syista ollu puhunu suomea sitte tai puhunu vaan ihan ensimmaisina vuosina eika sitte
enaa. Nii sillo tuntu etta oho, oon ma aika paljon saanu ilmaseks.[mm] Mutta kylla se
kielen yllapitaminen sellasessa yhteiskunnassa missa se ei 00 valtakieli niin kyllahan se
vaatii aktiivisuutta.

Sanna on huomannut elaman varrella, miten vaativaa suomenkielisyyden yllapitaminen Ruotsissa on huolimatta suomenkielisesta paivahoidosta ja koulunkayntimahdollisuudesta. Han suhtautuu kriittisesti lausahdukseen "suomen kieli
tulee ilmaiseksi kotoa". Hanen mielestaan kielen oppiminen ja yllapitaminen vaatii
jatkuvaa tyota. Sanna naurahtaakin surumielisesti, ettei ole ihme, jos suomenkieliset Ruotsissa kadottavat suomensa. Han kertoo yliopiston suo men kielikursseille
osallistuessaan tavanneensa sellaisia suomalaistaustaisia opiskelijoita, jotka
opettelivat vanhempiensa kielta, suo mea, vasta aikuisialla. Vanhemmat olivat
ehka puhuneet suo mea lasten ollessa aivan pienia, mutta kieli oli vaivihkaa vaihtunut ruotsiksi lasten varttuessa. Sanna toteaakin, etta vaikka suo mea ei hanen
mielestaan koskaan saa ilmaiseksi han on tamanlaisiin henkiloihin verrattuna
kuitenkin saanut "aika paljon" ilmaiseksi.
On haastavaa yllapitaa vahemmistokielta sellaisessa ymparistossa, joka
ei valttamatta arvosta muita kielia kuin valtakielta. Suomenkielisten ystavien
merkitys tulee hyvin esille edellisessa esimerkissa. Monet iiidit olivatkin sita
mielta, etta jos suomesta tulee lasten leikkikieli, suomen kielella on paremmat
sailymismahdollisuudet. T

Kun tuntee
erilaiseksi

Edellisessa luvussa kasittelin kielta ja kansallisen yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Siina tuli esille ajatus, etta suomalaisuutta rakennetaan vastakohtia etsimalla.
Kielen lisaksi erilaisuus onkin toinen taman tutkimuksen vahvoista teemoista,
jonka ymparille haastateltavat rakentavat suomalaisuutta Ruotsissa. Haastatteluissa puhuttiin paljon erilaisuudesta ja tassa luvussa kasittelen erilaisuus-teemaa
kolmelta eri kannalta.
Erilaiselta kuulostaminen
Erilaiselta nayWiminen
Itsensa tunteminen erilaiseksi kuin muut vs. itsensa tunteminen samanlaiseksi
muiden kanssa
Erilaiselta kuulostaminen liittyy tietysti aksentteihin, eli puhumisen tapoihin, ja
niihin liitettaviin mielikuviin. Erilaiselta nayttamisen teemaan sisaltyvat kaikki
ulkoiset piirteet, kuten silmien muoto, ihon vari tai jopa tapa liikkua. Erilaisuusteema on tavattoman kiinnostava, Koska se tuo esiin oman minakuvan ja muiden
kasitysten ristiriidan: mina saatan tuntea itseni taysin samanlaiseksi kuin muut,
mutta ymparillani olevat eiviit koekaan minua itsensa kaltaiseksi, taysivaltaiseksi
ryhman jaseneksi. Asetelma voi toimia myos toisinpain: mina koen itseni erilaiseksi kuin muut, mutta muut pitavat minua samanlaisena ryhman jasenena kuin
he itse ovat.
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Erilaiselta kuulostaminen
Kun tapaamme uuden henkil6n ensimmaisen kerran, perustuu mielikuvamme
tasta ihmisesta ensin pitkalti ulkoisiin tekij6ihin. Minka kokoinen ja nak6inen han
on, mita hanen vaatetuksensa kenties kertoo han en mieltymyksistaan. Ennakkooletuksemme siita, millaista kanssakaymista ja kommunikaatiota on luvassa,
perustuu pitkalti havaintoihimme ihmisen ulkoisesta olemuksesta. Voimme usein
kertoa koko joukon asioita ulkoisen olemuksen perusteella. Teemme suuntaa
antavan arvion henkil6n iasta, sosiaalisesta luokasta, kenties jopa ammatista,
jos han on pukeutunut esimerkiksi kondukt66rin tai sairaanhoitajan virkaasuun. Ihonvarista paattelemme usein etnista taustaa ja niin edelleen. Kaikilla
nailla pienilla ulkoisilla tekij6illa on erilaisia merkityksia eri tilanteissa. Joissain
tilanteissa ialla on suuri vaikutus, joskus taas virka-asema tai ihon vari vaikuttaa
enemman. Toisinaan ulkoiset tekijat voivat johtaa meita paatelmissamme harhateille. Liitamme tiettyihin ulkoisiin asioihin usein joitakin luonteenpiirteita. On
sanomattakin selvaa, etta kun teemme paatelmia uusista ihmisista, arviomme
perustuu pikemmin tunteisiin ja ennakkoluuloihin kuin jarkiperaiseen paattelyyn.
Murteet ja aksentit toimivat samalla tavalla kuin ulkoiset tekijat, my6s niihin liittyy
voimakkaita mielenyhtymia.
Seuraavassa Madeleine hanelle alakoulussa sattuneesta tapauksesta. Madeleine huomasi yllattaen, etta hanen perhetaustassaan oli muitten mielesta jotain
kummallista. Tama kummallisuus liittyi vahvasti aidin tapaan puhua ruotsia. Juuri
tata esimerkkia ennen Felix oli kertonut miten hanen pieni kokonsa ja suomalainen taustansa oli ollut ongelma kouluiassa. Siksi aloitan kysymalla "kiusatttiinko
sinua suomalaisuuden vuoksi?".
~

Ensimmainen haastattelu, joulukuu 2004

Lotta: Hur var det for dig, blev du ocksa retad att du ar finsk?
Madeleine: Nej, jag har ju aldrig blivit, alltsa det var min mamma, som har

altid fatt skott. Att min tant, som kom med hit dO., hon ar ocksa sjukgymnast
och arbetade for skolorna. so. hon kom med ett benrangel som hon dopte till
Sven eller nagot sadant, och sedan sku lie Sven lara sig att sitta ratt po. stolen,
och hongick runtoch pratade med alia elever so. dar. Och dO. vardetjatte roUgt
nar (pratar finlandssvenska, artikulerar tydligt och ovedrivet) Sven och Anneli
sku lie komma och bO rja de ju alia prata so. dar. Och det har blev ju po. nagot
vis sadar smagrymt att har sitter jag i mittemellan, jag borjade ju inte prata
sa, och de andra gjorde det for att vara roliga. Och, so. at for mej, jag markte
ju att folk runt kring mej sarskilde Anneli och mamma av andra mammor och
borjade prata so. har (igen finlandssvenska) och harja. Sen' vet jag inte om det
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var just finska, eller om dom hade gjort det aven om dom hade brutit po. tyska
eller no.got so.dar. Pappa fick aldrig hora no.got, han har alltid varit i fred po.
no.got vis. Det var lite hdnskratt ... men inte riktad mot mej.

Lotta: Kiusattiinko sua suomalaisuuden vuoksi?
Madeleine: Ei, mua ei kiusattu. Mutta aiti on saanut kylla tuntea olevansa suomalainen.
Mun tati tuli my6s tanne samoihin aikoihin ja se on fysioterapeutti ja oli kouluilla toissa.
Se tuli aina sellasen luurangon kanssa, sen nimi oli Sven tai jotain. Ja Svenin piti opetella
istumaan kunnolla tuolilla ja se kiersi luokissa puhumassa oppilaille. Ja se oli kaikkien
mielesta tosi hauskaa (puhuu suomenruotsalaisella korostuksella, yli-artikuloiden ja /iioitellen) Sven ja Anneli tulee niin kaikki alkoi puhua samalla tavalla. Siita tuli sitten vahan sellanen vahan kauhea tilanne, etta ma istun siella luokassa ja ma en alkanu puhuu
silleen, mutta ma istuin siella kaikkien nauravien ja imitoivien lasten seassa. Kyllahan
ma ymmarsin, etta mun aidissa ja Annelissa taytyy olla jotain erikoista kun kaikki alkaa
puhuu talleen (taas suomenruotsia) ja pilkkaa. Ma en sitte tieda, etta oisko ne nauraneet
ja matkineet my6s jos se ois puhunut vaikka saksalaisella aksentilla. Isalle ei koskaan
huomauteltu, se on aina saanu olla rauhassa jossain mielessa. Se oli vahan pilkkanaurua ..muttei se kohdistunut muhun.

Madeleine kertoo huomanneensa, eWi han oli erilainen nakymattomalla tavalla.
Hanen ulkoinen olemuksensa oli samanlainen kuin kaikkien luokkakavereiden
(kaikki valkoihoisia ruotsalaisia). Ulkomuotonsa perusteella Madeleine saattoikin to della piiloutua erilaisuutensa kanssa luokkakavereittensa joukkoon, kun
pilkkanauru kohdistui Anneliin ja hanen tapaansa puhua. Vaikkei Madeleine ei
ollutkaan varma siita miksi lapset nauroivatAnnelille ja jaljittelivat hanen tapaansa puhua, han ymmarsi kuitenkin, etta Annelin ja aidin tavassa puhua oli jotain
ei yleisesti hyvaksyttya. Madeleine kaytti suomenruotsalaista nuottia, joka on
soinniltaan ja rytmiltaan erilaista kuin riikinruotsi, jaljitellessaan Annelin ja aidin
puhetta. Annelin tapa puhua huvitti lapsia ja pilkkanaurut naurettiin puhetavan
vuoksi. Madeleine kertoi my6s, etta hanen suomalais-saksalaisesta taustastaan ei
koskaan tehty numeroa. Han oli mielestaan "taydellinen ruotsalainen", samanlainen kuin hanen luokkakaverinsa. Madeleine lisasi hieman my6hemmin, etta voi
olla mahdollista ettei kukaan tiennyt hanen olevan suomalais-saksalainen, koska
hanen etu- ja sukunimensa kuulostivat ruotsalaiselta eika han puhunut mitaan
muuta kielta kuin ruotsia. Madeleine mainitsi monta kertaa my6s nayttavansa
"hyvin ruotsalaiselta". Hanen perheensa asui Vasterasissa keskiluokkaisella omakotitaloalueella, missa ei asunut Madeleinen vanhempien ja aidin siskon lisaksi
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GOteborgin ruotsinsuomalainen koulu. Kuva: Pirkko Ailovuon kokoelma, RsA.

muita siirtolaisia. Han painotti useasti, etta kukaan ei koskaan kiinniWi.nyt huomiota perheen siirtolaistaustaan.
~

Ensimmiiinen haastatteJu, jouJukuu 2004

Madeleine: jag tror att det skall till/aggas att Mde Felix och jag ar uppvaxt
i ett typiskt, medelklass, svenskt samhalle, att det var inte, vi Mda uppvaxte i

villor, eller villaomraden dar ju majoriteten av barnen ar svenska och har ingenting annat, an svenskatalande foraldrar. jag kommer inte ens minna mej
pa att jag hade nagon annan i klassen, det fanns inte ens mycket finnar over
huvud taget pa den tiden. For det vnr nara ASEA fabrik att alia som, dom fick
kopa bostader dar i narheten, och det var alia ingenjorer och sadana som
hade rad att utbilda// sej
Felix: / /inte arbetare

Madeleine: [nte arbetare,just, men tjanstemannen, sa pa detviset kanjagfaktiskt, narvi pratar om Finska foreningen, eller finska kompisar eller hemsprak-
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sundervisning, sa kan jag inte paminna mej att det hade varit aktuellt. Att
mamma och Anneli da hon som hon kom hit med, dom var ju finska kiiringar,
finska tanterna, det fanns ju liksom inget annat som stack ut.

Madeleine: Mut tahan taytyy lisata, etta me asuttiin Felixin kanssa tyypillisella keskiluokkasella omakotitaloalueella, ja sellasilla alueilla suurin osa lapsista on ruotsalaisia eika
mitaan muuta. Pelkastaan ruotsia puhuvia ruotsalaisia. Ma en edes muista, etta meilla
olis koskaan ollut luokassa ketaan niin kun toisenlaista. Eika taalla silloin edes ollut suomalaisia paljoa. Ne asuivat lahella ASEAn tehtaita. Kaikki jotka sai ostaa asunnon sielta
lahelta oli ne oli insinooreja ja sellasia, joilla oli varaa / / kouluttautua.
Felix: / / eika vaan tehda duunia
Madeleine: Niin, ei duunareita, mutta valkokaulustyontekijoita. Niin, etta kun me puhutaan suomi-seurasta tai kotikielen tunneista niin ma en tosiaankaan muista, etta ne olis
koskaan olleet mitenkaan merkittavia mun elamassa. Aiti ja Annelihan oli suomalaistadit,
eukot, ei niin kun ollu mitaan muuta mika olis ollut erilaista taalla silloin.

Madeleinen kasitys siita, etta Ruotsissa ei siihen aikaan juurikaan "asunut juuri
muita suomalaisia" on taydellisen vaara. Lause kertoo paljon Madeleinen kasvuymparistosta ja myos sosiaalisesta luokasta; hanen ymparistossaan ei nakynyt
suomalaisia tai muitakaan ei-ruotsalaisia. Madeleine syntyi suurten muuttovuosien jalkeen vuonna 1980, jolloin Vasterasissa oli erittain paljon suomalaisia. Suurin
osa suomalaisista tosin asui muualla kuin Madeleinen kasvyympariston kaltaisilla
omakotitaloalueilla. Madeleine arveleekin suomalaisten kaiketi asuneen tehtaiden lahistoIIa, missa heilla oli ehka varaa ostaa asunto. Mainitsin jo aikaisemmin
Marja Agrenin vaitoskirjan (2005), jossa han tutkii suomalaistaustaisia henkiloita
Goteborgissa. Agrenin haastateltavat painottivat sosiaalisen luokan merkitysta
minakuvan kehittymiselle ja suomalaisuuden kokemukselle. Suomalaisuuteen
naytettiin hanenkin tutkimuksessaan liitettavan tietty sosiaalinen luokka ja paikka
yhteiskunnassa. Agrenin haastateltavat kertoivat lapsuudenkodin ja alueen olleeen
erittain merkityksellinen haastateltavien identiteetin kehitykselle.
Suomalainen tai suomenruotsalainen korostus ruotsia puhuttaessa on usein
helposti tunnistettavissa. Monet haastateltavat kuvasivatkin eroa itsensa ja vanhempiensa valilla erityisesti puheen painotuksiin viitaten. Toisin kuin vanhempansa, heilla ei ole aksenttia vaan he "kuulostavat ruotsalaiselta". Monet kehuivat
vanhempiensa taydellista kielioppia, mutta mainitsivat riikinruotsin soinnin ja
melodian puuttuvan.
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Upplands-Vasbyn ruotsinsuomalaisen koulun esikoulu S6dertaljessa. Kuva: Minna Vaananen, RsA.

~

Palautekeskustelu, joulukuu 2006

Sanna: Joo kielioppi on tosi hyva ja aitihan on ihmisten kanssa Wissa koko ajan eika
silla ole mitaan vaikeuksia, on ruotsalaisia ystavia ja kaikkee. Mutta kyllahan siita kuulee, etta se on suomalainen.

~

Palautekeskustelu, joulukuu 2006

Lotta: Pratar din mamma bra svenska?
Sofia: ja, han pratar rdtt bra, man hor ju att han dr Jinsk, a/ltid lite grammatiskt, Jastdn han har batt hdr ndstan vad dr det, 20 ar.

Lotta: Puhuuko sun aiti hyvin ruotsia?
Sofia: Joo, kylla se puhuu suht hyvin. Mutta kyllahan siita kuulee, etta se on suomalainen.
Aina vahan jotain kielioppia juttuja vaikka se onkin asunut taalla, no varmaan 20 vuotta
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~

Ensimmiiinen haastattelu, joulukuu 2004

Madeleine: C.') jag vet inte hur mycket hon har kunnat anvanda finskan i

sitt jobb [mm] men det jag vet hon har blivit vdldigt uppskattad for ar att
hon har en, att hon skriver Mttre an svenskar gor (skrattar) for att, ni har ju
anda valdigt grundlig grammatik, alltsa ni jobbar ju valdigt grundligt med
grammatik vad jag forstar, so. hon har ldrt sig skriva po. ett satt som fa svenska faktiskt beharskar. (skratt i rosten borjar) PO det viset skriver hon Mttre
(skratt i rosten slutar) an de fiesta svenskar, men hon fortfarande bryter, och
ganska kraftigt so. far hon ju, so. (otydligt) men inte att hon sku lie ha haft anvandning for finskan so. mycket, [joo] mera att hon ar bra po. att skriva svenska faktiskt. (skrattar)

Madeleine: (. ..) ma en tieda miten paljon aiti on voin kaytfaa suomea tyossaan [Lotta:mmJ
mutta sen ma tiedan, etta sen ruotsin taitoja arvostetaan tosi paljon. Se kirjoittaa paljon
paremmin kuin monet ruotsalaiset (nauraa). Teillahan on tosi perusteellinen kielioppi,
tehan teette paljon fOita kieliopin kanssa, jos ma olen ymmartanyt oikein. NUn se on oppinut kirjottaman sel/asel/a taval/a, mita ei oikeesti monet ruotsalaiset edes osaa. (nauru
aanessa alkaa) se kirjottaa silla taval/a paremmin (nauru paattyy) paremmin kuin suurin
osa ruotsalaisista, mutta silla on edel/een aksentti (epaselvaa), mutta ei se ole kayttanyt suomea paljon [Lottajoo]. Ennemminkin, etta se on tosi hyva kirjoittamaan ruotsia.
(nauraa)

Kaikki naiset ylistivat aitiensa ruotsin taitoa, mutta lisaavat heti nopeasti, etta
aidin puheesta kay kuitenkin heti ilmi, ettei kyseessa ole aidinkielenpuhuja. Sanna
sanaa: "mutta kyllahan siita kuulee, etta se on suomalainen': Sofia ja Madeleinen
kayttavat sanaa "bryta", murtaa. Kun ruotsia puhutaan eritavalla kuin riikinruotsalaiset yleensa, viitataan painotukseen sanomalla bryta pa svenska. Merkitystasolla
tama tarkoittaa konkreettista murtamista, rikkomista ja se mielletaan harvoin
hyvaksi asiaksi. Painvastoin, me rikomme lupauksemme, perintoporsliinit tai
murramme jonkun sydamen.
Palatkaamme Madeleinen kertomukseen lasten pilkkanaurusta. Miksi lapset
nauroivat Annelin tullessa luokkaan? Madeleinen otaksui heidan vain halunneet
huvitella, mika on varmaankin totta. En usko lasten osanneen nimeta syyta sille,
miksi he nauroivat Annelin tavalle puhua. Se yksinkertaisesti kuulosti heista
hassulta. Kiinnostava kysymys onkin se, miksi jotkut puheen korostukset kuulostavat hassuilta, toiset sopoilta ja romanttisilta ja jotkut muut pelottavilta tai
viekkailta.
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Aksentteja ja murteita tutkiva kirjallisuus on laaja ja keskittyy usein siihen,
miten puheen painotuksiin liitetaan ennakkoluuloja. Esimerkiksi kielitieteen
tutkija Ronald Wardhaugh (1999) toteaa, etta eri kieliin ja korostuksiin liitetaan
voimakkaita tunnelatautuneita ennakkoluuloja monissa kulttuureissa. Kaikille
meista lienee jotain tuttua seuraavissa ajatuksissa: Ranska on romantiikan kieli,
itaeurooppalaisella korostuksella puhuttu englanti vaikuttaa epailyttavalta, tai etta
saksaksi annetut komennot ovat tehokkaamman kuuloisia kuin vaikkapa italialaiset. Kun jatkamme samaa ajatusmallia, teemme nopeasti johtopaat6ksia, joiden
mukaan eri kielet ovat eriarvoisia ja puhuttu kieli maarittaa puhujaansa. Toisin
sanoen: ranskalainen on romantikko, itaeurooppalainen jotenkin epaluotettava
ja saksalainen syntynyt komentamaan. Nama ovat tietenkin puhtaita virhepaatelmia ja perustuvat ainoastaan ennakkoluuloihin ja ennakkoasenteisiin. Puheen
painotukset vaikuttavat yllattavan paljon kasitykseemme uusista ihmisista.
Eras esimerkki ja murteiden seka niihin liittyvien luonteenpiirteiden popularisoinnista on My Fair Lady-musikaali. Musikaalin paaosan kauniilla Eliza 000littlella on ongelma: hanen "kauhistuttava" murteensa estaa hanta paasemasta
seurapiireihin. Musikaalin kantavana juonena onkin Elizan ja avuliaan professorin
suhde, jonka tarkoituksena on koulutaa Eliza eroon puhetavastaan ja sen jalkeen
paasta hienostopiireihin.
Toinen hieman nykyaikaisempi esimerkki 16ytyy brittilaisesta televisiosarjasta Little Britain ja sarjan roolihahmosta Vicky Pollardista. My6s Vicky on Elizan
lailla koominen puheensa vuoksi ja hanetkin kuvataan vahempialyisena puheen
korostuksen keinoin. Eliza paasee "vaha-alyisyydestaan" eroon oppiessaan "oikean
tavan" puhua englantia. Vickyn kohdalla tama ei ole sarjan menestyksen kannalta
edes toivottavaa. BBC- uutiset raportoi pari vuotta sitten, etta Iso-Britanniassa on
uhkaavasti kasvamassa "Vicky Pollardien" sukupolvi, jonka puutteellinen kielitaito
estaa menestymisen yhteiskunnassa ja elamassa. 1

http://news.bbc.co.uk/2/hij6173441.stm haettu 30.10.2010
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Aksentit ja mielikuvat
Tutkimukseni avainhenkilot ja muutkin haastateltavat kertoivat usein suomen kieleen liitettavista vahemman imartelevista mielikuvista. Useimmiten
ne liittyivat kouluttamattomiin tehdastyontekijoihin ja alempaan sosiaaliseen
yhteiskunta- luokkaan. Saman havainnon on tehnyt myos Agren (2006). Kuten
San nan taksi-esimerkki kertoi, voivan eri kielet ja aksentit joskus saada yllattavaa
vastakaikua muilta ihmisilta. Onneksi taksikuskin kayttaytyminen ei kasittaakseni ole tyypillinen esimerkki ruotsalaisten suhtautumiselle suomen kieleen.
Kaikki haastateltavat kuitenkin mainitsivat, etta suomi kuullosta muiden (tassa
yhteydessa ts. ruotsalaisten) mielesta kovalta, vihaiselta ja yksitoikkoiselta. Eras
haastateltava, kolmen pienen lapsen isa, kertoi ruotsalaisesta tyokaveristaan joka
oli reagoinut toykeasti kuullessaan haastateltavan puhuvan suomea lapsilleen:
"Miksi ihmeessd puhut lapsi/le siivojanaisten kieltd? Kieltd, jolla ei voi tehdd kuin
korkeintaan kolmen sanan lauseita!': Kasitys suomen kielen alempiarvoisuudesta
ja yksinkertaisuudesta, nayttaa ainakin tassa esimerkissa olevan totista totta.
Useat haastateltavat kertoivat kuitenkin myos toisenlaisista reaktioista suomen kielta kohtaan. Erityisesti siirtolaistaustaisten henkiloiden ja iakkaampien
ruotsalaisten kerrottiin suhtautuvan lempeammin suomen kieleen, sen kerrottiin
heidan mielestaan kuulostavan "ystavalliselta" ja "eksoottiselta". Seka Emma etta
Sofia olettivat, etta nama ihmiset eivat luultavimmin ole kohdanneet suomalaisiin
liitettavia kielteisia ennakkoluuloja. Positiivisesti suhtautuvilla saattaa olla hyvia
suomalaisia ystavia tai heldan omakohtainen kokemuksensa on merkittavampi
kuin vallitseva ennakkoluulo. Kukaan haastateltavista ei maininnut itse joutuneensa pilkan tai epamiellyttavan huomion kohteeksi ruotsin kielensa takia,
vaikka jokunen sanoikin puheessaan kuuluvan "pieni vivahdus" jotain muutakin
kuin riikinruotsia.

Erilaiselta nayttaminen
Kun olemme ymparistossa, jossa ulkonakomme poikkeaa huomattavasti valtavaestosta, ulkonaosta tulee helposti persoonaamme maarittava tekija. Olemme
erilaisia, ainutlaatuisia ulkonakomme perusteella. Joskus ryhmaan Xkuuluminen
maarittyy ulkonaon perusteella: jos olet samannakoinen kuin X ryhmaan lukeutuvat, kuulut siihen ryhmaan.
Suomalaisille erilaisuus ja samanlaisuus ruotsalaisten kanssa on kipera
kysymys, ja sita pohdittiin haastatteluissa paljon. Seuraavassa Emma kertoo tilanteesta, jossa han tajusi olevansa yhta lailla siirtolainen kuin sellaiset henkilot,
jotka ulkonakonsa perusteella maaritellaan ei-ruotsalaisiksi.
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Kuva: www.sxc.hu

~

Palautekeskustelu, joulukuu 2006

Emma: Niin, siis rna oon paljon miettiny, lukiossa ma tajusin ekan kerran, etta yhta paljonhan ma oon invandrare kun joku ruskeehiuksinen ruskeesilmanen joka puhuu niin
sanotusti rinkebynsvenskaa taijotainja ma en ikina ajatel/ut sita ennen koska me ol/aan
samannakosia (. ..) Suomalaiset sulautuu niin hyvin ruotsalaiseen ymparistOon erilailla.
Ja sitten jos on joku, niin kun mun kaveri, joka on kreikkalainen niin se ei ees puhu niin
kunnol/a kreikkaa, mutta siis ruotsi on sen aidinkieli, silla on vaan, se nayttaa (naurahtaa) (. ..) kreikkalaiselta. Niin se ei tykkaa yhtaan jos joku kysyy silta etta mista pain sa
oot, niin se sanaa vaan etta "eihan silla 00 valia, ma oon aina asunu Ruotsissa". Sil/ai,
etta ma oon kanssa ajatel/ut aika paljon siis vielakin kunnes ma intel/ektuellisti tajusin
etta (nauraa) siis, mutta, siis ensimmainen kun ma impulsiivisesti ajattelen niin se [siirtolainen1on ruskeehiuksinen, ruskeesilmainen, siis sel/anen prototyyppinen ja nimeltaan
suurin piirtein Muhammed. Ja puhuu sokottaen. (nauraa)

Emma oli oivaltanut lukiolaisena, etta "yhtd paljonhan md oon invandrare kun
joku ruskeehiuksinen, ruskeesilmdnen joka puhuu niin sanotusti rinkebynsvenskaa
tai jotain f. ..Jja nimeltddn suurin piirtein Muhammed ja puhuu sokottden." Ennen
tata "etnista heraamista" Emma oli ajatellut ja kokenut olevansa "samanlainen
kuin kaikki muut" (ts. valkoihoiset ruotsalaiset). Han ei mielestaan nayttanyt
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erilaiselta, eika hanen ruotsinsa kuulostanut toisenlaiselta kuin muidenkaan.
Ajatus siita, etta han saattaisi olla jotenkin erilainen, tuntui hanesta vieraalta.
Emma tuo esille kaksi tarkeaa erilaisuuteen liittyvaa seikkaa: ulkonako ja siihen
perustuvat ennakkoasenteet. Ulkonakoon liittyy aina arvotusta ja oletuksia, joihin
kyseessa olevat henkilot eivat valttamatta halua tulla yhdistetyksi. Emma kertoo
kreikkalaistaustaisesta ystavastaan, joka "nayttaa kreikkalaiselta'; mutta joka
arsyyntyy, jos hanen alkuperaansa tiedustellaan. Vaikka Ruotsissa asuu paljon
erilaisia ihmisia, "oikean ruotsalaisen" maaritelma nayttaa silti olevan sinisilmainen ja vaaleanhiuksinen. Emman mielesta hanen oletetaan olevan ruotsalainen
ulkonakonsa puolesta, halusipa han tai ei.
Monien mielesta suomalaisten ja ruotsalaisten samannakoisyys oli jonkinlaisena esteena ei-ruotsalaiselle identiteetille. Jotkut olivat jopa sita mielta, etta
olisi helpompaa olla "kunnolla erilainen", siis etta ulkonako olisi huomattavasti
ruotsalaisesta valtavaestosta poikkeava. Haastattelumateriaalin perusteella voidaan paatella, etta ruotsalaisuuden maaritelma nayttaa avainhenkiloiden mielesta
varsin jaykalta eika salli vaihteluja ulkonaossa tai puheen korostusta. Mika sitten
on suomalaista, ei-ruotsalaista, heissa itsessaan haastateltavien omasta mielestaan? Seuraavissa esimerkeissa Aki-Petteri ja Sandra pohtivat asiaa.
~

Palautekeskustelu, syyskuu 2005

Lotta: No mika nyt on sitten suomalaista?
Aki-Petteri: Kato ne on ne vinot mongoolien silmat (nauraa)

~

Palautekeskustelu, kesiikuu 2002

Sandra: Ma en usko, etta jos tahan laitettas 10 ruotsalaista riviin ja 10 suomalaista, etta
kukaan pystyis sanomaan ne toisistaan. Ei nyt eika 50 vuotta sitten. Niista vaan tuntui
erilaiselta, koska ne ei osannut sita ruotsia ja kaikki oli muutenkin niin outoa.

Ensimmainen esimerkki on selkeasti vitsimielessa sanottu: Aki-Petteri nauraa
mongolisilmille, ja ainakin minun on vaikea pitaa esimerkkia muuna kuin humoristisena lausahduksena. On kuitenkin totta, etta suomalaisten ulkonakoon
liittyvissa kohdissa monet haastateltavat kertoivat kaskunomaisesti suomalaisten
erinakoisyydesta. Jonkun mielesta suomalaiset ovat pyylevampia kuin ruotsalaiset ja heilla on slaavilaiset piirteet. Toinen oli sita mielta, etta suomalaiset
kavelevat eri tavalla kuin ruotsalaiset. Sandrakin ottaa esille ajatuksen siita, etta
suomalaiset ovat geneettiselta perimaltaan erilaisia kuin ruotsalaiset. Han on
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kuitenkin sita mielta, etta ensimmaisen sukupolven suomalaissiirtolaiset tunsivat itsensa erilaisiksi, koska kaikki oli niin toisenlaista kuin Suomessa. Sandran
mielesta kysymyksessa oli yksilollinen kokemus erilaisuudesta eika "tosiasioihin"
perustuva erilaisuus. Alkuperasta johtuvasta erilaisuudesta puhuttaessa voidaan
myos puhua "roduista" ja "rotujen" erityispiirteista. Ajatus siita, etta tietyt "rodun
piirteet" voisivat maarittaa esimerkiksi koulumenestysta tai tapaa puhua ruotsia
perustuu ennakkoluuloihin ja on asetelmaltaan samanlainen kuin esimerkiksi
ajatus siita, etta suomalaisella nuotilla ruotsia puhuva henkilo on huonosti koulutettu ja vuorotyossa tehtaassa.
Voimme tarkastella "rotuajattelun" keinotekoisuutta esimerkiksi sen kautta,
miten suomalaisten asema Ruotsissa on muuttunut voimakkaasti kuluneiden
30-40 vuoden aikana. Kun suomalaisia tuli Ruotsiin sankoin joukoin suurten
muuttoliikkeiden aikoihin, suomalaiset koettiin hyvin erilaisiksi kuin ruotsalaiset.
Ruotsiin saapui paljon siirtolaisia muistakin maista, ja vahitellen suomalaiset
eivat enaa edustaneetkaan "erilaisia" ihmisia, vaan olivat lahes huomaamatta
muuttuneet melkein ruotsalaisten kaltaisiksi. Felix ehdottikin, etta suomalaisten
asemaa Ruotsissa on muuttanut kaikista eniten se, etta maahan on tullut entista
erilaisempia siirtolaisryhmia. Nama "viela erilaisemmat ja vieraammat" ihmiset
sijoittuivat yhteiskunnan portaiden alapaahan nostaen samalla suomalaisia etnisessa hierarkiassa ylospain. Suomalaisten maine Ruotsissa onkin muuttunut
kuluneen 30-40 vuoden aikana, karjistetysti sanottuna, tyohullusta tai vakivaltaan
taipuvaisesta alkoholistista "melkein ruotsalaiseksi". Suomalaisiin liitettiin 1960
ja 1970-luvulla usein kielteisia piirteita, ongelmia ja ei-toivottuja erilaisuuksia,
mutta suomalaisia pidettiin siita huolimatta jo silloin rehellisina ja hyvina tyontekijoina. (Korkiasaari & Tarkianen 2000)
Ruotsissa on tehty maanlaajuisia kyselyja kantavaeston mielipiteista eri etnisista ryhmista (Westin & Lange 1983; Westin 1984; Westin 1987). Suomalaiset
olivat kyseisen listan hannanhuipulla 1970-luvulla, mutta kipusivat vuoteen
1986 mennessa kakkossijalle heti norjalaisten jalkeen. Maineenmuutos on siis
ollut todella suuri. Monien muiden suomalaisten kanssa listan pohjalla olleiden
siirtolaisryhmien paikka ei ole muuttunut. Seuraavassa esimerkissa Katariina ja
Pia puhuvat suomalaisten imagon ja arvostuksen muutoksesta.

~

Palautekeskustelu, joulukuu 2004

Katariina: Suomalaisethan on paljon, paljon arvostetummassa asemassa kun on tul/u
muita siirtolaisia, muun nak6sia, et ne on tuolta noi, et suomalaisten asema on noussu
[onhan se siihen noussuJja elintaso Suomessa on noussu.
Pia: Se, se asema on niin ku noussu.
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Naiset puhuivat myos Suomen elintason noususta suurten muuttoaaltojen jiHkeen, Suomen kilpailukyvyn vahvuudesta ja jopa suomalaisista urheilijoista,
jotka ovat osaltaan nostaneet ja kiillottaneet Suomen mainetta Ruotsissa. Myos
suuret Ruotsisakin suomalaisjohdon alaisena toimivat yhtiot kuten Nokia, Stora Enso ja Outokumpu mainittiin monissa haastatteluissa suomalaisuuden ja
Suomen maineen nostattajina. Vuonna 2005 haastatteluissa puhuttiin paljon
PISA-tutkimuksessa menestyneista suomalaiskouluista ja tutkimuksen saamasta
mediahuomiosta Ruotsissa. PISA-tutkimuksen koettiin nostaneen myos Ruotsissa
asuvien suomalaistaustaisten itsetuntoa ja arvostusta, vaikkei heilla itse asiassa
ole mitaan yhteytta Suomen peruskoulujarjestelmaan. Onkin mielenkiintoista,
miten ruotsinsuomalaiset kokivat PISA-tutkimustulokset "kotivoittona", vaikka
omat lapset kavivat koulua Ruotsissa. Eras avainhenkilo paheksuikin ruotsinsuomalaisten "ylpistelya" PISAn tuloksista: "Eiko niitten pitdis alia vdhdn huolissaan
tdstd systeemistd? Eikd rehennelld naapurimaan menestykselld!':

Kuka on siirtolainen Ruotsissa?
Joissain ruotsalaisissa tilastoissa suomalaisia ei enaa merkita omaksi siirtolaisryhmakseen. Taman voi tulkita merkitsevan sita, etta suomalaiset on hyvaksytty
osaksi ruotsalaista yhteiskuntaa, etta he ovat tavallaan "tavallisia ruotsalaisia".
Ruotsinsuomalaiset saivatkin vuonna 2001 kansallisen vahemmistoryhman aseman romanien, juutalaisten, saamelaisten ja torniojokilaaksolaisten kanssa.
Kun kysyin haastateltavilta, mita he liittivat mielessaan termiin siirtolainen/
invandrare, sain yllattavan samanlaisia vastauksia. Suurimman osan mielessa
siirtolainen on henkilo, joka on erilainen ja joka ei kuulu joukkoon, ei tunne sosiaalisia normeja ja jolla on ongelmia. Vain harva mainitsi itsensa esimerkkina
siirtolaisesta. Seuraavassa kolme avainhenkiloa kertoo siita, ketka ovat siirtolaisia
ja millaiset ihmiset ovat kyseessa, siirtolaisista puhuttaessa.
~

Ensimmainen haastattelu, joulukuu 2004

Lotta: Sista fragan da, vi har nagra minuter kvar. Vad tdnker du, bara spon-

tant, vad tdnker du pa ndr du ldser ordet invandrare?
Felix: Muslim. mmm, det dr alltsa ...det hdr dr ju vart specialarbete, examen,
och vart seminarie arbete. Och vi gar ju ocksa i en kurs som handlar om mi-

gration och etniska relationer, sa, sa, sa vi dr lite inkorda pa det hdr (skrattar lite) [Madeleine skrattar lite] men ndr man pratar om invandring i dag
generellt sett sa dr det ofta muslimer, ee.. ee... eftersom de dr de senaste som
kom hit.[Lotta:mm] just som en som vi intervjuade, hon var sa klok ndr hon
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berdttade att forst var det italienare sam kam po. femtia talet, [mm] de var
dam sam var svartskallar ach nu dr dam integrerade i det svenska samhdllet,
sen kam finnarna, dam var finjdvel, ach so. vidare. Nu dr det muslimer, ach
inam tia ar kan det vara en helt annan grupp. Det vet man inte. Men just nu
so. tror jag, ndr man talar am invandrare so. tdnker jag spantant po. dr det
aftast muslimer. Och sadana sam kammer fran Mellanostern, det behover ju
inte vara muslimer, syrianer ach kristna acksa ... vad tdnker du da? Jag dr helt
ute ach cyklar.
Madeleine: Jag tdnker po. mej sjdlv.

Lotta: Viimeinen kysymys, meil/a on muutama minuutti aikaa. Mita sulle tulee mieleen
kun kuulet tai luet jossain sanan siirtolainen?
Felix: Muslimi. Mmm, se on siis..taahan on meidan lopputyo, paattotyo ja seminaarityo.Ja me kaydaa kurssia, joka kasittelee siirtolaisuutta ja etnisia suhteita, niin, niin, me
ollaan vahan jo sisalla tassa teemassa (nauraa)[Madeleine naurahtaaj. Mutta nykyaan
kun puhutaan siirtolaisista niin usein miten puhutaan just muslimeista. Neha on se viimeisin ryhma tanne tulleista. [Lotta:mmj. Yksi, jota me haastateltin sana niin hyvin, etta
ensin tanne tuti 50-luvulla italialaisia, ja ne oli niita sen ajan mutiaisia ja nyt ne on ihan
integroitu. Sitten tuli suomalaiset ja oli finjaveleita, ja niin pois pain. Nyt on muslimit ja
kymmenen vuoden kuluttu ase voi olla joku ihan muu ryhma. Sita ei voi tietaa. Mut just
nyt musta tuntuu, etta tulee mieleen muslimit. Ja sellaset jotka tulee tuolta Lahi-Idasta,
ei ne valttamatta ole muslimeita, syyrialaisia ja kristittyjakin .. mita mielta sa olet? Ma jutustelen tassa ihan omiani jo.
Madeleine: Ma aattelen itseani.

~

Palautekeskustelu, kesiikuu 2002

Lotta: Mita sulle tulee mieleen kun sa kuulet tan termin siirtolainen? Niin [mmJ kuulutko
sa mielestas, kuulutko siihen ryhmaan?
Sandra: No ei, en. en. uooJ ma en kuulu siihen ryhmaan. [niinJ Mun vanhemmat ehka,
mutta mina en. [mmJ Enhan ma ole siirtolainen, ma olen syntynyt taalla, ma en ole muuttunut mistaan. Taa on mil/een ma naen tan asian. Ne muutti toisesta maasta tanne, mutta
ma en, ma en ole siirtolainen. (...)

96 •

Kun tuntee itsensa erilaiseksi

Lotta: Entas ihan sitten se itse sana, siirtolainen, invandrare, mita sulle siita tulee
mieleen?
Sandra: Eee .. jostain syyta mulle tulee mieleen lika, Jikaisuus. [mm] Mutta jos ma naen
sen termin siirtolainen niin se ei ole sama kun immigrant, mulle, tietysti se on se sama
sana, mutta se ei tuo mulle sita samaa negatiivista tunnetta. Ei suomalaiset ole siirtolaisia Ruotsissa. Ma en tieda mita ne on, mutta ei ne siirtolaisia ole [nii] Siirtolaisia on naa
tummat [tummat] ihmiset, jotka on tulleet tanne viime vuosina.[mm] Kun mun vanhemmat
tuJi tanne oli he siirtolaisia mutta nyt siirtolaisia on tummat. Ja niihin liitetaan aina taalla
Ruotsissa tosi negatiivisia juttuja, paljon enemman mita Jiitettiin suomalaisiin kun ne tuli.
Sanotaan niin ku rikollisuus ja vakivalta liittyy siihen termiin, se on negatiivinen. Uoo] Se
on niin kun diskriminaatio-sana.

~

Ensimmiiinen haastattelu, huhtikuu 2002

Lotta: Okej, mm ... vad tanker du pa am du laser nagonstans ordet invandrare?
Maria: Invandrare? foda, da tyeker man ... de ar sadana sam har kommit fran

Kosovo, Albanien eller. .. [mm]oftast ar de morkhyade nar man ser framfor
sej, faktiskt. Men det behover ju inte vara det (skrattJ men det ar det man se
framfor sej. lViorkhyade.
Lotta: Aha. Oeh tanker du att finnarna ar oeksa invandrare?
Maria: Man tanker inte sa, men de ar ju. [jo] fast sa tanker man inte, nej.
Lotta: Att, du ar inte invandrare, fast dina foraldrar kom hit
Maria: Nej, sa kanner jag inte mej, sa tanker jag inte. Men det ar vi ju.

Lotta: Okei, mm ... mita sulle tulee mieleen jos sa luet jossain sanan siirtolainen?
Maria: Ai siirtolainen? No joo, no silloin sita ajattelee ... ne on sellaisia, jotka on tullut
Kosovosta tai Albaniasta tai .. [mm] usein just tummaihoisia tulee ajatelleeksi, niin se
on. Mut eihan sen tarttis olla silleen (nauraa) mutta sellasia ihmisia tulee mieleen. Tummaihosia.
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Kuva: Markku Huovila, RsA

Lotta: Aijaa. Aatteletko sa, etta suomalaiset on kanssa siirtolaisia?
Maria: Ei sita ajattele silleen, mutta kyl/ahan ne on. Uo] vaikkei sita ajatel/a niin.
Lotta: Etta, niinku sa et 00 siirtolainen vaikka sun vanhemmat on tul/ut tanne.
Maria: En ole, ei musta tunnu sel/aselta. Enka ma ajattele silleen. Mutta kyl/ahan me
ol/aan siirtolaisia.

Esimerkit kertovat selvin sanoin siirtolainen-kasitteeseen liitettavista voimakkaan kielteisista mielikuvista. Siirtolaisista puhuttaessa kaytetaan vahemman
mairittelevia, jopa loukkaavia termeja kuten finnjdvel, svartskalle. Samoin heihin
yhdistetaan laatusanoja kuten likainen, vakivaltainen ja rikollinen. Pieni merkillepantava kielenkayttoon liittyva seikka on se, miten haastateltavat kayttavat usein
persoonapronomineja siirtolaisista puhuessaan. Esimerkissa, jossa Maria puhuu
siirtolaisista, han viittaa siirtolaisin ensin pronominilla "he" sulkien itsensa pois
kyseessa olevasta ryhmasta. Vahan myohemmin han kuitenkin viittaa siirtolaisiin
persoonapronominilla "me", joka liittaa hanet osaksi siirtolaisten ryhmaa. Tamantapainen kielenkayton kautta esiintuleva epavarmuus omasta roolista ja kuulumisesta "suomalaisten", "ruotsalaisten" tai "siirtolaisten" ryhmaan Ruotsissa on hyvin
tavallista haastattelumateriaalissa. Vain aniharva mainitsi olevansa siirtolainen tai
ajattelevansa itseaan siirtolaisena Ruotsissa, vaikka he jarkeilivatkin "tietysti" olevansa siirtolaisia "vaikkei silta tunnukaan". Tasta voitanee paatella, etta siirtolaisuus
koetaan kielteisena asiana ja siita asemasta halutaan mieluiten paasta eroon.
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Kuva: Markku Huovila, RsA

Kaikkien haastateltavien vanhemmista ainakin toinen oli kuitenkin tullut
Ruotsiin siirtolaisena, mika tekee haastateltavista ainakin ajatuksen tasolla toisen
sUkupolven siirtolaisia. Haastateltavat puhuvat vanhempiensa Ruotsiin tulosta
poikkeuksetta myonteiseen savyyn. Madeleine kertoi aitinsa lahteneen maailmanymparysmatkalle, mutta rakastuneen jo Ruotsissa ja jaaneen sille tielleen. Sofia
puolestaan kertoi aitinsa haluneen nahda maailmaa suomalaisen kotikaupunkinsa
ulkopuolella ja paatyneen Tukholmaan lapsenvahdiksi. Vain harva mainitsi vaikeudet Suomessa syyksi vanhempien muuttoon. Toisaalta vanhempia haastatellessani
lahtosyiksi kerrottiin koyhyys, tyottomyys ja joissain tapauksissa ahdasmielinen
uskonnollinen ymparisto. Suomi oli todellakin erilainen maa 1960- ja 1970-luvulla,
jolloin Suomesta lahdettiin Ruotsiin sankoin joukoin. Varsinkin maaseudulla ei
ollut lainkaan ennenkuulumatonta, etta nuoripari asui appivanhempien tai omien
vanhempien luona tyottomyyden ja puutteen vaivatessa. Joillekin muutto Ruotsiin
merkitsi mahdollisuutta vapauteen ja itsenaisyyteen. Myos elinolot suomalaisella
maaseudulla olivat usein alkeelliset verrattuna ruotsalaisiin, suurkaupunkien
kupeeseen nouseviin kerrostaloihin, joihin suuri osa siirtolaisista ainakin haaveili

Kuka on siirtolainen Ruotsissa? •

99

muuttavansa. Suurelle osalle suomalaissiirtolaisia muutto Ruotsiin merkitsikin
huimaa kohennusta elamanlaatuun.
Monien tutkimukseen osallistuvien vanhemmilla naytti olleen mielessa vain
muutaman vuoden tyorupeama Ruotsissa. Seuraavassa Katariina kertoo perheensa muutosta Ruotsiin. Se on tyypillinen esimerkki haastatteluaineistossa ja
kuvaa hyvin suomalaisten asennoitumista paatokseensa lahtea Ruotsiin. Katariina oli kolmikuukautinen kun hanet tuotiin Ruotsiin. Hanen isansa oli monen
muun suomalaismiehen tavoin tullut Ruotsiin ennen muuta perhetta etsimaan
asuntoa ja laittamaan "paikkoja kuntoon". Katariinan isalla oli veljia Ruotsissa ja
tyot jarjestyivat heidan kauttaan.

~

Ensimmainen haastattelu, marraskuu 2004

Lotta: Tiiaksa tai muistaksa mihin sun isa tuli taal/a tbihin, et oliks sil/a tybpaikka taal/a
odottamassa?
Katariina: No se on aikasemmin ol/u ennenkin se aitin Ibysi nin se on ol/u vahii eri
hommissa, mettatbissa ja ICAn rekka-autoja ajanu ja Eskilstunassa, etta vahiin siel/a ja
taal/a ja sitten tuli ABB ja se meni sinne tbihin ja mybs hankki silleen, etta silla oli kolme
veljee nii se vaan soitti etta, mun veli tulis, ja maanantaina alkaa sitte tyOt, se oli sil/ee,
etta niin paljon oli tbita! (. ..) Isa lupas aidil/e, etta lahetaan viideks vuodeksi, aiti ei ois
halunnut lahtea, mutta isa sana "viideks vuodeks" ja nyt ol/aan oltu kohta kolkyt vuotta
(nauraa) [yhteista nauruaJ

Tyo oli myos Emman vanhempien syy Suomesta lahtemiselle. Emman aiti oli
paattanyt lahtea Ruotsiin yksin aloittamaan uutta elamaa, ja kuinka ollakaan, han
tapasi siella tulevan puolisonsa.

~

Ensimmainen haastattelu, lokakuu 2004

Lotta: Miks ne tuli tanne tiedatsa?
Emma: Tbihin ne kai tuli, isa tuli tbihin . .Aitilta ma kyselin enemman eilen iI/aI/a (nauraa)
aiti kerto etta se oli Sonkajarvel/a Ikiasul/a tbissa (nauraa) ja sit se sana etta siel/a tienas tosi vahiin ja se oli kuul/u etta Elannossa Helsingissa tienaa enemman ja kukaan ei
ol/u uskonu etta se tienas 500 markkaa tai mita lie enemman siel/a Elannossa. Mut siis
puolet enemman. Se lahti sinne sitte. Ja sitten sen veli lahti GOteborgiin ja se kuuli etta
siel/a tienaa viela enemman ja sil/een se lahti. Eli tbiden perassa.
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Sofian aiti tuli Ruotsiin 1970-luvun alussa ja 16ysi t6ita lastenhoitajana suomalaisitalialaisesta perheesta. Monet nuoret suomalaisnaiset tulivat Ruotsiin hoitamaan
lapsia joko sukulaisen tai tuttavan perheeseen. Sofian aiti ei entuudestaan tuntenut
perhetta, joka palkkasi hanet, vaan han 16ysi ty6paikan tuttavansa kautta.

~

Ensimmijjnen haastattelu, joulukuu 2004

Lotta: Kom din mamma aliena, nar han kam?
Sofia: la, han kam ensam.
Lotta: Vet du vad han gjarde da?
Sofia: Hon, barnflicka, lastenvahti.
Lotta: At vem?
Sofia: En finsk Jamil}, en Jinsk-italjensk Jamilj.
Lotta: Har du ingen, har du nagan aning hur det blev so. att han kam hit? Sag
han liksam i en tidning eller nagan slags vanner eller sliicktingar?
Sofia: Det var nag nan van, att han kande inte den Jamiljen, men vannen kande dam, tror jag.

Lotta: Tuliko sun aiti tanne yksin, kun se tuli?
Sofia: Joo, se tuli ihan itekseen.
Lotta: Tiedatk6 sa mita se teki silloin?
Sofia: Se oli lastenvahtina.
Lotta: Kenen luona?
Sofia: Se oli sellanen perhe, suomalais-italialainen perhe.
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Upplands-Vasbyn ruotsinsuomalaisen koulun esikoululainen Sbdertaljessa. Kuva: Minna Vaana-

nen,RsA

Lotta: Tiedatko sa miksi sun aiti paatti tulia tanne? Nakiko se lehdessa ilmotuksen vai
oliko silla taalla jotain ystavia tai sukua?
Sofia: Kylla se taisi olla joku ystava. Am ei tuntenu sna perhetta, mutta joku sen ystava tunsi sen.

Kuten esimerkeista kay ilmi, tutkimukseen osalIistujat ovat siirtolaisuustutkimuksen maaritelmien mukaan kirjaimeIIisesti toisen sukupolven suomalaissiirtolaisia:
heidan vanhempansa tulivat Ruotsiin siirtolaisina. Harva kuitenkaan ajatteli itseaan tai muita suomalaisia Ruotsissa siirtolaisina. Taman voidaan tulkita kertovan
siita, miten kielteiseen savyyn ruotsalainen yhteiskunta suhtautuu siirtolasiin ja
miten siirtolaisista puhutaan esimerkiksi mediassa. Siirtolaisryhma on poikkeuksetta seIIainen, johon ei hal uta kuulua. Mita tutkimukseen osaIIistuneet henkilot
sitten ovat, jos "siirtolainen" ei kuvaa heita? Ovatko he suomalaisia, ruotsalaisia
vai kenties ruotsinsuomalaisia?
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Ruotsin kansallispaivan viettoa S6dertaljessa ruotsinsuomalaisessa esikoulussa.
Kuva: Minna Vaananen, RsA

Kuka on ruotsinsuomalainen?
Ruotsinsuomalainen - tai lyhyesti ja tuttavallisesti ruosu - on laajalti kaytetty termi,
jolla viitataan Ruotsissa asuviin suomalaisiin. Sita kaytetaan suomenkielisessa
suomalais- ja ruotsalaismediassa ja myos monet suomenkieliset Ruotsissa elavat
suomalaiset puhuvat itsestaan kayttaen ruosu-nimitysta. Tahan tutkimukseen
osallistuneista harva piti sanasta "ruotsinsuomalainen". Monet puhuivat itsestaan
mieluummin suomalaisina tai ruotsalaisina, ja vain ani harvan mielesta ruotsinsuomalainen sopi heille. Aki-Petteri oli yksi niista harvoista avainhenkiloista,
joiden mielesta ruotsinsuomalainen oli kaypa nimitys kuvaamaan hanta ja muita
suomalaistaustaisia henkiloita Ruotsissa.
~

Palautekeskustelu, syyskuu 2005

Lotta: Sulta on kysytty U:ita varmaan aikasemmminkin [ooJ, mutta mita mielta sa oot
tasta ruotsinsuomalainen termista? Onks se sellanen ihan kayttOkelpoinen? Puhutsa
itsestas silla termilla?
Aki-Petteri: Joo, mul-mulle, mun identiteetille se sopii.
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Monien muiden mielesta sana ruotsinsuomalainen kuulosti oudolta. Esimerkiksi
suomenkielisen aitinsa hoivissa kasvanut Sofia ei pitanyt sanasta eika koskaan
kayttanyt sita itsestaan. Nimitysta hetken pohdittuaan han totesi, ettei toisaalta
tieda miksi itseaan kutsuisi.

~

Ensimmiiinen haastattelu, joulukuu 2004

Lotta: Dom anvonder ju hor, hur sojer man det pa svenska, ruotsinsuomalainen,
sverigefinne eller sverigefinlondare.
Sofia: Det mast ju vara sverigefinne.
Lotta: Men tycker du att or sverigefinne, fin ldnda re.. ee..
Sofia: jag or inte heft svensk,jag or onda just det som jag ... pa manga sOtt. .. jag
or ju svensk pa manga sott [mm} .. .jag har ju bott hdr [mm} ... och ... men bara
med min mamma som or finsk. [joo} jag har inte haft en pappa som or svensk
... sadana... [mm} Hurudana. Finska sott. Hur man firar julen och sadant.[mm}
Det har jag mer, det or ju sadant som mamma har tagit med sej fran Finland.
Sa att jag or inte helt av nagonting jag or en blandning.
Lotta: Blandning..finns det manga sordrag i dej, vad tror du, att folk kan soja
att "det or ju jotte finskt i dej!"?
Sofia: Det vet jag inte. Om det sku lie synas mera, men finskar och svenskar or
sa jotte lika, om det sku lie vara nagot annat att nationalitet sku lie synas.

Lotta: Taallah{m kaytetaan sanaa, tai miten se edes on ruotsiksi, ruotsinsuomalainen,
sverigefinne tai ruotsalainen suomalainen.
Sofia: Sen taytyy olla toi sverigefinne (ts. ruotsinsuomalainen)
Lotta: Oletko sa ruotsinsuomalainen, suomalainen .. ee ..
Sofia: En ma kokonaan ruotsalainenkaan ole. Siinapa se just onkin .. monella tavalla .. ma
olen monella tavalla ruotsalainen {mm}.. mahan olen asunut taalla {mmj.. ja .. mutta vaan
aidin kanssa, joka on suomalainen. Doo} Mullahan ei ole olJut isaa, ruotsalaista isaa ...
sellasta .. {mmj. Suomalaisella tavalla. Niin kun miten vietetaan joulua ja sellasta. {mm}
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Sellasta mulla on enempi, nehan on sellasia juttuja, joita aiti on tuonut mukanaan Suomesta. Ma en niin kun ole kokonaan mitaan yhta juttua vaan ma olen sekoitus.
Lotta: Sekoitus ... onko sussa ehka jotain piirteita, joista ihmiset sanois, etta "toi on sussa tosi suomalaista!"
Sofia: No emma lieda. Jos se nakyis jotenkin enemman, mutta suomalaiset ja ruotsalaiset on niin tosi samannak6isia. Jos ois joku muu kansallisuus niin ehkas se nakyis
enemman.

Uihes kaikilla haastateltavilla oli vaikeuksia loytaa "se oikea" sana kuvaamaan
itseaan. He maistelivat pitkaan sanoja "suomalainen", "ruotsalainen" ja "ruotsinsuomalainen" pohtien, mika niista sopisi parhaiten kuvaamaan heita itseaan.
Useimmat paatyivat nimeamisen kannalta luovaan ratkaisuun: he ovat valilla
suomalaisia, toisinaan ruotsalaisia ja joskus ruotsinsuomalaisiakin. Tamankaltainen maaritelmien hataruus tai liikkuvuus voi kertoa monesta asiasta: itsensa
suomalaisiksi maaritelleet mainitsivat myos olevansa enemman suomalaisia
kuin mita nimitys ruotsinsuomalainen ehka antaa ymmartaa. Monet sekoittivat
nimityksia ruotsinsuomalaisista puhuttaessa: suomenruotsalainen ja ruotsinsuomalainen menivat haastatteluissa sekaisin itseltanikin. Tama hataruus voi kertoa
siita, etta ruotsinsuomalainen ei ole viela vakiintunut kayttajiensa sanastoon tai
etta sen sisalto on epaselva. ~.1ita tarlcoittaa ruotsinsuomalainen? \Tiittaako Se suomenkieliseen Ruotsissa asuvaan suomalaistaustaiseen henkiloon? Onko ruotsia
puhuva, Ruotsissa asuva suomenruotsalaistaustainen henkilo ruotsinsuomalainen? Voi hyvinkin olla, etta kymmenen vuoden kuluttua "ruotsinsuomalainen"
on tutkimukseni avainhenkiloidenkin mielesta oikein sopiva termi kuvaamaan
heita itseaan.
Musiikkietnologi Pekka Suutari kirjoittaa samasta asiasta ruotsinsuomalaisia
ja tanssimusiikkia kasittelevassa vaitoskirjassaan Gotajoen jenkka (2000). Han
paatyytulkitsemaan nimityksen sekoittamista niin, etta se kuvaisi seka ruotsisuomalainen-kasitteen epamaaraisyytta etta identiteettien valinnanvapautta. Toisin
sanoen, Ruotsissa elavat suomalaistaustaiset henkilot voivat hanen mukaansa
valita melko vapaasti millaista nimitysta he itsestaan kayttavat ja mihin ryhman
he kokevat kuuluvansa (Suutari, 2000:40). Suurimmalle osalle tutkimukseen
osallistuneista suomalainen tausta ja oma suomalaisuus oli myonteinen asia ja
hyvin luonteva osa identiteettia. Monet mainitsivat kuitenkin, etta suomalainen
tausta ei aina oBut oBut ainoastaan ilon ja ylpeyden aihe.

Seuraavassa Maria kertoo suomalaisuutensa merkityksesta.
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Kuva: Markku Huovila, RsA

.. (Ensimmiiinen haastattelu, huhtikuu 2002)
Lotta: Tycker du att du ar liksom ruotsinsuomalainen?
Maria: jaaaa ...
Lotta: Vad sager ni hiir, sager ni Sveriges fin liinda re eller eller finns det II

nagot
Maria: IISverigefinsk, kanske [sverigefinsk] ja det beror ju po.. Det tycker
jag. Att jag kanner det mera och mera, vad nar tiden gar, att man har ratter
fran Finland. [mm] jag ar stolt over det ocksa. jag tycker att det ar en viktig
del utav mej.

Lotta: Okej. Hur var det nar du var yngre?
Maria: DO. ville man ju att bart allting sadant dar, det ville man inte ha (skrattar) [skrattar]
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Lotta: oletko sa mielestas niin ku ruotsinsuomalainen?
Maria: No joo ...
Lotta: Miten te sanotte taalla, nUn ku etta Ruotsissa oleva suomalainen vai onko, onko
joku Iljoku
Maria: IIRuotsinsuomalainen, se ehka [ruotsinsuomalainen], joo, se vahan riippuu. Musta
tuntuu. Musta kylla tuntuu enemman ja en em man, etta kun aikaa kuluu, etta sita niin kun
on juuria Suomessa. [mm] Ja ma olen siita myos ihan y/pea. Se on tarkea osa mua.
Lotta: Okei. Mil/asta oli kun o/it nuorempi?
Maria: No sil/oinhan sita halusi vaan kaiken sellasen pois. Eihan sellasta kukaan halunnut (nauraa) [nauraa]

Itsensa nimeaminen suomalaiseksi tai ruotsalaiseksi oli vaikeaa ja useimmat
olivat sita mielta, etta heidan identiteettinsa vaihtelee tilanteen mukaan. Meidan
voi olla vaikea irrottautua ajattelusta, etta tietyt kasitteet kuten tassa yhteydessa
"suomalainen" ja "ruotsalainen", eivat valttamatta sulje toisiaan pois. Nain ollen
on mahdollista tuntea itsensa seka suomalaiseksi etta ruotsalaiseksi. Voidaankin
ajatella, etta mustavalkean asetelman sijaan liikkummekin harmaan eri savyjen
alueella (Bauman 1990): haastateltavat eivatvalttamatta koe kuuluvansa pelkastaan yhteen ryhman vaan tuntevat pikemminkin yhteenkuuluvuutta moneen eri
ryhmaan. Norjalainen kultturintutkija Hyllan Eriksen (2004,13) toteaakin osuvasti "maailmassa on paljon enemman seka-etta kuin joko-tai -asetelmia". Jotkut
haastateltavat sanoivat suorastaan hermostuvansa kysymyksesta siita, mita he
ovat. "Miksen rna voi olla mita olen?". Seuraavassa esimerkissa Aki-Petteri paatyi
pitkan pohdinnan jalkeen maaritelmaan identiteetistaan.

~

Paiautekeskusteiu, syyskuu 2005

Lotta: No mika sa sitten oisit, jos noin maarittelisit itses?
Aki-Petteri: No, ma olen ruotsinsuoma/ainen, jonka kotikaupunki on Tukholma, sUs Rinkeby ja ma puhun suomee ja silti olen lahes ruotsalainen. Kavisko? (Nauraa)

Aki-Petteri nauraa maaritellessaan itsensa. Ehkapa han viittaa naurulla ja painottaessaan sanaa "silti" siihen, etta hanen maaritelmassaan on jotain tavallisesta
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poikkeavaa. Ruotsalaisuuden olemus on edelleen hyvin yksioikoinen: ruotsalainen
on sinisilmainen, vaaleatukkainen ja ruotsinkielinen. Maaritellessaan itsensa "silti
lahes ruotsalaiseksi" Aki-Petteri tuottaa uutta tapaa olla ruotsalainen.

Kun ei o/ekaan tarpeeksi erilainen
Erilaisuus-teeman yhteydessa tuli esille usein myos ajatus siita, etta tutkimukseni
avainhenkilot kokivat voimattomuutta oman ei-tarpeeksi -erilaisuutensa vuoksi.
Monien mielesta oli turhauttavaa, etta suomalaisista ja ruotsalaisista oli joskus
lahes mahdotonta loytaa erottavia piirteita. Jos on "tavallisen ruotsalaisen" nakoinen ja puhuu riikinruotsia ilman poikkeavaa korostusta, mutta tuntee olevansa
erilainen kuin muut voi olla hyvin vaikea loytaa itselle ja muille kelpaavia syita
erilaisuudelleen. Monet olivat jopa sita mielta, etta jos on selvasti erinakoinen
kuin "tavalliset ruotsalaiset", on eri tavalla oikeutettu erilaisuuden kokemukseen.
Seuraavassa Taina Upplands-Vasbysta kertoo tilanteesta, jossa hanen suomalaisuutensa kyseenalaistettiin kiusallisella tavalla.
.. Taina, syntynyt 1981. Haastattelu Tukholmassa, joulukuussa 2005
Lotta: Jouduksa koskaan puolustamaan suomalaisuuttasi?
Taina: Joo joo tosi usein ja siis kaikkei arsyttavinta on kun poikaystavan aiti heittelee tollasia kommentteja vahan silloin tal/6in ja ma oon tosiaan painottanu sille perheel/e, etta
ma oon suomalainen ja jos mun aiti soittaa kun ma oon siel/a niin ma puhun suomee,
totta kai. Ja eika se eika vaikuta olevan mikaan ongelma, se aitikin vaan naureskelee,
etta "tossa se vaan vaihto kielta hahhahha!" mutta sitten ma muistan kun me oltiin sen
mummon synttareilla ja sit siel/a oli jotain tateja ja setia ja tol/asia, niin sittenkin sen
aiti huutaa sieita p6ydan paasta, tai siis sen joku sen mummon eno, taa menee vahan
vaikeeksf [nauraaJ Niin nin se mun poikaystavan mummon enD kysy multa jotain ja ma
vastasin, etta ma oon suomalainen ja sit sen aiti huutaa sielt toiselta puolelta p6ytaa et
"ei se mikaan sa suomalainen 00, etta kyl/a se on ruotsalainen!", niin mita sa rupeet siin
sit vaittelemaan? Ku koko suku kasassa. Et "kyl/a mina olen suomalainenf" et sita ma
saan tosi usein.
Lotta: No miten ne sit argumentoi sita, et miks sa et sais ol/a suomalainen?
Taina: No se kun ma puhun ruotsia niin hyvin ja se kun ma oon syntyny taal/a niin ku
eihan mul/a 00 mitaan, mut ma heitan siihen sitte et mitas jos sa muuttaisit Kiinan ja saisit lapsen siel/a niin oisko se lapsi kiinalainen? Niin kun et, emma tieda mun ois ainakin
kauheen vaikee kuvitel/a etta mun lapsesta tulis kiinalainen niin kun noin vaan.
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Tainan kuvailema kiusallinen tilanne saattaa olla tuttu monelle muulIekin. Poikaystavan aidin kommenttia "Ei se mikaan sa suomalainen 00, etta kylla se on
ruotsalainen!", voidaan tulkita ainakin kahdella tavalla. Voi olIa, etta vahattelemalla
Tainan suomalaistaustaa aiti kuvittelee tekevansa Tainalle palveluksen ja yrittaa
liittaa hanet osaksi ruotsalaista perhetta. Ehkapa hanelle on merkityksellista, etta
miniakokelas on "kunnon ruotsalainen" muiden sukulaisten mielesta, eika siirtolaistaustainen suomalainen. Kenties poikaystavan aidin mielikuvat siirtolaisista
ovat kielteisia tai han oletti muiden suhtautuvan kielteisesti siirtolaisiin. Niinpa
poikaystavan aidin voidaan ajatella tavallaan suojelevan "miniaansa" sanomalIa,
ettei tama kuulu siirtolaisten joukkoon vaan on kunnon ruotsalainen. Taina listaa
tyypilliset perustelut, joita ihmiset yleensa kayttavat maaritellessaan, miksei han
voisi olla suomalainen: han on syntynt Ruotsissa, han puhuu ruotsia ja nayttaa
ruotsalaiselta. Taina lisaa turhautuneena "nUn ku eihan mulla 00 mitaan':
Toisaalta poikaystavan aidin kaytos voidaan tulkita ilkeilyna. On epaselvaa,
miksi han koki tarpeelliseksi yrittaa vesittaa Tainan maaritelmaa itsestaan suomalaisena. Joka tapauksessa tilanne oli Tainalle hyvin kiusallinen. Han ei halunnut
ryhtya riitelemaan asiasta, mutta koki myos selkeaa tarvetta saada olla suomalain en. Han yritti kuitenkin haastaa poikaystavan aidin logiikkaa kysymalla "et
mitas jos sa muuttaisit Kiinan ja saisit lapsen sielld nUn oisko se lapsi kUnalainen 1':
Esimerkki jatkui Tainan ja poikaystavan aidin sananvaihdolla, joka keskittyi
lahinna kiinalaisten ja ruotsalaisten ulkonakoon. Aiti paatyi siihen, etta Koska
kiinalaiset ja ruotsalaiset nayttavat erilaisilta, lapsi ei voisi olla kiinalainen. Taina
on kuitenkin hanen mieleslaan ruolsalainen Koska suomaiaiset ja ruotsaiaiset
nayttavat samanlaisilta. Tama paatelmien ketju on tietysti vaara, mutta silla ei
nayttanyt olevan merkitysta.
Voimme verrata Tainan kokemusta Emman esimerkkiin kreikkalaisesta ystavastaan, joka arsyyntyy kun hanen alkuperaansa kysellaan. Esimerkit seuraavat
samaa logiikkaa, mutta perustelut etenevat painvastaisiin suuntiin. Emman ystava
arsyyntyy, kun hanen ruotsalaisuutensa kyseenalaistettiin "koska han nayttaa
kreikkalaiselta': Taina puolestaan kokee, etta hanen suomalaisuuttaan ei oteta
vakavasti, Koska han nayttaa ruotsalaiselta. Se, etta ei koe olevansa tarpeeksi
erilainen voidakseen olla jotain muuta kuin ruotsalainen, oli todellinen ongelma
ja surunkin aihe monille tutkimukseen osallistuneille. Emma totesi: "enksma vaan
vois olla mita ma oon, pliis!"
Havaintoni erilaisuus-pulmasta eivat ole ainutlaatuisia: myos Agrenin vaitoskirjatutkimukseen osallistuneet suomalaistaustaiset goteborgilaiset puhuivat
siita, miten ulkopuoliset maarittelevat voimakkaasti heidan mahdollisuuttaan
sanoa olevansa suomalaisia. (Agren 2006:228-230). Etniset identiteetit syntyvat
ja muotoutuvat sosialisen kanssakaymisen tantereella. Joskus, ehka useinkin,
ajatuksemme etnisesta identiteetistamme saattakin olla ristiriidassa ymparilla
olevien ihmisten mielipiteiden kanssa. Tainan esimerkki kuvaa mielestani hyvin
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sita, miten ymparistan asettamat rajat itsemaarittelylle ovat toisinaan aivan liian
ahtaat. Tietysti voimme jokainen tykanamme kokea olevamme mita tahansa, mutta
mika on sellaisen identiteetin merkitys, jota ymparista ei tunnista tai hyvaksy?
Aineistossa on joitain esimerkkeja myas sellaisista tilanteista, joissa avainhenkilat eivat piittaa ymparistan mielipiteista ja rajoituksista. Aki-Petteri kertoo seuraavassa kuinka hanen ruotsalaiset ystavansa vieroksuvat hanen maaritelmaansa
itsestaan suomalaisena. Keskustelimme Rinkebyssa edellisena paivana pidetysta
poetry slam- tapahtumasta ja siita kertovasta lehtiartikkelista. Runonlausuja
esittaytyi assyrialaiseksi ja sanoi, ettei "voi koskaan tulia sen ruotsalaisemmaksi
kuin mihin ruotsalaiset antavat luvan': Kysyin Aki-Petterilta oliko han kohdannut
samanlaista ajattelua.

~

Ensimmiiinen haastattelu, joulukuu 2004

Lotta: Tas on nimittain tosi mielenkiintonen juttu tassa poetry slammista siis, se aija tituleeras itseaan assyyrialaiseksi ja mishan se nyt on (selaa kiivaasti lehtea) se oli.. taalla ..
ja kato tassa ett.. mmm ..jag kommer aldrig bli mer svensk an Sverige tillldter
mej att vara. Onks sulla ikina ollu semmost 0100 etta sa et ois niin ku tiedak sa kunnon
svedu (nauraa) siis sillee tiiak sa, niin kun ruotsalaisten mielesta?
Aki-Petteri: On joo ihan selvasti
Lotta: Miten se tulee esille?
Aki-Petteri: No emma tiia, siina vaan on era. Mut kun ma tunnenki itteni suomalaiseksi
ettei mulle 00 ikina ollu sita et miks ne ei hyvaksy mua koska mua ei 00 kiinnostanu (nauraa) Mut kylla se tulee, se on sellanen undermedveten juttu, etta ma en 00 yhta paljon
ruotsalainen. Mutta sitten kylla joskus ruotsalaisii hairitsee jos ma sanon et ma tunnen
itseni, etta ma oon suomalainen. Et valilla niitten mielesta mun pitas olla ruotsalainen,
kun ma oon asunu taall koko elamani, etta se on niitten mielesta tosi kummallista etta
ma tunnen itteni enemman suomalaiseks.

Aki-Petteri sanaa kohtaavansa usein tilanteita, joissa hanen ruotsalaisuuttaan
kyseenalaistetaan. Han lisasi samaan hengenvetoon, ettei asia liikuta hanta
mitenkaan, koska han on joka tapauksessa suomalainen. Aivan kuten Tainan
tapauksessa, hanenkin mielestaan ongelma on lahinna se, etta muiden mielesta
oli outoa ajatella hanta suomalaisena. Aki-Petteri mainitsi useamman kerran keskustelumme aikana voivansa itse paattaa mika han on, millaiseen ryhmaan han
haluaa kuulua ja milia nimella han itseaan kutsuu. Assyyrialaisen miehen tilanne
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on toisenlaisen: hanen elamassaan nayttaa olevan muiden paatettavissa mita
han saa olla ja mihin ryhmaan han kuuluu. Taina, Emman kreikkalainen ystava,
Aki-Petteri ja assyrialainen runoilija kertovat tavastamme mieltaa maailmaa ja
maaritella sen ihmisia. Yleensa toimimme maartielmissamme vastakkainasettelun
kautta: jos olet ruotsalainen, etta voi olla samaan aikaan suomalainen. Vastakkainasetteluun liittyy aina se, etta ne sulkevat toisensa pois. Kulttuurintutkija Stuart
Hall kirjoittaa hybriydestii eli risteytymiistii, joka syntyy kun vastakkainasettelun
aaripaat alkavat sekoittua (1996, 1999). Useimmiten risteymien ajatellaan, ainakin
aluksi, olevan jotenkin epanormaaleja saannoista poikkeavuutensa vuoksi (Burr
1996:76). Ulkonaolla ja ihonvarilla on paljon merkitysta naissa rajanvedoissa.
Identiteettiin liittyy myos kysymys vallasta: joskus ihmisella itsellaan on yalta
maaritella itsensa miksika vain, kuten Aki-Petteri kertoo. Toisinaan taas, kuten
Tainan, Emman kreikkalaistaustaisen ystavan tai assyyrialaisen miehen tapa uksissa, yalta on muiden kasissa.

Kun huomaakin olevansa ylliittiiviin erilainen
Erilaisuus ja samankaltaisuus puhuttivat tutkimukseni avainhenkiloita paljon.
Monet kertoivat yllattavista tilanteista, joissa he yhta akkia huomasivat olevansa erilaisia kuin muut. Naissa tilanteissa erilaisuus oli tullut usein vahemman
mieluisana yllatyksena, ja joskus erilaisuuteen liittyi myos ryhman ulkopuolelle
sulkeminen. Naissa tilanteissa avainhenkilot olival tunteneet itsensa ryhman
jaseniksi, kunnes aivan yllattaen ryhman muut jasenet paattivatkin toisin. Seuraavassa Sanna muistelee ratsastusleiria Suomessa.

~

Ensimmainen haastattelu, syyskuussa 2005

Lotta: Ootsa mielesUis suomalainen sitten?

Sanna: Kyl ma varmaan oon ruotsinsuomalainen, mutta kyl ma tiedan etta me koettiin
ittemme suomalaisiks kouluaikana. Et mul/e kiM esimerkiks sillai, et ma taalta yhen mun
kaverin kanssa kesasin YI6jarvel/a ratsastus/eirilla. UooJ Ja siel/a ma muistan (. ..) Ku me
seisottiin ja tehtiin jotain ja vahiin matkan paassa oli jotain ratsastus/eirikavereita niin ne
puhu etta "ne kaks ruotsalaista tyttoa". Ja me mun kaverin kanssa ajateltiin, etta "ai onks
taal/a ruotsalaisia tyttOja?" (nauraa) Kunnes me oikeesti tajuttiin, se kesti oikeesti aika
kauan kunnes me tajuttiin, et hei ne puhuu meista! (nauraa) [nauraaJ Ei me nyt ikina oltu
nahty itteemme ruotsalaisina. Et kyl ma luulen et me nahtiin ittemme suomalaisina.
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Sanna kertoi nauraen, kuinka hullulta ratsastusleirikavereiden maaritelma "ruotsalaiset tytot" tuntui. Sanna ja hanen kaverinsa asuivat kumpikin Rinkebyssa ja
olivat kotiymparistonsa ja omasta mielestaan taysin suomalaisia. Ratsastusleirilla
Sanna koki ensimmaisen kerran, kuinka ympariston muutos saattaa vaikuttaa
voimakkaasti identiteettiin, siihen, milta meista tuntuu ja mita muut meista
ajattelevat. Sanna kertoi, etta hanelle oli tarkeaa kuulua suomalaisena tyttona
suomalaisten tyttojen porukkaan. Kun muut puhuivatkin hanesta ruotsalaisena
tyttona, Sanna tulkitsi sen ryhmasta pois sulkemisena.
Tuntuuko meista suomalaiselta vai ulkomaalaiselta, turistilta tai vieraalta,
johtuu ensikadessa meista itsestamme ja ymparillamme olevista ihmisista. Mutta myos maantieteellisella paikalla on paljon merkitysta. Sandra ja muut paljon
Suomessa vierailleet, kertoivattuntevansa itsensa suomalaiseksi Ruotsissa mutta
hyvin ruotsalaiseksi ollessaan Suomessa.
~

Palautekeskustelu kesiikuussa 2002

Lotta: Joo, oletko sina suomalainen?
Sandra: Eem, olen mina niin kuin enemman ja enemman tullut suomalalaiseksi, ian myota. (nauraa)[nauraa] Tullut viisaammaksi. Ei mutta tota, silloin nuorempana ma olin ihan,
siis se ihan riippuu missa pain ma olen. Niin kuin nytkin, jos ma olen Suomessa, niin kylla
ma silloin olen ruotsalainen. Kylla mulla se suomalaisuuskin on mukana siella, etta ma
olen niin kuin, se vaaka niin kuin kallistuu vahEin niin kuin ruotsalaisuuteen, ruotsalaisen
puoleen. Sitten kun ma olen taalla, taalla ma olen suomalainen.
Lotta: Tuleeko se 010 niin kuin itsestasi, vai tuntuuko susta, etta muut ihmiset pitaa sua
ruotsalaisena Suomessa ja suomalaisena Ruotsissa?
Sandra: Ma en, ma en, ma en sita oikein tieda. Ma olen sita miettinyt paljonkin, etta
miksi ma tunnen nain. Mutta ma olen vaan todennut sen, etta kun ma menen kesallakin
Suomeen niin kylla ma olen niin ku, ma puolustan niin ku ruotsalaisuutta siella [mm] ja
suomalaisuutta ja Suomea Walla.

Tunne omasta ruotsalaisuudesta tai ei-suomalaisuudesta muodostui Suomessa
ollessa arjen pikku asioista, jotka ovat erilaisia kuin Ruotsissa, kuten miten ostetaan postimerkkeja tai asioidaan ruokakaupassa.
~

Ensimmiiinen haastattelu syyskuussa 2005

Sanna: Nytjos ma aikuisena ajattelen niin (epaselvaa puhetta) et ku ma meen Suomeen
niin kyl ma huomaan et emma suomensuomalainen 00, et kylla siella vahan turistin elkeita
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on aina. Etta joka kerla ennen kun ma oon vahan aikaa ollu taas Suomessa niin ma aina
oon kaupan kassalla ja se on et ']00 sa et 00 punninnu naita hede/mia" ja sit ma, et "ai
niin, ma oon Suomessaf" (nauraa) Ja sit ma oon aina ostamassa postimerkkeja niin ku
"ma ottasin sellasen postimerkin Eurooppaan tai niin ku Suomen sisalle", ja Suomessa
on vaan se yksi ja sama postimerkki, et se koko ajan muistuu mie/ee.

Monet haastateltavat tekivat eron suomala isen, ruotsinsuomalaisen ja suomensuomalaisen valille. Suomensuomalaiset olivat" oikeita suomalaisia", he ovat suomalaisuuden mitta. Muualla asuvia suomalaisia verrattiin taman ryhman piirteisiin ja
tapoihin toimia. Monet toki kutsuivat itseaan suomalaisiksi, mutta lisasivat nopeasti, etta ruotsinsuomalaisten ja suomensuomalaisten valilla on eroja. Aki-Petteri
piti itseaan "tosi suomalaisena" tai ruotsinsuomalaisena ja leikitteli ajatuksella
asua Suomessa jonkin aikaa voidakseen todeta, olisiko hanen mahdollista oppia
ajattelemaan ja tuntemaan "niin kuin oikea suomalainen".
~

Palautekeskustelu syyskuussa 2005

Lotta: Mikii sua siella kiinnostas eniten?
Aki·Petteri: Siis mua vaan kiinnostais eniten se fiilis, etta sais tuntea ittensa ihan suomensuoma/aiseks, se ois tosi kiinnostavaa. Tai etta tulisko mulle ollenkaan se etta nyt
ma a/an hiffaa Suomee, koska mulla on sellanen kuva, etta se on vahiin erilainen, tosi
erilaista kaikki jEtijestelmat ja kaikki vaikka periaatteessa se on ihan sam an tyylinen maa
silleen. Mutta kuitenkin mulla on sellanen fiilis, kuitenkin, etta pystysinko ma tuntee itteni
suomensuoma/aiseksi [yymm] Mut en ma usko sita (naurahtaa)

Kun ruotsinsuomalaisuutta ja suomensuomalaisuutta verrataan toisiinsa talla
tavoin, heraa kysymys, mita tama mystinen "suomalaisuus" sitten pitaakaan
sisallaan? ..
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Suomalaisuuuwl
ja ruotsalal

vertailusta

Edellisissa luvuissa on useaan otteeseen todettu, etta suomalaisuutta rakennettiin haastatteluissa nimenomaan vertaamalla sita ruotsalaisuuteen tai muihin
kansallisuuksiin (tai pikemminkin pinttyneisiin kasityksiin ruotsalaisuudesta
tai muista kansallisuuksista). Huumori ja kaavamaisilla kasityksilla vitsaileminen ovat merkittavia suomalaisuuden maarittelyssa. Haastateltavat mainitsivat
usein puhuvansa pinttyneista kasityksista ja mielikuvista, ja usein naissa kohdissa
haastattelua aanitykset ovat naurua taynna. Nauru ja huumori ovatkin erittain
mielenkiintoinen osa tutkimusta.
Yleensa nauraminen yhdistetaan ihmisille tyypillisena hauskaan asiaan reagointina: nauramme kuullessamme hauskan vitsin tai katsoessamme hauskaa
elokuvaa. Haastatteluissakin suurin osa naurusta, tirskunnasta ja vitsailusta on
johonkin hauskaan asiaan reagoimista. Haastatteluissa vitsailtiin myos paljon,
eika aanityksia kuunnellessa ole epaselvaa, milloin kyseessa on hauska (tai ainakin hauskaksi tarkoitettu) asia, jolle nauretaan yhdessa. Joissain tilanteissa
oli kuitenkin epaselvaa onko kyseessa vitsi ja huumorimielella kerrottu juttu,
vai vakavasti kerrottu asia. Seuraavassa ikaiseni mies puhuu suomalais- ja ruotsalasimiesten eroista. Minun oli mahdotonta olla varma, onko kyseessa vitsi vai
tosiasiana kerrottu tapaus.

Lotta: Ootteko te siella jonkunnakonen oma ryhmanne, kun te ootte kaikki yhdessa te
suomalaiset, vaikkette suomea keskenanne puhuiskaan?
Olli: Noo, ollaan me vahasen, et me ollaan vahasen enemman yhdessa ... Vaikee sanoo.
Me tunnnetaan etta ollaan kuitenkin, et me ollaan enempi erilaisia kun ruotsalaiset. Et
miettii asiat erilailla kun nama ruotsalaiset miettii.
Lotta: Milleen erilailla, koita selittaa.
Olli: Ruotsalaiset on enempi talleen akkamaisia (nauraa) miehet, ihan tosi, ne on niin kun
vahan akkamaisia. Niita voi niin ku smora. Osta niille vaikka pUlla ja ovat ihan mielissaan
etta "hyva jatka!", ihan tosi. Suomalainen kun se niin kun on, sanaa vaan etta kiitos vaan
ei siina mitaan muuta. Ruotsalainen on niin erilainen, sita voi niin ku smora.
Lotta: Pullaa ostamalla? (nauraa)
Olli: On se ihan tosi! Ne saattaa t6issa niin ku, ne on ihan erilaisia. Ostaa ruotsalaisen,
ostat niille pullaa ja ne tekee vaikka ihan mita vaan sulle.
Lotta: Ihan tosi?
Olli: Ihan totta, ne on akkamaisia, ne ruotsalaiset.
Lotta: No ihanko kaikki?
Olli: Noo, ei kai...
Lotta: Eli siina on joku, hmm, (puhuu hitaasti ja epavaran kuuloisesti) tammonen ero,
siina on siis tammonen ero suomalaisen ja Ilruotsalaisen valilla
Olli: II joo on on! Suomalainen on niiko enempi mies, niin kun miesmainen. Se on niin
kun enemman javia anamma.
Lotta: Nii.

Kuten esimerkista on helposti luettavissa, en osaa arvioida onko OBi tosissaan
joten intan ja epailen hanen tarinaansa. Ensin luulin hanen vitsailevan, mutta
tarinan jatkuessa ja OUin tuodessa esille klassisia ruotsalaismiehiin liitettavia
kliseita ilman, etta han olisi viitannut niihin kliseina, aloin epailla oliko kyseessa
sittenkaan vitsi. Muistan hanen hymyilleen, ja aanityksessa kuuluu naurua, mutta
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alIi ei katsonut minua silmiin vitsinkertojalle tyypillisella tavalla. Yleensa vitsinkertoja katsoo kuulijaansa kiinteasti kasvoihin voidakseen seurata kuuntelijan
ilmeita ja viestittaa omilla ilmeillaan, etta kyseessa on tosiaankin hauskaksi tarkoitettu juttu. rama esimerkki kuvastaa myos erinomaisella tavalla alkutaipaleeni
kompelyytta haastattelijana. Sen sijaan, etta olisin antanut hanen kertoa juttunsa,
halusin lisakysymyksilla tarkennuksia enka selvastikaan uskonut han en juttuaan
todeksi.
alIi ei suinkaan ollut ainoa haastattelemani mies, joka luonnehti ruotsalaismiehia naiselIisiksi ja pehmoiksi. Ruotsalaismiesten epamiehekkyys on yleinen
kuvitelma niin Suomessa kuin ruotsinsuomalaistenkin keskuudessa. Myos monet
muut tutkijat ovat raportoineet samasta asiasta (esimerkiksi Agren 2006: 138139; Rosenberg & Toukomaa 1994:152; Laine-Sveiby 1991). Kun haastateltavat
puhuivat ruotsalaismiehista naisellisina tai pelkureina ja pehmoina suomalaismiehiin verrattuna, he merkitsivat useimmiten lauseitaan pienilla lisayksilla kuten
"tama nyt on tallanen stereotypia/klisee': Ollin puheessa tallaisia lisayksia ei ole. En
yksinkertaisesti tiennyt miten suhtautua tarinaan. Yleensa haastateltavat tekivat
erittain selvaksi, milloin he vitsailivat ja milloin kyseessa oli tosi asia.
Naurua loytyy kuitenkin paljon myos silloin kun kyseessa ei ole hauska juttu.
Miksi haastatteluissa nauretaan niin paljon? Itseasiassa ihmiset nauravat muulloinkin kuin vain silloin kun jokin asia on hauska. Yhdysvaltalainen naurututkija
Provine tutki valitonta naurua keskustelutilanteissa (ei siis komediaa katsottaessa
tai vitsia kerrottaessa) ja tuli varsin yllattaviin tuloksiin (Provine 2000). Hanen
tutkimusryhmal1sa aanitti yIi tuhat "naurukohlausta". Materiaalin analysoituaan
tutkijat totesivat, etta vain 10-20 % nauruista liittyi johonkin hauskaksi tulkittavissa olevaan asiaan. Provine paatteleekin, etta naurun ensisijainen tehtava
on saada toinen ihminen tuntemaan olonsa hyvaksi. Kun ymparillamme olevat
ihmiset reagoivat nauruumme nauramalla syntyy yhteenkuuluvuuden tunne. Kun
haastatteluja kuunnellessa huomio kiinnittyy nauruun ei-hauskoissa kohdissa,
kyse voi olla Provinen ehdotuksen mukaan siita, etta yritamme luoda haastatteluun osallistuville miellyttaa tunnetta, saada myonteista palautetta ja loytaa
jotain yhteista. Joskus nauramme ollessamme hermostuneita, epavarmoja tai
hamillamme. Mutta usein nauramme yksinkertaisesti, koska jokin asia on hauska.
Haastatteluja kuunnellessani huomaan, etta naurumme on paaasiassa sekoitus
myonteisen palautteen hakemista ja hauskoille jutuille nauramista.
Haastatteluissa loytyy paljon kohtia, joissa haastateltava kayttaa kliseita ja
naurua yhta aikaa. Erityisen paljon naita kohtia ilmaantuu, kun haastateltavat
puhuvat suomalaisista ja ruotsalaisista vertaillen kansalIisuuksien piirteita toisiinsa. Naurua ja nauramista koskevissa tutkimuksissa on todettu, etta kliseiden
ja naurun yhteys voi toimia tavallaan puskurina puhujan ja kerrottavan tarinan
valissa. Nauru puheessa voi merkita myos etaisyyden ottamista viestittamalla,
etta puhuja on tietoinen viestinsa kliseisyydesta. Haastattelumateriaalista saa

hakemalla hakea suomalaisiin ja ruotsalaisin liitettavia kliseita joiden yhteydessa
ei esiinny naurua. Seuraavassa pyydan Aki-Petteria kuvailemaan Suomea viidella
adjektiivilla. Hanen eparointinsa ja naurunsa, seka lausahdus "mul tulee vaan
tosi komia sanoja mieleen" on oiva esimerkki siita, miten puhuja voi merkita
seka naurulla etta sanomalla aaneen jonkin olevan "komia", "tosi kliseeta". Han
ei oikeasti ole samaa mielta mutta parempien vaihtoehtojen puuttuessa kayttaa
kyseessa olevaa sanaa. (Katso myos Billig 2005).

~

Palautekeskustelu, syyskuu 2005

Lotta: Mita sa aatteletjos pitaa sanaa viis adjektiivii et millanen Suomi on lomamaana?
Aki-Petteri: 066 .. se on niin ku (nauraa) viis adjektiivia, vai? (nauraa)
Lotta: Tai voi olla my6s sanoja, vaikka et vaan talo tai aurinko tai mita vaan.
Aki-Petteri: 06, 66, se on mulle loma, 66, 66, mm, mm, mm, mul tulee vaan tosi kornia sanoja mieleen kun juuret ja rei se mitaan} mutta ma en voi sanaa niita nain yhessa
[Iauseessa}, mun taytyy saada selostaa (nauraa)
Lotta: Saat selostaa (nauraa)

Aki-Petteri selosti laajasti mita han tarkoitti juurilla ja miksi hanen mielestaan
juurista puhuminen oli "jotenkin komia". Han sanoi tuntevansa selkeaa kuuluvuutta myos Suomeen vaikka elaakin Ruotsissa ja pohti, ettei sille tunteelle taida olla
muuta sanaa kuin juuret. Hanen ja monen muun haastateltavat on vaikea kuvata
sita "milta tuntuu kuulua jonnekin". Meilla on todellakin kaytossamme vain rajattu
joukko kasitteita, joiden avulla voimme kertoa mielipiteistamme ja tunteistamme.
Puu on kiinni juurillaan maassa eika puuta voida helpostikaan siirtaa. Taman
vertauksen mielikuvassa juuret sitovat myos ihmisia tiettyihin paikkoihin. Mutta
voimmeko tuntea juuria ja silti olla tasapainoisia ja tyytyvaisia elamaamme jossain
muualla? Haastateltavien mielesta voimme. Juuret, niiden olemassa 010, puute ja
merkitys puhuttivat paljon ja tarkastelen tata vertauskuvaa seuraavaksi. T
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Suomalaisuus on muutakin kuin kielta
Tahan mennessa olemme pohtineet kielen merkitysta suomalaisuuden muodostumisessa seka erilaisuuden kokemisessa. Valtaosa tahan tutkimukseen osallistuneista kertoi, etta suomen kieli on jotakuinkin tarkein osa heidan omaa suomalaisuuttaan ja suomalaisuutta Ruotsissa. Kaikki haastateltavat, avainhenkilot
mukaan lukien, painottivat kuitenkin, etta suomalaisuus on paljon muutakin kuin
kielta. Heidan mielestaan suomalaisuus ei katoa vaikka kavisikin niin, etta heidan
suomen kielensa hiipuisi vuosikymmenten saatossa. Mita muuta suomalaisuus on
kielen lisaksi? Tahan mennessa kaikki esimerkit ovat tavalla tai toiselle liittyneet
kieleen, ja heidan suomalaisuudtensa on rakentunut vahvasti kielen ymparille.
Nyt tarkastelemme juurien merkitysta ja luonteenpiirteita seka tunteita, joiden
avulla suomalaisuutta maariteltiin.
Maantieteelliset paikat minne juuret kiinnittyvat
Luonteenpiirteet ja tunteet
Ensimmainen kohta liittyy voimakkaasti Suomeen maana ja niihin paikkoihin
mista haastateltavien suomalainen suku on kotoisin. Minkalaiseksi paikaksi
haastateltavat kuvaavat Suomea? Mita sinne matkustaminen merkitsee? Mita ovat
juuret ja minne ne kiinnittyvat? Toinen kohta summaa haastatteluissa esinntyvia
suomalaisiin liitettavia luonteenpiirteita. Millaisia suomalaiset ovat? Kuinka sopivia nama luonnehdinnat ovat haastateltavien itsensa kohdalla?
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Varhaisnuarten lerikaulu Barghamnissa Vatlern-jarven rannalla 1970-luvun lapulla. Kuva: Juhani
Jaakkonen, RsA

Paihha nimelta Suomi
Edellisen luvun esimerkit siita, miten haastateltavat kokivat itsensa erilaisiksi
kuin muut, perustuivat usein ihmisten valiseen kanssakaymiseen. Erilaisuuden
tai ryhmaan kuulumattomuuden kokemus voi myos syntya itsestaan ilman muita
ihmisia. Suomesta maana puhuttiin poikkeuksetta tunteellisesti: Suomeen oli
ihanaa menna, siella tuntui kodikkaalta ja tutu Ita, vaikka kaikki mainitsivatkin
olevansa enmman tai vahemman turisteja Suomessa. Sannan esimerkki hedelmien
punnitsemisesta ruokakaupassa on oiva esimerkki arkipaivan tiedosta. Suomi
maana rajoineen ja kaupunkeineen merkitsee monelle asiaa, joka teki heista
suomalaisia. Toisaalta Suomi maana oli myos se paikka, jossa he kokivat olevansa
ei-suomalaisia, "ruotsalaisia" ja "turisteja".
Suomi oli valtaosalle lomamaa, jossa vierailtiin joko kerran tai kaksi vuodessa. Haastateltavat kavivat tapaamassa sukulaisiaan paikoissa, joilta lahdettiin
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Ruotsiin sankoin joukoin 1960- ja 1970-luvuilla. Omien vanhempien kanssa
lapsuudessa tehtyja lomamatkoja muisteltiin jannittavina reissuina. Varsinkin
Pohj ois-Suomeen matkustaneille lomamatkat olivat kuitenkin myos puuduttavan
pitkia. Monelle perheelle ajomatkaa kertyi suuntaansa yli 1000 kilometria. SneIlman (2003) tiedusteli Goteborgissa asuvilta haastateltaviltaan heidan Suomeen
suuntautuvista lomamatkoistaan ja totesi, etta monille tuo huikea ajomatka
merkitsi myos lahes sankarillista suoritusta. Monet kertoivat ajaneensa mieluiten
pysahtymatta, koska oli tarkeaa paasta "kotiin" mahdollisimman nopeasti. Jotkut
han en haastateltavistaan kuvailivat Suomen lomien olleen yhta innolla odotettuja
kuin jouluaatto lapsille (Snellman 2003, 230-231).
Suurimmalle osalle haastateltavia Suomessa kayminen tarkoitti maaseudulla
kaymista. Jos sukulaiset asuivat kaupungissa, kesat vietettiin kuitenkin kesamokilla maaseutumaisemissa. Ymparisto vaikuttaa voimakkaasti mielikuviimme
paikoista, ihmisista ja tunnelmista. Kun haastateltavat puhuivat Suomesta, heidan
mielikuvansa perustuivat pitkalti niihin ymparistoihin, joissa he olivat kesiaan
viettaneet. Kopingilainen avainhenkiloni Maria oli hyvin laheinen Suomessa
asuvan isoaitinsa kanssa ja vieraili taman luona mahdollisimman usein. Maria
puhui Suomesta paikkana, jossa "Iehmat laiduntavat loputtomilla, alavilla niityil10.': Tallainen mielikuvamaisema on tietysti aivan toisenlainen kuin Ita-Suomen
jarvialueella, Pohjois-Suomessa tai Espoossa vierailevan henkilon mielikuva Suomesta. Suomeen matkustamisesta ja siella olemisesta puhuttiin aina innostuneesti.
Suomessa oli mukava kayda, lomailla vahan aikaa ja palata sitten arkielamaan
Ruotsiin. Matkamuistoina kaikki toivat mukanaan tyytyvaisen ja onnellisen mielen.
Seuraavassa Sanna kiteyttaa Suomen merkityksen lomamaana
~

Palautekeskustelu, joulukuu 2006

Sanna: Manella ruotsinsuomalaisella varmaan kay nUn, etta ne kay vaan kerran vuodessa kesasin Suomessa, mummolassa suunnillee. No ma nyt oon kayny vahan muuallakin, mutta monet kay sukulaisia tapaamassa, ja sa oat mokilla, sa oat saunassa, sa
oat maalla, sulle jaa sellanen kuva, myos aika ruusuinen, etta Suomeen on aina kiva
menna. Silla on aina ihanaa, ja siella on aina sukulaiset haluu tavata, no suku ei kaikille
00 aina nUn helppo asia.
Lotta: No mut, useimmille kai kuitenkin?
Sanna: .. .mut kuitenkin .. mummille mennaan ja on kesaloma ja siel on kaikkee hyvaa
syotavaa.

Sanna kuvailee Suomeen liittyvaa kuvitelmaa paikasta, jossa on aina aurinkoista
ja elama hymyilee. Han mainitsee nopeasti itse kayneensa muuallakin kuin suku-
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laisten luona ja nahneensa enemman Suo mea kuin ruotsinsuomalaiset yleensa.
Sanna on ainoa haastateltava, joka toi esille vaikean ja vaietun aiheen: milta
tuntuu kun suku Suomessa ei olekaan vain iloinen ja helppo asia. Tama lause
olisi voinut olla erinomainen keskustelun avaus, mutta juttu lopahtaa kuitenkin
hieman tahdittomaan kysymykseeni "no mut, useimmille kai kuitenkin" (suku on
iloinen asia). Haastatteluhetkella en huomannut keskeyttaneeni Sannaa, huomioni
kiinnittyi asiaan vasta analyysivaiheessa kuunnellessani haastatteluja uudelleen
ja uudelleen.
rata pienta lausahdusta on kuitenkin hyva pysahtya hieman tarkastelemaan.
Haastattelin mybs useita vanhempia, Sannan vanhemmat mukaan lukien. Naissa
haastatteluissa monet puhuivat avoimesti vaikeista suhteista vanhempiinsa ja
sukuunsa Suomessa. Joillekin vaikeat perhesuhteet oli yksi Ruotsiin lahtemisen
syista. Vanhemmat, jotka kuvailivat suhdettaan sukuun Suomessa mutkattomaksi
ja lampimaksi, kertoivat poikkeuksetta "muista", joilla oli vaikeuksia Suomen
lomien vuoksi ja jotka suorastaan valttelivat Suomessa kaymista. En voi taman
tutkimuksen perusteella arvioida, miksi kukaan muu haastateltavista ei ottanut
vaikeita sukulaissuhteita puheeksi, vaikka heidan vanhempiensa sukupolvi
puhui ongelmasta paljon. Oletan kuitenkin, etta koska suomalaisuus koetaan
poikkeuksetta perhekeskeiseksi asiaksi ja perheen sisaisista ongelmista ei valttamatta puhuta ulkopuolisille. Voidaan mybs ajatelIa, etta valtellessaan tata aihetta
haastateltavat halusivat vetaa rajaa itsensa ja vanhempiensa sukupolvien valille:
heidan sukupolvensa ei enaa toista samoja suomalaisiin liitettavia ongelmia vaan
edustaa uudenlaista suomalaisuutta (katso mybs Agren 2006, 239-241).
Jotkut kuvasivat sukulaissuhteitaan ja kontaktia sukuun Suomessa adjektiivilla "ohut", mutta kukaan ei sanonut suhteen olevan huono. Useimmiten etaisen
suhteen sukulaisiin sanottiin johtuvan siita, ettei Suomessa ole samanikaisia
serkkuja tai pikkuserkkuja, tai ettei yhteisia mielenkiinnon kohteita ole lbytynyt.
Suo men kieli aiheutti sita taitamattomille konkreettisen esteen. Kun ei ollut yhteista kielta, ei mybskaan yhteytta Suomessa asuviin sukulaisiin juuri lbytynyt.
Kaikki Suomessa saannbllisesti kayneet haastateltavat korostivat samanikaisten
serkkujen ja pikkuserkkujen merkitysta yhteyden sailymiselle. Ainoastaan Emma
ja Aki-Petteri kertoivat kayvansa mybs ystavien luona Suomessa sukuvierailuiden
lisaksi. Yleistaen voin todeta, etta sukulaiset olivat suurin syy Suomessa lomailulle.
Kaikkien 29 haastateltavan joukossa oli vain yksi, joka ei ollut koskaan kaynyt
Suomessa.
Suurimmalle osalle haastateltavista Suo men lomat olivat harventuneet vuosien saatossa. Monet olivat aloittaneet teini-iassa kesatybt kotipaikkakunnillaan
Ruotsissa ja halusivat tehda omia suunnitelmia perhelomien sijaan. Kysyin ensimmaisen haastattelun aikana, milloin haastateltava oli kaynyt Suomessa edellisen
kerran ja oliko seuraava matka suunnitteilla. Avainhenkilbistani kahdeksan oli
kaynyt Suomessa kuluneiden kuuden kuukauden aikana ja naista kahdeksasta
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nelja tiesi seuraavan matkansa ajankohdan. Suomessa kaymisen syyt saivat uusia
piirteita vuosien vieriessa; yha useammin matkalle lahdettiin hautajaisten vuoksi
eika vain kesalomalle tai joulun viettoon. Seuraavassa Sofia kuvailee ristiriitaisia
tunteitaan hautajaismatkastaan. Nyt lahdettiin surullisen asian vuoksi, eika Suomessa oBut vastassa innoBa odotettu lorna vaan sureva suku.
~

Ensimmainen haastattelu, joulukuu 2004

Lotta: Hur kanns det att fara till Finland? Har du nan' patriatisk kansla att
fara dit? (skrattar)
Sofia: (skrattar) Det ar kul, det ar ocksa markligt att aka till begravningen,
att man skall aka till Finland, ach det ar lite kul att sam hdlsa pa slaktingar,
ach oftast ar det lav, man har ledigt ach sa kom en kanstig kansla att det var
ingen ralig resa men, det ar kul att aka dit.

Lotta: Mil/aselta tuntuu /8htea Suomeen? Onko sulla jotain patrioottisia fiiliksia? (nauraa)
Sofia: (nauraa) Onhan se hauskaa, myos tosi outoa /8htea sinne kun mennankin hautajaisiin. Etta on jotenkin kivaa lahtea tapaamaan sukulaisia, usein on just loma ja on
vapaata ja sitten tuieekin tal/anen auto fiitis, etta taa ei olekaan mikaan mukava reissiJ,
mutta silti sinne on kiva menna.

Kiinnostava yksityiskohta Suomen lomista on se, etta joillekin Suo men lorna
tarkoitti 24-tunnin laivaristeilya, jonka aikana ei valttamatta poistuta laivasta.
Risteily oli "tarpeeksi suomalaista". Sukuloimisen ja kesa seka joululomien lisaksi
jotkut olivat oBet kesaleireilla tai kesatoissa Suomessa. Sandra oli ainoa, joka oli
oBut Suomessa hieman pidempaan. Han oli opuskeBut Helsingissa kolme kuukatta
osana ruotsalaista tutkintoaan.
~

Ensimmainen haastattelu, huhtikuu 2002

Lotta: Ai etta sa olet kuitenkin ollut pitempiakin aikoja Suomesssa?
Sandra: Joo, oon ollut. etta aina kesasin olliin kesalomalla, kaiket kesat. Sitten koulussa
ma tota sain sitten stipendin ja paasin Helsinkiin tekemaan mun lopputyota. Ma asuin
Helsingissa kolme kuukautta, ja siita on viis vuotta. Etta kyll ma nain sielakin, etta Suomi
oli ennen mulle sellainen kesaloma maa, siella oli lomaa vaan. Se oli sellaista hohtoa.
Sinne vaan mentiin kesalla ja oltiin lia on ihanaa ja aurinko paistaaj nii, nii! Sita oltiin va-
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Kontaktit Suomeen ovat tarkeita Ruotsissa asuville suomalaisille. Gustavsbergin Ekealin koulun
suomalais-ruotsalainen yhdysluokka teki luokkaretken Helsinkiin. Luokassa oli puolet ruotsalaisia ja
toinen puoli suomalaisia oppilaita . Ruotsalaisten oppilaiden opettaja oli Lars Dalberg ja suomalaisten
Jukka Horsma. Kuva: RsA.

paana ja tolleen. Sitten ma menin Helsinkiin ja, ma asuin sen kolme kuukautta siella. Ma
aloin maatiskuussa ja tulin maatis, huhti, toukokuussa, toukokuun lopulla pois. Et siella
oli talvi ja tuisku ja kaikkea tommosta ja kylla siellakin piti vuokra maksaa, etta, ja kylla
siellakin tuti arki. Et se oli ihan jannaa niin ku kokea se [no varmasti] etta kylla sielakin
oli arki, etta se ei ollut sita saunaa ja uimista, etta kylla siellakin satoi vetta ja tuli lunta,
ja kaikkea tylsaa ja harmaita paivia.

Sandra oli Helsingissa alkukevaasta ja kuvailee kokemustaan korostaen saan
merkitysta: "siellakin satoi yetta ja tuli lunta, ja kaikkea tylsaa ja harmaita pai-
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via': On toki totta, etta alkukevaalla Helsingissa saattaa hyvinkin sataa lunta ja
ilmasto on kylmempi kuin Malarin laaksossa. On kuitenkin epatodennak6ista, etta
Helsingissa oli kovin usein "talvi ja tuisku". Uskoisin Sandran muiston hurjasta
talvisaasta liittyvan osittain my6s Suomessa olemiseen sinansa. On epaolennaista
tuiskusiko ja myrskysik6 Helsingissa vai ei, mutta kesamuistojen rinnalla maaliskuinen Helsinki on taatusti ollut kaikkea muuta kuin lempea. Vaikka Helsinki ei
saansa puolesta saanut Sandralta kiitosta, han puhui opiskelujaksosta Helsingissa
jannittavana ja my6nteisena kokemuksena, joka antoi hanelle taysin uudenlaisen
mahdollisuuden tutustua Suomeen. "Kylla siellakin piti vuokra maksaa, etta, ja
kylla sieliikin tuli arki':
Lukkarinen Kvist (2006) kiinnitti tutkimuksessaan huomiota samanlaiseen,
saahan liittyvaan seikkaan haastatellessaan ikaantyvia suomalaisia Eskisltunassa. Kotikylistaan kertoessaan han en haastateltavansa puhuivat kylmasta saasta
ja pimeydesta peltojen ylla, etenkin ennen ensilumen satamista. Kukaan ei romantisoinut pimeytta, painvastoin sita kuvailtiin ahdistavana ja masentavana,
asiana. Lukkarinen-Kvist arvelee, etta kylmyys ja pimeys merkitsevat todellisten
saaolosuhteiden lisaksi ajan kulumista ja irrottautumista kotikylan maisemista
(Lukkarinen-Kvist 2006, 182-185; katso, my6s Hujanen 1986). L6ydan Sandran
kertomuksesta ja Lukkarinen-Kvistin analyysista paljon yhtymakohtia: Sandra
kertoo Suomi-kuvan muuttuneen Helsinki -kokemuksen my6ta realistisemmaksi
ja Suomen maana muuttuneen hanelle ikuisen auringon maasta arkiseksi, jopa
talviseksi. Mielikuvina aurinko ja talvimyrksy ovat vastakohtaisia ja niin ovat
my6s Sandran kaYltamat vertaukset "harmaita ja tylsia paiva" seka "lomaa vaa;;
ja sellasta hohtoa': Kun tapasimme Sandran kanssa ensimmaisen kerran kevaalla
vuonna 2002, han oli tiiviissa yhteydessa Suomeen siella asuvan suomalaisen
miesystavansa kautta. Kolme kuukautta Helsingissa olivat kuitenkin avanneet
hanen silman sa Suomen arkipaivaan jo ennen suhteen alkamista. Sandra mainitsi
Helsingissa opiskelun tehneen erinomaisen hyvaa hanen suo men taidolleen. Han
kertoi olleensa aluksi lopen uupunut jo kahdeksalta ill all a, mutta tottuneensa pian
siihen, etta kaikki tapahtui suomeksi. Han omaksui my6s nopeasti Helsingin seudun puherytmin, ja vertaa kielikylpyaan polkupy6ran ketjujen rasvaamiseen.
~

Palautekeskustelu kesiikuussa 2002

Sandra: (.. .) Taa meidan suomen kieli, faa meidan kofisuomen kieJi, niin se harjaantui,
mulla fuJi sellasta Helsingin slangi sitten mukaan. Ja sitten aiti sanoi puhelimessa etta:
" hei, aJa puhu niin nopeasti" etta hankin kuulee mita sanot! (nauraa) [nauraa] etta siis
mulla harjaantui aivan hirveesti se, etta se on niin ku niin ku ma olen verrannut sita pyorankettinkiin panee oljya, niin se sujuu paljon natimmin. Tai siis moottoriin panee vahiin
oljya lisaa. Etta kylla se moottori pyorii kumminkin, mutta jos sinne panee oljya, niin se
pyorii paremmin [niin eika ku/uta niin paljoa] nii niin (nauraa) etta silleen.
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Sandra kayttaa sanaa "kotisuomen kieli" viitaten Suomessa puhutun kielen ja
kotona Kopingissa puhutun suo men kielen eroihin. Han kuvaili suo men taitoaan
sujuvaksi, mutta kertoi joutuneensa kaantamaan Helsingissa kaiken suomenkielisen materiaalin ruotsiksi ymmartaakseen kunnolla mista oli kyse. Emme
keskustelleet haastatteluissa enemmalti Suomessa puhutun suo men ja Ruotsissa
puhutun suomen eroista, mutta jos joku otti asian esille, han viittasi yleensa Ruostissa puhuttavan "vanhanaikaista" suo mea. (Katso esimerkiksi Lainio 1989)

Juuret
Huolimatta siita, miellettiinko "paikka nimelta Suomi" maaseuduksi vai kaupungiksi, aurinkosaaksi tai lumimyrskyksi, mummin herkkuruoiksi tai 24-tunnin
risteilyksi, Suomella oli konkreettisena paikkana tarkea merkitys haastateltaville.
Siita puhuttiin aina lammolla. Suomi oli myos se paikka, jossa oli juuret. Juuret
olivat osa jokaisen suomalaisuutta, niista puhuttiin usein ja vertauskuva loytyy
myos jokaisen avainhenkilon haastattelusta. Haastateltavat kuvailivat kuuluvansa
Ruotsiin, jotkut tarkensivat kuuluvansa nimenomaisesti johonkin kaupunkiin tai
kaupunginosaan, mutta myos Suomeen. Nayttaa silta, etta juurilla ajateltiin olevan
perinnollinen linkki haastateltavien vanhempien kautta Suomen maahan. Mielenkiintoista olikin, etta kukaan ei maininnut juuriensa olevan Ruotsissa, vaikka
kaikki olivat varttuneet Ruotsissa. Jotkut olivat jopa syntyneet siella ja puhuivat
Ruotsista poikkeuksetta kotinaan.
Rinkebyn alueelta kotoisin olevalla Lolalla oli kaksi pienta lasta etela-eurooppalaisen kumppanin kanssa. Han kuvasi tunteitaan Suomessa olevista juurista
kauniisti. Vaikka Lola ei ole tutkimukseni avainhenkilo, olen valinnut hanet kuvaamaan juurien pohdiskelua. Han kiteyttaa monen muunkin ajatukset juurista.

~

Lola, syntynyt 1973, ensimmiiinen haastattelu, lokakuu 2005

Lola: Ma oon ruotsinsuomalainen, siksi kun sUs miten ma sen tunnen etta mun juuret
on Suomessa, mut mun kotikaupunki on kuitenkin Tukholma kun taalla ma tunnen kaikki
kadut ja taalla ma oon kayny koulun ja emma Helsingissa tai Tampereella jos ma meen,
niin en ma tieda minka nimisia katuja siella on tai miten siella tehdaan tai mihin siella
mennaan (.. .) ja ma tunnen ihan lunkisti et okei se toimii, hyva on, et jos ma haluun loytaa mun juuret etta jos ma oon jossain olotilassa etta ma tartten loytaa mun juuret niin
mun tekee mieli menna vaan Lempaalaan tai Ruovedelle mummolan pihaan rappusille
istumaan ja kattomaan niita puita nUn sitten ma loydan kaiken uudestaan ja voin lahtee
vetaa, tai siis jatkamaan mun elamaa. Mutta sUna on se juuri juttu, ja aina kun tulee Suomesta nUn tuntee kunnolla, etta kuka ma oon.
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Lolan juuret loytyivat mummolan portailla istuessa. Kaikkien ei kuitenkaan oIlut
yhta helppoa loytaa juurilleen. Lola painottaa Tukholman olevan hanen kotikaupunkinsa, koska siella han on kaynyt koulut ja tuntee kaupungin kuin omat
taskunsa, ja sen ihmiset ovat haneIle tuttuja. Lola puhuu sosiaalisesta koodista,
jonka han jakaa tukholmalaisten kanssa. Sen sijaan suomalaisten sosiaalinen
koodi Suomessa on hanelle vieras. Mutta vaikka koodi onkin vieras, juuret antavat
hanelle ihmisena voimaa. Kaikki puhuivat juurista, mutta oli tavattoman vaikeaa
selittaa mista juuret kostuivat tai mine ne itse asiassa johtivat. Joskus nayti olevan
helpompaa puhua siita, mita ei ole kuin siita mita on. Seuraavassa Emma puhuu
juurettomuudestaan ja kaipauksestaan ornata "jotain", joka olisi hanen omaansa
Ruotsissa.

~

Ensimmijjnen haastattelu, lokakuu 2004)

Emma: Mulla on Ruotsin passi ja onhan Ruotsi kuitenkin mun kotimaa, mutta samaffa emma tieda mihin ma kuufun. Ma mietin tosi paljon pienena, etta missa ma hafuisin
asua Suomessa vai Ruotsissa sen jafkeen kun me muutettiin Ruotsiin. Ku Ruotsissa
mullei 00 mitaan mika pitaa mua kiinni tai jos ma muuttaisin Suomeen niin ma en tieda
mita ma tekisin. Mun vanhemmat tietty, mutta jos nekin muuttais Suomeen, niin ei mulla
ois mitaan Ruotsissa. Ja ma kuitenkin hafuisin, etta mulla ois jotain Ruotsissa. Mutta
Suomessa mulla on jotenkin sellanen fuonnollinen juttu, etta sinne mennaan, ja, ma en
oikeen osaa sanoo. fv1utta kylla rnul on, ky/ rna Don jotenkin ruotsalainen, rnutta ettei 00
oikeen oikeutta sanaa sillee.

Kasittelin aiemmin yIla olevan esimerkin jatkoa, jossa Emma miettii mika voisi
oikeuttaa hanet kutsumaan itseaan ruotsalaiseksi. Pohdiskelulla on surullinen
savy. Olen kirjoittanut haastattelumuistiinpanoihin, etta Emma vaanteli kasiaan
puhuessaan. Se, etta "Ruotsissa ei ole mitaan", nayttaytyy suurena aukkona hanen
elamassaan.
Naissa esimerkeissa juuret linkittyvat voimakkaasti verenperintoon. Lolan
esimerkissa juuret loytyvat hanen mummolansa pihapiirista. Paikka nayttaa kuitenkin taman esimerkin valossa olevan tarkeampi kuin ihminen. Lola ei mainitse
mummoaan lainkaan pUhuessaan juurista. Emman tapauksessa juurien puute
nayttaisi olevan yhta kuin puuttuva perinnollinen yhteys ruotsalaisiin isovanhempiin tai vanhempiin. Haastateltaville, kuten varmaan meille muillekin, on
merkityksellista loytaa yhteys paikkaan "mista he tulevat".
Kulttuurintutkija Eriksen (1996) toteaa, etta luontoon liittyvat vertauskuvat
kuten juuret ovat vakiintuneet sanavarastoomme ja niita kaytetaan usein huolettomasti. Tasta seuraa se, etta juurista tulee osa "luonnollisia asioita". Saatamme
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loytaa itsemme tilanteesta, jossa vain juuret, ts. verenperinto maarittaa kuuluvuuttamme ryhmaan tai sulkee meidat po is (katso myos Agren 2006,176). Kun
haastateltavat puhuvat juuristaan Suomessa tai suomalaisista juurista en usko
heidan puhuvat pysyvista juurista kuten puunjuurista, jotka ankkuroivat puun
maaperaan. Heidan juurensa nayttavat kytkeytyvan muistoihin ja mielikuviin.
Juurien kuvitteellisesta luonteesta puhuu myos se, etta joillekin oli Ittarpeeksi
suomalaista" kayda Itameren risteilylla. Luomme juuria jatkuvasti. Avainhenkiloni
kutsuivat itseaan ruotsalaisiksi. Vaikka esimerkiksi Emmasta tuntui, ettei han ella
ole Ruotsissa mitaan, han on kuitenkin jo luonut juuria myos Ruotsiin, koska han
puhui siita omana paikkanaan.
Lukkarinen Kvist (2006) tekee mielenkiintoisen huomion tutkimuksessaan
ikaantyvien suomalaisten kotiin liittyvista ajatuksista: kukaan hanen haastateltavistaan ei kayttanyt sanaa juuret puhuessaan kodistaan Ruotsissa. Sen sijaan
Suomessa olevasta lapsuuden kodista puhuttaessa juuret mainittiin poikkeuksetta. Kaikille Ruotsi ja Eskilstuna oli kuitenkin koti. Lapset ja lapsenlapset seka
muut merkitykselliset sosiaaliset verkostot loivat juurien vertaisen kudelman,
joka liitti haastateltavat Ruotsiin. Lukkarinen Kvist manitsee myos, etta juurettomuus on usein teema, joka tulee esille siirtolaisista puhuttaessa. Kukaan hanen
haastateltavistaan ei kuitenkaan kayttanyt juurettomuus-vertausta (Lukkarinen
Kvist 2006,219). Oman tutkimukseni avainhenkilot nayttivat suhtautuvan samalla tavalla juuret-vertaukseen: sita ei kaytetty Ruotsista puhuttaessa lainkaan.
Emma lahetti minulle haastatelumme jalkeen sahkopostin, johon han oli liittanyt
katkelman kirjailija Elin Lindqvistin juuri-ajatuksesta. Lindqvist on syntynyt
ruotsalaisten vanhempien lapsena Tokiossa ja muuttanut koko elamansa ajan.
Seuraavassa sitaatissa Lindqvist kirjoittaa juuristaan liikkuvana ja monimuotoisena vertauskuvana.
"lstiillet for att vara ratlds, blir jag rotfylld. Sam en niickras far jag rorliga
ratter och blir stabil i mitt eget kringfacklande. En resande rat [..j sam sldr
sig ner pa vattenytan runt jorden lite varstans."

Ehkapa myos tahan tutkimukseen osallistuneet loytavat jotain yhtymakohtia
liikkuvien juurien ajatukseen. Nayttaisi silta, etta Itsuomalainen Ruotsissa" on jo
lapikaynyt valtavan muutoksen merkityksen tasolla ja ken ties "juuret" on seuraava tahan liittyva termi, joka muuttuu. Uskon myos, etta ajatus Itpaikasta" ja
sen merkityksesta etniselle identiteetille on muutumassa monimuotoisemmaksi.
Paikan ei valttamatta tarvitse olla pysyva eika muuttumaton, vaan paikan merkitys
voi olla hailyva ja yllattava: 24-tunnin risteily voi olla tarpeeksi suomalaista ja
tarpeeksi Suo mea joillekin henkiloille.
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Suomalaisuus ja urhoollisuus
Suomalaisuudesta puhuttiin myos tunteena, ei ainoastaan paikkana ja konkreettisena maana, jossa oli aina aurinkoista tai jonne juuret johtivat. Kuten laivaristeilyyn liittyva esimerkki osoittaa, suomalaisuuden kokemiseen ei valttamatta
tarvita konkreettista yhteytta Suomeen. Se saattoi olla tunnetila, tuttu ruokalaji
tai jotain, mille ei loytynyt sanoja. Lahdimme haastatteluissa purkamaan /lmita
suomalaisuus on" -kysymysta jatkokysymyksella: /lmita haluaisit ehdottomasti
sailyttaa suomalaisuudestasi?". Seuraavassa Sandra puhuu Suomen sodista ja
suomalaisten urhoollisuudesta.
~

Paiautekeskusteiu, kesiikuu 2002

Lotta: (. ..) Mitka ois semmosia juttuja jotka sa haluaisit ehdottomasti vieda eteen pain ja
sailyttaa, etta naa on niin kun mun suomalaisia juttuja mitka on mulle tarkeita.
Sandra: (. ..) Se jonkinlainen henkinen, semmonen sisu jos voi sanoa, sisu, mika se nyt
sitten on. Suomalainen sisukkuus ja sitten se etta miksi suomalaiset on sillai henkeen ja
vereen on niin kun sotaa kaynee ja tollasta, mita ruotsalaiset ei 00 koskaan tehny Etta
niin kun puollustaneet omaa maata ja etta kertoo vahan miksi ne on silleen tehny ja miksi
se on niin syvalla se suomalaisuus. Ihmisissa.

Sandra pohtii maiden eroavuuksia Suomen kaymien sotien kautta. Hanen mielestaan suomalaiset ja ruotsalaiset ovat erilaisia siitakin syysta, etta suomalaiset
ovat, toisin kuin ruotsalaiset, joutuneet puolustamaan maataan hyokkayksilta.
Ruotsi on toki historiansa aikana kaynyt sotia ja puolustanut alueitaan siina missa
Suomikin, mutta se ei ole taman haastatteluesimerkin kannalta merkityksellista.
Tarkeita ovat ne asiat, jotka Sandra mainistee merkityksellisina omalle suomalaisuudelleen. Han puhuu myos sisusta, jonka mainitseminen sai haastateltavat
usein nauramaan tai kyseenalaistamaan sisun olemassaoloa. Sandralle sisu on
kuitenkin merkittava suomalaisuuden elementti, eika han naureskele talle luonteenpiirteelle (katso myos, Palo-Stoller 1996). Vaikka sisulle usein naureskeltiinkin, on se edelleen osa suomalaisuuden rakennelmaa. Sisulle hymyileminen ei
millaan tavalla vahenna sen merkitysta. Pain vasto in: sisun mainitseminen kertoo
sen merkityksellisyydesta yhtena kollektiivisesti tunnistettuna ja hyvaksyttyna
suomalaisuuden rakennusosana.
Aikaisemmin tehdyissa tutkimuksissa on todettu, etta viittaukset suo men
sotiin ovat yleisia ensimmaisen sukupolven suomalaissiirtolaisten haastatteluissa
(esimerkiksi, Kuosmanen 2001; Lainio 1996; Korkiasaari & Tarkiainen 2000).
Myos Agren (2006) toteaa vaitoskirjassaan sota-aiheen olleen huomattavasti
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esilla toisen sukupolven haastatteluissa. Minun haastatteluaineistossani kolme
kymmenesta avainhenkilosta puhui sodasta.
Sodan kauhut liittyvat kuitenkin valillisesti muihin suomalaisuuteen liittyviin
asioihin. Esimerkiksi jotkut haastateltavat ottivat esille alkoholismin ja tiettyjen
kansallisten ryhmien taipumuksen juopotteluun. He selittivat juomista sodan
seuraamuksena. Valtin alkoholiaihetta tietoisesti enka tehnytyhtaan suoraa kysymysta alkoholismista tai siita, kehen juopottelu Ruotsissa yhdistetaan. Mutta toisin
kavi. Muun muassa Madeleine ryhtyi puolessavalissa haastattelua selvittamaan
syyta suomalaisten humalahakuiseen juomiseen. Hanen meleistaan juomista
selittavat Venajan jatkuvasti uhkaava laheisyys, sota ja kylmyys.
~

Ensimmiiinen haastattelu, joulukuu 2004

Felix: Joo, men det ar ju fin narn a, det ar ju Sverige, det ar oss norrlanningarna
samma sak att dar branner man hemma och alit II det dar
Madeleine: II Men da skyller manju oftast, nar man prataromfinnarna och

deras hdrda liv att det ar narheten till Ryssland, dom har ju II
Felix: I I Kalla vintrarna
Madeleine: 00, 00, och man satter det tillsammans med att de har gatt genom sadana saker, och skydda Sverige fran stormakten och det skall vi vara

tacksamma for, men anda sa blir det ju de .. oo.. det blir anda sidosatt nar det
kommer till kriget, upplever jag. Fastan jag forsoker kampa for det att fattar
du inte att utan Finland sku lie vi vara (otydligtJ (skrattarJ
Felix: Finnarna, min farfarsfar dog i ryskt fanglager, pa grund av att han slog

sig pa finnarnas sida mot Ryssen men sedan nar dom forlorade sa och de blev
en Iydstat sa blev de tvungna att liimna ut dom ingermanlandare som hade
finska pass
Lotta: Det ar forfarlig historia.
Felix: Eino Hanskis Broderbataljonen heter en bok som berattar som dom
ldstes in i vagnar och dar dog min farfarsfar.

Felix: Joo, mutta ei se ole vaan suomalaiset, myos Ruotsi ja kaikki me pohjoismaalaiset
Sama homma, etta viinaa po/tetaan kotona ja noin II se on
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Madeleine: II Mutta suomalaisista kun puhutaan niin syytettaan eniten just kovaa elamaa
ja sita etta Venaja on siina vieressa ja niilla on 1/
Felix: II Kylmat talvet.
Madeleie: Just niin. Ja siita sanotaan, etta ne on joutuneet kaymaan lapi just kaikkea
niin kun puolustaa Ruotsia suurvalloilta, ja etta meidan pitasi olla siita kiitollisia. Mutta
tuo kuitenkin aina unohtuu kun puhutaan sodasta, mun mielesta. Vaikka ma yritan aina
puolustaa sita ajatustuaja sanoa, etta etk6 sa tajua, etta ilman Suomea me oltais (epaselvaa) (nauraa).
Felix: Mun isoisan isa kuoli vena!aisessa sotavankeudessa, siksi etta se taisteli suomalaisten puolella Venajaa vastaan ja sitten kun ne havisi sen sodan ja miehitettiin niin
kaikki inkerinmaalaiset, joilla oli suomalainen passi piti luovuttaa II niin.
Lotta: II Taa on kauheaa historiaa.
Felix: Eino Hanskin veljespataljoona on sellanen kirja, joka kertoo miten ne lukittiin junavaunuihin ja sinne mun isoisan isa kuoli.

Keskustelumme eteni nopeasti suomalaisten juomisen syista traumaattisiin perhehistorioihin. Madeleine otti puheeksi Suo men vahatellyn roolin Ruotsin alueiden puolustajana ja Felix kertoi isansa evakkomatkasta Inkerinmaalta Ruotsiin.
Sota oli tavalla tai toisella jarisyttanyt kummankin perheetta. Felixin isoisanisa
kuoli marssilla sotavankeuteen Venajalla ja hanen isovanhempansa pakenivat
Inkerinmaalta Ruotsiin. Madeleinen aidin perhe oli evakuoitu Viipurista, eivatka he ehtineet ottaa mukaansa mitaan. Hieman my6hemmin Madeleine kertoi
saksalaisten isovanhempiensa natsimenneisyydesta. Isovanhempien kuoltua
lapsenlapset 16ysivat vintilta Mein Kampf-kirjan, natsi armeijan mitaleja, aseita
ja muuta Kolmannen valtakunnan tavaraa. Sodat olivat Madeleinelle merkityksellisia ja vaikeita asioita, mutta ilmeisen tarkeita valineita hanen monikulttuurisen
perhetaustansa tutkimisessa.
Molemmat puhuivat paljon perheistaan ja sotaan liittyvista muistoista, joita
oli siirretty sukupolvelta toiselle. Suomella ja suomalaisuudella oli selkea yhteys sotaan, karsimykseen ja kuolemaan, mutta my6s sinnikkyyteen, taisteluun
ja sankarilliseen voittoon. Muut haastatteluihin osallistuneet eivat puhuneet
sodista muina kuin faktoina, tai mainitsivat sivulauseessa Suo men lahteneen
sotaan "lahinna sisulla". Sota kuului kutienkin voimakkaasti Felixin ja Madeleinen
suomalaisuuteen. Kun he puhuivat sodista ja suomalaisuudesta, he rakensivat
keskustelua "urheista suomalaisista". Tama urheus ja tieto oman perheen yhtey-
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desta tahan urheaan historiaan olivat kummallekin tarkeita identieteettille. Felix
viittasi suomalaisuuteen ja urheuteen sanomalla olevansa sukunsa "viimeinen
mohikaani"
~

Ensimmiiinen haastattelu, joulukuu 2004

Lotta: Hur ar det nufortiden, far ni liksom hora... om det kommer ut att ni ar

po. nagot satt finska?
Felix: So. vad jag har markt ar det lite positivt, eller att dom utgar att jag kan
finska bara po. efternamnet. Men XX denfinns inte i Finland heller, vi ar de
sista, jag or den sista Mohikanen [skrattJjag art
Lotta: Du maste kampa! [simultant skrattJ
Felix: jag ar den sista mannen kvar, det finns ingen kvar i Ingermanland hel-

ler, liksom, so. att jag maste fa en son, eller / /
Lotta: / / Lycka till! (simultant skratt)

Lotta: Miten se on nykyaan, saatteko te niin kun kuulla .. jos kay siis ilmi, etta te ootte
jotenkin suomalaisia?

Felix: No mita ma olen huomannut niin se on aika positiivista, tai siis, etta ne olettaa
sukunimen perusteella, etta ma puhun suomea. Mutta XX nimea ei loydy Suomesta, me
ollaan viimeiset, ma olen viimeinen mohikaani (nauraa) olen mal
Lotta: Sun taytyy taistella! [yhteista nauruaJ

Felix: Ma olen meidan suvun viimeinen mies. Inkerinmaallakaan ei ole enaa ketaan, niin,
etta mun taytysi saada poika tai II
Lotta: IIOnnea vaan! II (yhteista naurua)

Felixin sukunimi kertoo hanen perhehistoriastaan ja suomalaisista juuristaan
Inkerinmaalta, seka siita, kuinka sattumanvaraisesti maantieteelliset rajat kansojen val ill a joskus ovatkaan. Felix sanoi olevansa "puolisuomalainen" ja mainitsee
isoisansa isan taistelun ja kuoleman Suo men rajoja puolustaessa vakuudeksi suomalaisuudestaan. Suomen sodista puhuminen sisaltaa monenlaista symboliikkaa.
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Kun haastateltavat puhuvat identiteetistaan ja kayttavat Suo men sotia osana tata
rakennelmaa, he paattavat itse millaista tarinaa he kertovat, millaista suomalaista
identiteettia he tuottavat. He voivat puhua sodan yhteydessa urhoollisuudesta ja
voitosta tai aivan sam oj a aineiksia kayttaen kertoa tarinaa tappiosta ja tragediasta.
Tarinat sodista ja niiden vaikutuksesta mm. kansalliselle identiteetille eivat valttamatta ole tarinoita todellisista tapahtumista, vaan pikemminkin kertomukset
ovat kaytossamme muotoutuvia rakennelmia menneisyydesta, joiden merkitykset
voivat muuttua asiayhteydesta riippuen (Eriksen 1996).

Onko suomalaisuus "sosiaalista omituisuutta"?
Milia perusteella ihmiset sitten kokevat kuuluvansa johonkin tiettyyn etniseen
ryhman tai vaikkapa alakulttuurin? Sosiologiset teoriat keskittyvat usein etniseen
ryhmaan kuulumisen tuomiin hyotyihin (kts. esim. Liebkind 1989). Jos lahestymme ryhmaankuulumisen tematiikkaa tasta lahtokohdasta, voisimme helposti
paatya tulokseen, etta esimerkiksi suomalaiseksi itsensa tuntevien ihmisten mielesta suomalaisuus olisi paapiirteissaan myonteinen asia. Tahan tutkimukseen
osallistuneet puhuivat kuitenkin poikkeuksetta myos vahemman imartelevista
suomalaisuuteen liitettavista piirteista. Esimerkiksi Aki-Petteri kertoi yhta lailla
suomalaisten tunneviileydesta seka puhumattomuudesta ja toisaalta samojen
ihmisten humalaisista tunteenpurkauksista.

~

Paiautekeskusteiu, syyskuu 2005

Aki-Petteri: Mutta ainkain mun mielesta noissa mitka ma oon nahnyt, toi "mies vail/a
menneisyytta" ja boheemi boheemi mika se nyt oli, nUn kuitenkin, nUssa just se, se, tuo
jotain en emman se, etta on nUn hiljasta ja nUn valitut sanat, etta voi sanoa jotain sel/asta
etta "mun aiti kuoli" ilman etta nayttaa mitaan ilmetta. NUn se tuo nUn erilaiset jutut esil/e
kun se, etta dramatisoidaan kauheesti ihan taysilla. Ma voin diggaa ihan kaiken nakosta,
mutta toi on ihan oma tyylinsa.
Lotta: Ehottomasti. Onko susta sitten ... onko se sitten sun mielesta suomalaista?
Aki-Petteri: No kyl/a joo, mutta tietty stereotypisoitua suomalaisuutta (nauraa)
Lotta: No joo totta, mutta loytyyko susta suomalaisista joita sa tunnet nUn tol/asta vakavuutta, etta voi sanaa et aiti kuoli eika mitaan?
Aki-Petteri: Kyl/a, joo, kyl/ ma loydan sita, etta ihan joo, kyl/a.
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Lotta: Siis onko se jotain jonkun asteista tunnevahyytta tai kylmyytta, tai mita II se sitte on?
Aki-Petteri: II Niin .. siis toi on hyva kysymys, kyl mun mielesta suomalaisilla voi olla silleen siis etta ... semmosta pelkoo, nayftaa tunteita varsinkin selvinpain ..[mm] ja sitten
kannissahan kaikki tulee ulos, etta kyl mul on, mun mielesta se on suomalaista. Kylla
ma oon niin monta kertaa ollu mukana siina etta jatkat, kaverit ihan stone faced muuten
ja kannissa kaikki tulee ulos vaan, on sekin aika traagista (nauraa)
Lotta: Tottakai, on se. Sitak6 ei sitte ruotsalaisissa, tai ma sanon et muissa ulkomaalaisissa ettak6 sen tyyppistak6 ei 00.

Aki- Petteri rinnastaa suomalaisten harvasanaisuutta ja Aki Kaurismaen elokuvien
suomalaisten ilmeettomyytta ja ystaviensa humaltuneita tunnekuohuja. Han viittaa ystavistaan termilla stone faced, kivikasvo. Otaksun hanen puhuvan kasvojen
ilmeettomyydesta ja tarkoittavan eleettomyytta ja vaitonaisuutta. Aki-Petterin
kertomuksessa alkoholin tullessa mukaan kuvaan, kivikasvot pettavat ja tunteet
paasevat valloilleen, "ja kaikki tulee ulos vaan': Aki-Petteri nauraa aanekkaasti
puhuessaan ystaviensa humalaisista tunneryopyista ja tulkitsen taman naurun
pikemminkin hakevan hyvaksyntaa minulta kuin kertovan siita, etta ystavien
kaytos on hanesta huvittavaa. Aki-Petteri tavallaan tarkistaa nauramalla, olenko
asiasta samaa mielta. En yhdy nauruun vaan kysyn, eiko edella mainittua kaytosta
esiinny ruotsalaisilla tai eiko se ole tyypillista muille kuin suomalaisille. Haastattelu jatkuu keskustelulla alkoholismista. Siirrymme pohtimaan sita, miksi tietyt
kansallisuudet nayttavat viihtyvan paremmin yhdessa kuin muut. Aki-Petteri
kertoi suomalaisten ja chilelaisten viihtyvan hyvin yhdessa kun taas "muut latinot"
ja suomalaiset eivat hanen mielestaan ole hyva yhdistelma.
Alkoholi ja alkoholismi nousivat keskustelun aiheiksi jossain vaiheessa jokaisessa haastattelussa. Itse en ottanut aihetta esille, vaan pyrin pikemminkin
valttamaan aihetta. Olin salaa jopa toivonut, etta alkoholismi ei enaa olisi merkittava aihe tai edes mainitsemisen arvoinen asia suomalaisuuden kontekstissa.
Kaikki haastateltavat halusivat kuitenkin puhua alkoholismista ja suomalaisten
ongelmallisesta juomisesta. Alkoholismi liitetaan hyvin usein yhteiskunnan reunaalueilla elamiseen (Kuosmanen 2001). Emma kertoi eraasta naisesta, joka naytti
asuvan Upplands-Vasbyn juna-asemalla. Kun nainen paljastui suomalaiseksi,
Emma sanoi olleensa kaikkea muuta kuin yllattynyt. Kun Emma kertoi seuraavan
tarinan, olimme puhumassa median roolista ja vaikutusvallasta kasitykseemme
eri ihmisryhmista.
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Ensimmiiinen haastattelu, lokakuu 2006

Lotta: (. ..) Millanen on suomalaisten mediastatus taalla ja ihmisten paassa, niin mita
sakin sanoit niin ei se nyt valttamatta 00 mikaan hittivahemmistO [nauraaJ vaikka se on
varmasti noussu siita mita se oli joskus aikasemmin, etta ei nyt enaan mistaan Slussenin
miehista puhuta, mun kasittaakseni se II ei 00
Emma: II (naurua) Mut oikeesti! Joka puistonpenkilla makaa joku ja ne orahtelee suomeksi (yhteista naura)
Lotta: Mun pitaa Jahtee tarkkailee (yhteista naurua)
Emma: Meidan asemalla ei se enaa, mutta muutama vuosi sitten asu sellanen nainen
meidan asemalla kun silla oli klaustrofobia eika se voinu muutta asuntoon asumaan, nUn
sit se ma kavelin siita ohi yksi paiva se on sellanen naine jolla kasvaa parta sellanen sa
tiiat bag lady joita nakee II filmeissa (nauraa)
Lotta: II Joo ( nauraa)
Emma: Ei taa 00 nUn kauhee paikka taa Upland-Vasby milta nyt kuullostaa (yhteista
naurua)
Lotta: Partaiset naiset! (yhteista naurua)
Emma: Sit ma kuulen yhtena paivana kun se puhuu suomee (nauraa) nUn ma aattelin,
etta "miks ma en 00 yllattyny?" (nauraa) oikeesti, ois voinu odottaa etta se on suomalainen (nauraa) ois pitany kysyy, et: "puhutsa hei suomee?" (yhteista naurua)

Haastattelun alussa Slussenin miehiin tekemiini viittaus liittyy suomalaisten (liihinnii miehiin) huonoon maineeseen vilkkaiden muuttovuosien aikana. 1970-luvulla Slussenilla viihtyi joukko alkoholisoituneita suomalaismiehiii, jotka saivat
osakseen paljon huomiota lehdistossii ja muussa mediassa. Alkoholisoituneen
suomalaisen hahmo oli epiisopiva ja varmasti myos kiusallinen suurimmalle
osalle Ruotsissa eliiviii suomalaisia, mutta leimasi koko suomalaisten joukkoa.
Kuosmanen (2001) tutki Goteborgissa asuvien suomalaismiesten eliimiiii 1990-luvun loppupuolella, ja tarkasteli tutkimuksessaan myos alkoholismia. Hiin selittiiii
suomalaismiesten rajun juomisen johtuvan mm. dramaattisesta ympiiriston muutoksesta. Suurin osa miehistii oli kotoisin Suo men maaseudulta, ja Ruotsiin muuton
myotii heidiin elinympiiristonsii muuttui tiiydellisesti. Kieli oli vieras ja kaupunki
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Kuva: Siirtolaisuusinstituutin arkisto

oli fyysisena ymparistona auto ja kenties ahdistavakin. Monet suomalaiset loysivat
kuitenkin muita tapoja kasitella suurta elamanmuutosta ja saavuttaa sosiaalista
hyvaksyntaa uudessa ymparistossa kuin humalajuominen. Yksi naista tavoista oli
tavattoman ahkera tyonteko. Kuosmanen tarkentaa kuitenkin, etta osa Slussenilla
viihtyvista suomalaismiehista oli tullut Ruotsiin jo ennen vilkkaita muuttovuosia
ja monet heista olivat jo valmiiksi alkoholisoituneita.
Suomalaisilla oli suurten muuttoaaltojen aikoihin, ja keraamien haastattelujen perusteella vielakin, erittain hyvan tyontekijan maine. Kova tyonteko on yksi
vahvoja suomalaisen identiteetin rakennusosia Ruotsissa.
Suomalaisia tehdastyolaisia on tutkittu paljon (mm. Kuosmanen 2001, 107111; Laakkonen 1996). Myos suomalaisten metallityolaisten elamaa kasitteleva
antologia "Hitsikissa hiipii uniin" (Pelkonen & Vuonokari 1989) korostaa suomalaisten miesten ja naisten mainetta "helvetin kovina tyontekijoina" (katso myos
Snellman 2003, 144-166; Korkiasaari & Tarkiainen 2000: 171-198). Suomalaissiirtolaisten osuus Ruotsin hyvinvointivaltion rakentamisessa nousi etenkin 1980
- ja 1990-1uvuilla tarkeaksi poliittiseksi teemaksi. Ruotsinsuomalaiset vetosivat
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juuri ahkeraan tyontekoon ja uurastukseen yhteiskunnan hyvaksi vaatiessaan
enemman oikeuksia ja tunnustusta osana ruotsalaista yhteiskuntaa. 1960- ja
1970-luvuilla suomalaiset tekivat paaosin erittain raskaita tehdastoita ja monet
tahan tutkimukseen osallistuneet kertoivat omien vanhempiensa olevan sairaselakkeella tehdastyossa vammautumisen vuoksi (katso myos Agren 2006, 191).
Useat Kuosmasen haastattelemat miehet tekivat tehdastyota miesporukoissa, ja
he kertoivat juomisen olevan osa tyopaikkakulttuuria. Kuosmanen toteaa myos,
etta suomalaismiesten joukossa oli kuitenkin paljon miehia, jotka eivat koskaan
osallistuneet juominkeihin (Kuosmanen 2001). Kaikki haastattelemani henkilot
kertoivat humalahakuisen juomisen ja vakivaltaisen kaytoksen edelleen olevan
seikkoja, jotka liitetaan suomalaisuuteen Ruotsissa. Seuraavassa Madeleine ja
Felix keskustelevat aiheesta.
~

Ensimmiiinen haastattelu, joulukuu 2004

Madeleine: Det finns den stereotypen att de har fattiga fin Ian dare, och den

stampeln kommer bli jobbigt...den Miler pa att f6rsvinna, men jag tror att
den ar djupt rotad, tror jag, i det svenska medvetandet.( ..} jag tror att den
har alkoholistetiketten ar lattare a satta pa, eller tenderar ofta att satta pa
oss finlandare an andra nationaliteter har ill Sverige.
Felix: II Danskar sku lie jag ocksa saga dricker ocksa somfan hela tiden.
Maledeine: men vi pratar ju om folk hiir i Sverige.
Felx: Anda, anda.
Madeleine: I Sverige, de finns ju int' ens danskar hiir, II naa.
Felix: I I Men de' hiir med de' har drickande, de ar ju int' bara II finnar.
Madeleine: II Hursom heist.. men finlandare far den dar etiketten i varje

fal (. ..) jag tror att jag mer och mer har kunnat f6rlika mig med mitt finska
arv. jag har, jag vet inte vad det beror pa, men jag sjalv tyckte att det var lite
jobbigt att jag har varit finsk, jag upplevde det som nagonting som, jag lyfter
hellre fram mitt tyska an mitt finska.
Lotta: Det ar ju ocksa intressant.

Madeleine: joo, och jag vet inte vad det beror pa. Men det ar kanske samtidigt, det har ju funnits alkoholism i min sliikt och det har funnits depression,
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och min morfar var en patriot utan dess like (skrattar) [alia skrattarj. Alia
dam hdr grejerna, men alit det hdr att forlika sig med ett arv sam man inte
kan identifiera sig med.
Madeleine: TaallahEin on tama stereotypia k6yhasta suomalaisesta, ja siita leimasta on
aika vaikea paasta eroon .. se on katoamassa, mutta musta tuntuu. Etta se on juurtunut
aika syvalle ruotsalaiseen tietoisuuteen. (. ..) Musta tuntuu, etta suomalaiset saa helposti
alkoholistin leiman, helpommin kun muut kansallisuudet II taalla Ruotsissa.
Felix: II Kylla mun mielesta tanskalaisetkin jUo helvetisti koko ajan.
Madeleine: Mutta me puhutaankin ihmisista taalla Ruotsissa.
Felix: Silti, silti.
Madeleine: EihEin Ruotsissa edes ole tanskalaisia! Ei II
Felix: II Mutta taa juominen, taa juominen, ei se ole vaan etta II suomalaiset.
Madeleine: II Kuule, ihan miten vaan .. .suomalaiset saa sen leiman joka tapauksessa
(.. .) Musta tuntuu, etta mita vanhemmaksi ma tulen niin sita helpompi mun on suhtautua
taustaani. Musta on ollut, en tieda miksi, mutta musta on olut ehka vahEin vaikeaakin
suhtautua suomalaisuuteeni. Etta se on ollut musta jotenkin, etta ma olen ennemminkin
tuonut esille sen, etta ma olen saksalainen.
Lotta: Toihan on mielenkiintoista.
Madeleine: Joo, ja ma en tieda miksi se on silleen. Ehka se on vahEin niinkin, etta mun
suvussahan on alkoholismia ja masennusta ja noin, ja mun isoisa oli tays patriootti vailla vertaa (nauraa) [yhteista naurua]. Kaikki naa jutut, etta vahan niin kun pitas tunnistaa
itsensa jostain perimasta jota ei tunne omakseen.

Edella on sisallon lisaksi mainitsemisen arvoisia puhumisen tapoihin liittyvia
seikkoja. Kun Madeleine puhuu suomalaisista joukkona, han viittaa ryhmaan
persoonapronominilla "me". Kun henkilo puhuu me-muodossa, mieltaa han itsensa mukaan ryhmaan.
(. ..) Musta tuntuu, etta suomalaiset saa helposti alkoholistin leiman, helpommin kun muut
kansallisuudet II taalla Ruotsissa.
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Haastattelun jatkuessa Madeleinen kaytti persoonapronomineja epamaaraisesti vaihdellen "me" ja "he" -muotoja jopa saman lauseen sisalla. Itse asiassa
haastattelumateriaalista ei loydy yhtaan haastattelua, jossa haastateltava olisi
kayttanytvain joko "me" tai "he" muotoa ruotsinsuomalaisista puhuessaan. Jotkut
haastateltavat huomasivat kaksiarvoiset persoonapronominit ja pohtivat, miksi
he kayttavat me/he -muotoja sekaisin puhuessaan ruotsinsuomalaisista. Madeleinen perhetaustassa oli selvasti ristiriitaisia aineksia: yhtaalta han koki olevansa
jollain tapaa saksalainen ja saksalaisuus oli hanen mukaansa korkeammalla
sosiaalisessa hierarkiassa kuin suomalaisuus. Toisaalta toisen maailmansodan
takia saksalaisuus on myos tabu. Madeleinen puhuessa aitinsa suvusta, tarkeiksi
tarinoiksi nousivat pako Karjalasta, perheen vanhemman miesvaen alkoholismi
ja suvun koyhat olot Suomessa. Madeleinen haastattelussa onkin kiehtovaa se,
miten han perustelee identiteettiaan ja puhuu kahden (oikeastaan kolmen)
kulttuurin valissa olemisesta. Kumman perheen tarina on hanen identiteettinsa
tarina? Madeleine puhui itsestaan aluksi suomalaisena, joka vasta aikuisialla
alkoi arvostaa suomalaisuutta. Han mainitsi kuitenkin useampaan kertaan, etta
Ruotsissa on helpompaa olla saksalainen kuin suomalainen ja etta myos hanen
on ollut helpompi ajatella itseaan saksalaisena.
Toinen haastatteluesimerkin kiinnostava pikkuseikka puhumisen tapojen
tutkimuksen nakokulmasta on Felixin keskeytys, kun Madeleinen puhuu suo malaisuuden ja alkoholismin yhteydesta.
Madeleine: Taaiiah8n on tama stereotypia koyhasta suomaiaisesta, ja siita ieimasta on
aika vaikea paasta eroon .. se on katoamassa , mutta musta tuntuu. Etta se on juurtunut
aika syvalle ruotsalaiseen tietoisuuteen. (. ..) Musta tuntuu, etta suomalaiset saa helposti
alkoholistin leiman, helpommin kun muut kansallisuudet II Walla Ruotsissa.
Felix: II Kylla mun mielesta tanskalaisetkin jUo helvetisti koko ajan.

Felix keskeyttaa Madeleinen sanomalla tanskalaisten juovan "som fan hela tiden."
Han nayttaa yrittavan kyseenalaistaa Madeleinen ajatusta siita, etta suomalaiset
olisivat ainoa alkoholisoituneet ihmisryhma. Puheentutkimuksen valossa voimme
ajatella Felixin haluavan pehmentaa suomalaisten huonoa mainetta lisaamalla
tanskalaiset rankasti juovien kansakuntien joukkoon. Madeleinen ei suostu muuttamaan mielipidettaan asiasta, vaan kuittaa Felixin mielipiteen sanomalIa:
Madeleine: Mutta me puhutaankin ihmisista taalla Ruotsissa.
Felix: Silti, silti.
Madeleine: EiMn Ruotsissa edes ole tanskalaisia! Ei II
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Felix: II Mutta taa juominen, taa juominen, ei se ole vaan etta II suomalaiset.
Madeleine: Kuule, ihan miten vaan ...suomalaiset saa sen leiman joka tapauksessa (. ..)

Taman kaltaisia vaittelyita tai erimielisyyksia esiintyy vain ryhmahaastatteluissa.
Vain aniharva haastateltava ilmaisi erimielisyytensa kanssani tai ryhtyi vaittelyyn
kanssani haastatelutilanteessa. Ryhmissa erilaisten mielipiteiden ilmaisuja ja
niista poikivia vaittelyita esiintyi runsaasti. Tama johtunee siita, etta ryhmissa
haastatellut henkili::it tunsivat toisensa hyvin, ja haastatteluilla oli usein keskustelunomainen, polveileva luonne. Kun haastattelin yhta henkili::ia kerrallaan,
mahdolliset erimielisyydet tulivat harvoin esiin.
Materiaalista li::iytyy kuitenkin esimerkkeja siita, miten haastateltavat ovat eri
mielta kanssani tai kyseenalaistavat mielipiteitani. Tallaiset esimerkit ovat kuitenkin vahemmisti::ina ryhmakeskusteluissa haastateltavien valisessa kommunikaatiossa esiintyviin erimielisyyksien ilmauksiin verrattuna. Emman haastatteluesimerkkissa, jossa esitan suomalaisten media-imagon parantuneen huomattavasti
vuosikymmenten aikana, Emma purskahtaa aanekkaaseen nauruun (osoittaen
minun olevan taydellisen tietamati::in siita, miten hullua asiaa ehdotin?)
" II (naurua) mut oikeesti! Joka puistonpenkil/a makaa joku ja ne orahtelee suomeksi
(nauraa)"

Ryhmahaastattelut antoivat osallistujille enemman tilaa esittaa myi::is eriavia
mielipiteita. Kun toinen haastateltava keskeyttaa tai esittaa eriavan mielipiteen,
tilanne on toisenlainen verrattuna siihen, etta mina olisin keskeyttanyt puhujan.
Vaikka useimmat tekemani haastattelut olivat leppoisia ja pikemminkin keskustelunomaisia kuin kysymys-vastaus-haastatteluja, haastattelutilanteessa on aina
tietyt rooliasetelmat ja valtasuhteet. Madeleine ja Felix olivat ystavia keskenaan
kuin myi::is Katarina ja Pia. Vaikka haastattelutilanne olisi ollut kuinka rento tahansa, mina en haastattelijana kuitenkaan ollut ystava, vaan ulkopuolinen. Ystavan
voi huoletta keskeyttaa tai hanen mielipiteitaan kyseenalaistaa. Haastattelijaan
suhtaudutaan eri tavalla, jopa epailevasti kuten Emman esimerkki osoittaa (katso
myi::is Silvermann 2001).
Ryhmahaastattelut olivat monessa mielessa hyvin hedelmallisia. Ryhmissa
yksi puheenvuoro saattoi polveilla taysin painvastaiseen suuntaan kuin olisin
olettanut. Samoin eriavan mielipiteen kautta saattoi avautua aivan uusia naki::ikulmia. Seuraavassa esimerkissa aidit keskustelevat omien aitiensa tyi::iurista.
Kysyin heidan aitiensa ammateista. Kaikki olivat samaa mielta siita, etta useimmat suomalaiset naiset olivat olleet siivoojia. Talla ryhmalla oli kummallakin
haastattelukerralla voimakas uudelleen kertomisen ja uudelleen arvottamisen
vireo Naiset pohtivat useita ruotsinsuomalaisiin liittyvia yleisella tasolla kieltei-
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seksi miellettyja teemoja, ja he kertoivat teemat myonteisessa val ossa. Esimerkki
myonteisesta uudelleen kertomisesta on seuraavassa katkelmassa, jossa naiset
puhuvat aitiensa tyourista siivoojina.

~

Palautekeskustelu, joulukuu 2004

Lotta: (.. .) Mika sun aiti on hei ammatiltaan?
Pia: Se on vaan ollu sellasessa pesulassa Wissa siita asti kun me tultiin.
Lotta: Entas sun aiti?
X: Siivooja
Pia: Taitaa olla kaikki suomalaiset (nauraa) vanhemmat on justiin (nauraa) siel pesulassa
tai siivota (nauraa) [yhteista naurua]
Lotta: (. ..) Ma katoin just noit Ruotsin Sanomia, niin siina on tyopaikat aina nii siivoojia
aina vaan haetaan eipa paljon muuta (...) onks se sellanen ammatti mihin loytyy sitte
suomenkielisii?
Pia: No varmaan, kate sellaset varsinki jotka ei taysin osaa ruotsia [siis siivoojia?] ni
Katariina: Sita ma oon kuullu etta suomalaiset osaa siivoo.
Pia: Nii, se on se etta suomalaiset on nyt varmaan tunnetuimmasti parempia siivoojia ja
tammosia kun mita ruotsalaiset on [ihan totta?] ainakin ma oon II kuullu.
Katariina: II Kun me kuus vuotta sitten ostettiin talo niin lahettii siita vuokra-asunnosta, ja
sen otti mustalainen niin se kavi huoltoasemalla pari kuukautta siita sitten, ja sano, etta:
"ootpa siivonnu hyvin asunnon", ja kun mustalainen sen sanoo, niin sen ma sain kuulla
kaverilta joka on ollu mustalaisen kanssa yhessa, etta mustalaiset on vissiin oikein sellasia oikein sellasii tip top siivoojia, niin se sana se mun kaveri etta taidat olla (nauraa)
hirmu siivooja (nauraa) [yhteista naurua] [siivooja] [yhteista naurua]

?: Mutta se kasitys mika mulla on, etta miksi suomalaiset ois niin kun siivos hirveana,
etta kun suomalaiset muutti tanne kuuskyt luvulla niin ne sai kaikki nama paskahommat
joita ruotsalaiset ei halunneet tehda ja tammosta nain, ne laittoivat sitten firmoja pystyyn
ja silleen nain, ettei se mikaan status ole. ja sitten kun suomalaiset on aina ollu silleen,
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etta suomalaisilla on korkeampi moraali, tyomoraali [mm] kertakaikkiaan, mita maa Wan,
kun oon ollu taalla Wissa ja vertaan.
Lotta: Miten se nakyy sitte?
Katariina: Suomalaiset on ahkerampia.
Lotta: Ma oon kanssa kuullu siita paljon, mutta kun ma en 00 taalla asunu nii en pysty
vertaamaan.
Pia: No esimerkiksi saattaa hyvin olla etta toinen tekkee Wita kun hullu ja toinen vaan
kattelee ja pala pala pala [mm] puhutaan kavereitten kanssa ja joka aamu myohassa ja
tammosta, etta siina sen ainakin huomaa.

Pia kertoo aitinsa tyoskennelleen pesulassa siita lahtien, kun perhe muutti
Ruotsiin vuonna 1983. Han lisaa, etta kaikki sen sukupolven ihmiset taitavat oUa
jonkinlaisissa siivoushommissa. Hanen puheenvuoronsa saa aikaa hyvaksyvaa
naurua muissa naisissa. Mina kerron huomanneeni, miten eraassa Ruotsissa
tuoUoin ilmestyneessa suomenkielisessa sanomalehdessa ilmoitetaan vain vapaista siivousalan tyopaikoista. Naisetvastaavatsiihen nopeasti, etta myos ruotsia
taitamattomat ihmiset voivat siivota hyvin. Katariina mainitsee suomalaisten
hyvan maine en erinomaisina siivoojina. Han aloittaa siivooja-ammatin ja siivoamisen myonteiseksi tekemisen kertomalla omakohtaisen tarinan siivoamisesta.
Katariinan perhe muutti omaan taloon ja muuton yhteydessa han siivosi tyhjaksi
jaaneen vuokra-asunnon.
"Sen oW mustalainen niin se kavi huoltoasemalla pari kuukautta siita sitten, ja sano, etta:
"ootpa siivonnu hyvin asunnon", ja kun mustalainen sen sanoo, niin sen ma sain kuulla
kaverilta joka on ollu mustalaisen kanssa yhessa, etta mustalaiset on vissiin oikein sellasia oikein sellasii tip top siivoojia, niin se sana se mun kaveri etta taidat olla (nauraa)
hirmu siivooja (nauraa) [naurua] [siivooja] [naurua]

Naisten nauru on jalleen hyvaksyvaa ja yhteisollista. Tama anekdootinomainen
tarina kuvaa mielestani hyvin naisten mielikuvaa suomalaisnaisten erinomaisista
siivoojan kyvysta ja siita, etta siivoaminen on hyva ja arvostetuksen ansaitseva
taito. Haastattelutilanteessa oli lasna nelja naista ja haastattelija. Pia ja Katariina puhuivat eniten. Kaksi muuta haastateltavaa puuhasi paljon lastensa kanssa
enka pystynyt tunnistamaan heidan aaniaan haastattelua litteroidessani. Toinen
tunnistamattomista naisista esittaa muista poikkeavan, taysin vastakkaisen nako-
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kulman suomalaisnaisten tekemaan siivoustyohon ja siivoojan ammattiin. Hanen
mukaansa suomalaisten tullessa Ruotsiin suurin joukoin,
"(. ..)ne sai kaikki nama paskahommat joita ruotsalaiset ei halunneet tehda ja tammosta
nain, ne laittoivat sitten firmoja pystyyn ja silleen nain, ettei se mikEian status ole. "

Han ei yhdy muiden naisten myonteiseen puheeseen siivoamisesta eika hanen
mielestaan siivoamista voi ajatellakaan arvostusta ansaitsevaksi tyoksi. Edes
suomalaisnaisten omistamat siivousfirmat eivat hanen mielestaan kerro mistaan
myonteisesta vaan painvastoin hanen mielestaan "ei niissa mitaan statusta ole".
Han kuitenkin mainitsee suomalaisten tyomoraalin korkeaksi. Katariina tai Pia
eivat reagoineet mitenkaan "paskaduuni" lausahdukseen, mutta yhtyivat puheeseen suomalaisten erityisen korkeasta tyomoraalista. Haastateluesimerkki jatkuu
keskustelulla tyomoraalista ja siita, miten suomalaisnaiset tekevat jopa siivoustyota paljon paremmin ja iloisemmalla mielella kuin esimerkiksi ruotsalaiset.

Puhuimmeko me suomalaisuudesta wi jostain muusta?
Kun ajattelemme suomalaisuutta tai mita tahansa muuta kansallisuutta, ja haluamme loytaa kyseessa olevalle ihmisryhmalle yhteisia nimittajia, piirteita ja
tapoja, voimme ottaa avuksemme kaleidoskooppi-vertauksen. Kaleidoskooppi
on putkilo, jonka sisalla on peileja ja pienia erivarisia lasinpaloja tai helmia.
Kun kaleidoskooppia ravistelee ja sitten kurkistaa sisaan, nakyy putkilon pikku
siruista muodostunut kuvio, joka peilautuu symmetrisena peileista. Kun ravistamme kaleidoskooppia uudestaan, sirujen muodostama kuvio muuttuu, eika se
ole koskaan kahta kertaa tasmalleen samanlainen. Kun kysyin haastateltavillani,
milta suomalaisuus nayttaa, he kaikki kayttivat kuvauksissaan samantapaisia
asioita. Kieli, koti, suku ja koulu manittiin usein, samoin urheiluun liittyvat kansallisuuden tunteet seka alkoholismi ja sisu. Kun suomalaisuutta oli rakennettu
erilaisuuden maarittelyn kautta, suurin osa haastateltavista paatyi kuitenkin
loppujen lopuksi siihen tulokseen, etteivat oikeastaan tienneet oliko kyseessa
sittenkaan suomalaisuus vai perheen tapa olla, tai aivan jotain muuta. Seuraavassa
Sanna kertoo tapahtumasta, joka sai hanet pohtimaan mielikuviaan Suomesta ja
suomalaisuudesta uudesta nakokulmasta.

~

Ensimmiiinen haastattelu, syyskuu 2005

Lotta: Onko sulfa jotain selfasia tilanteita tai juttuja joissa sa huomaat etta sa oat enemman suomalainen ku sitten taas toisia II tilanteita.
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Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liiton kesaleiri Axevallan kansankorkeakoululla kesalla 2005.
Kuva: RsN/RsA.

Sanna: liOn varmaan ootas ma mietin .. 00 .. nyt jaakiekko on jo kasitelty (nauraa) mutta
eika se enaa ole mulle niin tarkea (nauraa) (.. .) ku mulle kavi kerran silleen etta ma nain
yhen elokuvan Espanjassa joka kerto sellasesta pienesta espanjalaisesta kylasta, ja
siella yks mies joka niin ku 00 oli niin ku jostain hirveen suuttunu tai silla oli hirveen vaikee tilanne niin se meni sinne mokkinsa taakse tai talonsa taakse ja hakkas puita, niin
sillon mulle tuli sellanne 010 et hei, taa on ihan ku Suomessa, kunnes ma tajusin etta se,
mita ma olin ajatellu suomalaisuudeksi olikin maaseutuun liittyvia asioita. Sen takii ma
en enaa osaa sanoo, etta mika on mitakin.

Kysyn Sannalta onko hanen tunteensa suomalaisuudesta kenties tilannesidonnainen. Han vastaa vitsailevaan savyyn meidan jo kasitelleen jaakiekon raolin
suomalaisuudelle viitaten Suo men 1995 MM-kisavoittoon. Sanna alkaa kertoa
tapauksesta, joka sattui kun han oli au-pairina Espanjassa useita vuosia sitten.
Han kertoo elokuvaa katsoessaan tajunneensa, etta se mita han oli aikaisemmin
mieltanyt suomalaisuudeksi, onkin ehka aivan jotain muuta. Kyseessa oleva elokuva sijoittui pieneen espanjalaiseen kylaan ja elokuvassa esiintynyt mies hahmo oli
jostain syysta 'jastain hirveen suuttunu tai silla ali hirveen vaikee tilanne': Miehen
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Kuva: www.sxc.hu

reaktio vaikeaan tilanteeseensa oli menna mokkinsa taakse halonhakkuuseen. Kun
Sanna katsoi elokuvan miesta hakkaamassa halkoja raivopaisen keskittyneena,
han tajusi akkia, etta asiat, jotka han yhdisti Suomeen ja suomalaisuuteen, olivatkin itse asiassa maaseutuun ja maatalous yhteiskuntaan liittyvia yksityiskohtia.
Taman kokemuksen myota Sanna sanaa kadottaneensa kyvyn sanoa "mika on
mitakin".
Elokuvan mies reagoi ahdistukseen voimakkaan fyysisesti. Sannalle tama
toimintatapa ilmeisesti liittyy Suomeen ja suomalaiseen mentaliteettiin purkaa
aggressiota kovaan tyontekoon. Halonhakkuuta tapahtuu kesaisin jokaisella suomalaisella kesamokilla. Halkoja hakataan useimmiten jossain saunan lahistolla,
kenties jopa saunarakennuksen takana. En suinkaan vaita Sannan tarkkailleen oma
isansa tai kenenkaan laheisensa kiukkupaista halonhakkuuta. Pikemminkin Sanna
yhdistaa hiljaisen miehen ahdistuneen halonhakkuun tuttuihin suomalaisuuden
kuvauksiin. Elokuvassa ahdistunut mies loytyi espanjalaiselta maaseudulta - mutta kuten voimme lukea Sannan esimerkissa, sarna teema asettuu helposti myos
suomalaiseen maisemaan. Samalla tavalla kuin jotkut haastateltavat maarittelivat
suomalaisuutta voimakkaasti sodan ja puutteen kautta, naki Sanna suomalaisuuden vahvasti liittyvan maaseutuun ja siella tehtaviin asioihin.
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Suomalaisuuden maarittelemisen sijaan onkin tassa vaiheessa hyva pohtia,
puhuimmeko me haastatteluissa suomalaisuudesta? Onko sellaista kasitetta, kuin
suomalaisuus tai mita muuta tahansa kansallisuutta, mahdollista tai edes mielekasta maaritella? Halonhakkuu mokin takana voi olla merkittava osa joidenkin
henkiloiden suomalaisuutta. Mutta kuten Sanna toteaa naulankantaan, halonhakkuuta tapahtuu ympari maailmaa. Hiljaisen miehen-klisee on ehka jo liiankin tuttu
suomalaisen miehen maaritelma, kenties jo aikansa elanyt ja epasopiva suurelle
joukolle suomalaismiehia. Suomalaisuutta on tavattoman vaikea maaritella ja
voimme oikeastaan puhua vain tietyista suomalaisuuden ulottuvuuksista.

~

Anniina, syntynyt 1972. Haastattelu Rinkebyssii, lokakuussa 2005

Lotta: Mitka on semmosia suomalaisia juttuja mitki3 sa halusit ihan valttamatta antaa
lapsilles? Et ne ois tarkeita et niilla on suomalaisuudesta se joku.
Anniina: No mun mielesta taa, et ei 00 niin slimmattu, se raakuus kuitenkin etta ihmiset
ettei 00 paniikkia, etta jos joku on vahan elanyelamaa, etta jos elama on kasitellyt vahan
kovin. Se tunne, ei voi oikeen selittaa, vahi3n raaka emma tiia ... kavella ilman ... keskella
talvella kavella ilman hattua ja nahkatakki auki (nauraa) [nauraaJ se niin ku ettei kaiken
tartte olla niin sopoa ja mysigt. ..

Olemme paasseet taman kirjan viimeiseen lukuun ja on aika tarkastella "tutkimusmatkallani" tuloksia, toisin sanoen vastauksia kysymyksilleni suomalaisuuden
syvimmasta olemuksesta Ruotsissa. Voimme tehda haastatteluesimerkkien pohjalta sen johtopaatoksen, etta suomalaisuuden maaritteleminen on vaikea, ellei
jopa mahdoton tehtava. Entista vaikeammaksi aseteima muodostuu, kun taytyy
viela suhteuttaa omaa identiteettia suomalaisuuden maaritelmaan. Palauttakaamme mieleemme kirjan alussa esitelty esimerkki, jossa seisoin kauppajonossa ja
huomasin oudoksuvani korissani olevia suomalaisia tuliaistuotteita eli makkaraa ja kahvia. Siina tilanteessa en tiennyt, miksi tuotteet tuntuivat niin vierailta.
"Tutkimusmatkani" edetessa kavi entista selvemmin ilmi, etta suomalaisuus on
henkilokohtaista. Se, mika on yhdelle ihmiselle supisuomalaista, voi olla toiselle
taysin vierasta. Suomalaisuus on yhdistelma hyvinkin henkilokohtaisia asioita,
ja suomalaisuuden osatekijat vaihtelevat henkilosta toiseen. Suomalaisuus ja
suomalaisuuden syvin olemus voivat muuttua myos tilanteen mukaan. Vuoden
1995 jaakiekkokultaa Sergelin torin juhla oli to della "suomalainen juttu". Suomalaisuus voi yhtakkia ponnahtaa pintaan, kun jarven selalla huutelee kuikka tai
suomalainen tango kuuluu radiosta. Nokian kannykka tai melkeinpa mika tahansa
henkilokohtainen esine tai muistikuva voi jollain hetkella olla suomalaista, tuttua
ja omaa, mutta toisena hetkena merkityksetonta.
Vaikka suomalaisuuden maarittelemien osottautuikin vaikeaksi, loytyi haastatteluista kuitenkin selkeita teemoja, joiden ymparille suomalaisuus rakentui.
Haastateltavien mielesta suomalaisuus oli selkeasti kytkoksissa suomen kieleen
seka jonkinlaisen erilaisuuden kokemukseen. Suomi oli monen haastateltavan

lapsuudenkodin kieli ja monelle suomi oli edelleen "sydamen" seka tunteiden
kieli. Merkille pantavaa onkin se, etta monile mielesta suomen puhuminen omille
vanhemille seka lapsille tuntui hyvalta ja "ainoalta mahdollisuudelta, mutta kumppanille tunteistaan puhuminen oli kuitenkin ruotsinkielista aluetta. Lause "mind
rakastan sinua "oli poikkeuksetta kaikkien mielesta rumemman kuuloinen kuin
vastaava rakkaudentunnustus ruotsiksi 'jag dlskardig': lama selittynee silla, etta
kaikki olivat sosiaalisoituneet aikuisiksi yhteiskunnan jaseniksi ruotsin kielella.
Haastateltavien elamassa suomalaisuus, hyvassa ja pahassa, liittyi usein
voimakkaasti kieleen. Kieliin liitetaan usein mielenyhtymia ja monet esimerkit
osoittivat valilla hyvinkin karulla tavalla miten puhumallamme kielella voi tietyssa
tilanteissa olla valtava merkitys sille miten ymparillamme olevat ihmiset suhtautuvat meihin. Haastateltavat kertoivat, etta suo men kieleen liitetaan Ruotsissa
edelleen jonkin verran kielteisia asioita. Suomalaisuuteen ja suomenkielisyyteen
suhtaudutaan Ruotsissa kuitenkin huomattavasti mybnteisemmin ja neutraalimmin kuin pari vuosikymmenta sitten. Kukaan ei kertonut suomenkielisyyden
haittaavan elamaa, painvastoin kaikki suomea puhuvat olivat hyvin onnellisia
kielitaidostaan. Suomen pidettiin edelletyksena sille, etta yhteys Suomessa asuviin
sukulaisiin ja sita kautta omiin juuriin sailyy ja voi hyvin. Kaikki ne haastateltavat,
joilla oli lapsia, puhuivat ensisijaisesti suo mea lapsilleen. Suomea taitamattomat
haastateltavat kokivat kielitaidon puutteen konkreettisena esteena lampimalle
yhteydelle suomenkielisiin sukulaisiin. Jotkut olivat jopa sita mielta, etteivat voi
koskaan kokea olevansa suomalaisia, koska eivat ymmarra tai puhu suomea.
Toisaalta monet sanoivat, ettei suomalaisuus ole kielta vaan pikemminkin tunne
suomalaisuudesta.
Taman tutkimuksen pohjalta ei ole perustelua ennustaa, etta suomalaisuus
Ruotsissa olisi katoamassa. Suomalaisuus on toki muuttanut muotoaan ja uudetkin
suomalaisuuden muodot tulevat varmasti muuttumaan tulevaisuudessa.
Toinen selkea teema haastatteluissa oli erilaisuus. Monet haastateltavat kertoivat kokevansa itsensa jollain tavalla erilaisiksi kuin "Ruotsin ruotsalaiset". Erilaisuus saattoi ilmeta monien muidenkin asioiden kuin vain kotikielen muodossa.
Monet pohtivat haastatteluissa suomalaisten ja ruotsalaisten samannakbisyytta ja
sita, onko edes mahdollista lbytaa selkeita piirteita, joista tunnistaisi suomalaisen
Ruotsissa."Suomalaisuuden ulkoisia tunnuspiirteita" ei pohdinnoista huolimatta
lbydetty. Erilaisuus on usein miten henkilbkohtaista erilaisuuden kokemista ja
kokemuksia siita, miten toisen (usein ruotsalaiset) ovat kokeneet haastateltavat
erilaisiksi vaikka nama olisivatkin tunteneet olevansa hyvinkin samanlaisia
ruotsalaisten kanssa. Erilalaisuus saattoi johtaa ryhmasta pois sulkemiseen tai
arvostukseen ja jopa ihailuun. Haastateltavien mukaan erilaisuus ei valttamatta
ole kielteinen asia vaan pikemminkin jotain "hyvaa lisaa". Kaikki haastateltavat
ketoivat arvostavansa suomalaista taustaansa vuosi vuodelta enemman.
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Identiteetin muodostaminen erilaisten maaritelmien ja tunteiden kautta
saattaa vaikuttaa ty6laalta. Saatamme kysya, eik6 olekaan mitaan "oikeasti"
suomalaista? Eik6 ole olemassa jotain luotettavaa pakettia ominaisuuksista,
mieltymyksista ja asioista, joista suomalaisuus koostuu? Sosiaalisen konstruktivis min nak6kulmasta katsottuna vastaus on kieltava. Ei ole mitaan yleispatevaa,
varmaa ja pysyvaa asioiden ryhmaa, joka muodostaa suomalaisuuden. Sen sijaan
on lukematon maara asioita, joista me suomalaiset valitsemme itsellemme sopivat identiteetin maareet. Emme valttamatta useinkaan pohdi tai kyseenalaista
identiteettiamme arkielamassa, koska koemme toivottavasti olevamme sinut
itsemme kanssa. Identiteettia koskevat kysymykset nousevat pintaan useimmiten
sellaisissa tilanteissa, joissa identiteettimme ehka kyseenalaistetaan tai ryhmaan
kuuluvuuden tunnetta epaillaan.
Siirtolaisuus on hyvin tyypillinen kokemus, jossa erilaisuutta ja identiteetteja
joudutaan pohtimaan eri tavalla kuin "kotona" ollessa. Ihmisen onnellisuuden
kannalta ei suinkaan ole valttamat6nta pohtia sita, mika on suomalaisuuden tai
amerikkalaisuuden syvin olemus. Mutta jokainen meista on varmaankin joskus
ajatuksissaan sivunnut maahanmuuttajia ja kenties miettinyt, milta tuntuu tulIa
Suomeen toisenlaisesta kulttuurista. Millainen identiteetti mahtaa oUa Suomessa
syntyneeUa maahanmuuttajan lapseUa? Meista saattaa tuntua johdonmukaiselta
maaritella omaa suomalaisuuttamme vetoamaUa Suomessa syntyneisiin vanhempiimme ja heidan suomalaisiin vanhempiinsa. Tata johdonmukaisuutta seuraten
heraa kuitenkin kysymys: kuinka monen sukupolven paasta muunmaalainen
muuttuu suomenmaalaiseksi? Mika tekee ihmisesta suomalaisen? Tai ruotsalaisen?
Mita suomalaisuus siis on? Onko se suomen kielta kenties, ruisleipaa ja karjalanpiirakoita, vai tarkoittaako se punavalkoista autolauttaa? Haastattelujeni
perusteeUa suomalaisuus nayttaytyy abstraktina ajatusrakennelmana, mielikuvituksen tuotteena, joka on jatkuvassa liikkeessa. Suomalaisuuden perinteikkaat
elementit kuten saunominen ja sisu olivat toki merkittavia suomalaisuuden maarittelemisessa, mutta niiden keskeinen asema on selkeasti vaistymassa uusien
kasitteiden tielta.
Identiteetit muuttuvat jatkuvasti sosiaalisissa suhteissa neuvottelujen my6ta,
ja taman paivan nuorten aikuisten suomalaisuus Ruotsissa on hyvin toisenlainen
kuin heidan vanhempiensa sukupolven suomalaisuus. Siihen mahtuu paljon seka
- etta asetelmia ja suomalaisuus nayttaytyy monimuotoisena seka ennen kaikkea
voimaa antavana haastateltavien elamaa. Oma suomalaisuuden kokemus on
haastateltaville rakas ja tarkea. Suomalaisuus on osa tavallista arkea. Sen vuoksi
ei tarvitse valttamatta suorittaa "suomalaisuuden riitteja" kuten pelata pesapaUoa tai kayda saunassa. Toki monet kertoivat tekevansa juuri naita asioita, ja
pitavansa niita erityisen suomalaisina. Taman kirjan paat6slauseeksi sopii eraan
avainhenkil6n lausahdus suomalaisuudestaan:

"(..) suomalaisuus on
mulleaikas
arkinen asia, vaikka
nUn kuin toi
vahakangas
tuossa poydiillii.
Se on siinii joka
piiivii, kestiiii miirkiiii
ja pyyhkimistiikin,
ei se ole mikiiiin
hieno pitsiliina, joka
otetaan kiiyttoon
vaan pyhinii.
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Liite 1. Litterointiavain

sana

?
1/
[sana]
Vaihtuva fontti
( ... )
(selitys)

tauko, lyhyempi kuin sekuntti. Ei viilttiimiittii erottamassa lauseita
tauko, pidempi kuin sekuntl. E1 viilttamatta merkitse iauseen ioppua
selkeiisti pidempi tauko puheen keskellii
painotus
iiiinekkiiiimpiiii puhetta
nouseva intonaatio, merkitsee yleensii kysymystii
piiiillekkiiistii puhetta
minimipalaute
kielenvaihto ruotsi, englanti, suomi
puuttuvia sanoja
selitys
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Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto jarjesti 23.4.2010 hip hop ilian Tukholman Suomi-instituutissa
Kuva: Markus Lyyra

Liite 2. Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto
Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto on toiminut vuodesta 1994 lahtien. Jasenmaara on kasvussa . Syyna on uusien ruotsinsuomalaisten sukupolvien aktivoituminen, Suomen ja suomen
kielen statuksen nousu ja asenteiden muuttuminen positiivisemmaksi suomen kielta ja kulttuuria
kohtaan. Nuorisoliiton pohja on opiskelijaliikkeessa, suomalaisseurojen nuoriso-osastoissa ja
toisen seka kolmannen polven ruotsinsuomalaisten rekrytoitumisessa nuorisoliiton jaseniksi.
Nuorisoliiton voima on myos kansainvalisyydessa. Hyvan esimerkin ruotsinsuomalaisten
nuorten rohkeudesta tarjoaa 1990-luvun puolivalissa sattunut tapaus. Nuoret olivat kuulleet
eurooppalaisesta vahemmistojarjestosta "Youth of European Nationalities" (YEN). He vuokrasivat minibussin ja ajoivat Unkariin paasiaiskokoukseen, vaikka viela tuolioin ruotsinsuomalaiset
eivat olleetkaan Ruotsin valtiovalian tunnustama vahemmisto. Silloisessa paasiaiskokouksessa
RSN:n varapuheenjohtajasta tuli myos YEN organisaation puheenjohtaja .
Myos monet riippumattomat yhdistykset ovat hakeutuneet nuorisoliiton jaseniksi. Yhtena
esimerkkina on musiikkiyhdistys Mokoma, jonka jasenista useimmat aktivistit ovat toisen ja
kolmannen polven ruotsinsuomalaisia tai ruotsinsuomalaisten parissa liikkuvia ruotsalaisia.
Ruotsinsuomalaisten nuorisokulttuuri on monikulttuurista ja rajoja rikkovaa. Musiikkiskaala on
taman seurauksena laajentunut tangosta hip hoppiin. Suomalaisuus on musiikin rintamalia
muodostunut yksiloliiseksi ja monimuotoiseksi. (Kts . Nuorisoliiton kotisivu : www.rsn.nu)
Markus Lyyra

