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Esipuhe
Arvet on kiertonäyttely, joka esiteltiin yleisölle ensi kertaa Västeråsissa 
vuonna 2011. Näyttely kertoo sanoin ja kuvin toisen ja kolmannen polven 
ruotsinsuomalaisista, joita tilastollisesti on yli puoli miljoonaa. He ovat Ruot-
sissa syntyneitä tai kasvaneita suomalaistaustaisia ihmisiä. 
 Arvet-näyttely muodostuu lähes kolmestakymmenestä haastattelusta ja 
kahdestakymmenestä rullajulisteesta.  Näyttelyn juoni ja aiheet tulevat esiin 
haastatteluista ja niiden otsikoista, kuvista ja rullajulisteiden sitaateista. 
 Arvet on tähän asti kiertänyt 15 kunnassa, kirjastoissa, museoissa  ja 
kunnantaloilla. Monin paikoin näyttelyä täydennetään vielä lasten ja nuorten 
piirustuksilla, tarinoilla ja filmeillä. Näyttelyn avajaisissa esiintyy huomattavia 
ruotsinsuomalaisia taiteilijoita. Siten kyse on paitsi muuttuvasta myös osal-
listuvasta näyttelystä.
 Mistä näyttely kertoo? Pääaiheena ovat ruotsinsuomalaisten mahdolli-
suudet välittää oma kielensä ja kulttuurinsa uusille polville. Taiteilija Markku 
Huovilan tunnuskuva johdattaa aiheeseen sanan ja kuvan yhdistelmällä. 
Sana arvet on myös suomea  ja viittaa siihen mistä liian pitkään on vaiettu: 
kielen ja identiteetin menetykseen.  Se kertoo myös vastarinnasta ja uusiutu-
vasta ruotsinsuomalaisuudesta, mutta  myös yhteiskunnan politiikan ja asen-
teiden muutoksesta. 
 Näyttelyssä mukana oleva Dramatenin näyttelijä Tanja Lorentzon ryh-
tyi vastarintaan näytelmällään Isoäidin tummat silmät Näytelmä kertoi tuhan-
sille ihmisille varhaisen kielenvaihdon ja äidinkielen menetyksen vakavista 
seurauksista. 
 Mukana on merkittäviä ruotsinsuomalaisia vaikuttajia kaksikielisestä 
mediasta, teatterista ja vähemmistökouluista. Mukana on myös lukuisia tai-
teilijoita ja nousevia tähtiä monilta eri alueilta. Haastatteluista ilmenee, että 
suomalaisuus on Ruotsissa positiivista. Esimerkiksi taiteilija Anton Wiraeus 
on käyttänyt suomalaista taustaansa taidesauna Löylyn hengen luomiseen. 
Kaksikielisyydestä on tullut myös meriitti kunnissa ja työelämässä.  
 Hallintoalueuudistuksella on monia myönteisiä seurauksia. Västeråsin 
suomenkielisellä hallintoalueella työskentelevä tiedottaja Arto Pajuvirta ker-
too keinoista, miten nuoret ja toisen polven ruotsinsuomalaiset on mahdolli-
suus vetää mukaan vaikuttamaan. 
 Näyttely antaa välineitä perheiden kielitilanteen, ruotsinsuomalaisuuden 
ja Ruotsin yhteiskunnan ymmärtämiseen, mutta ei tarjoa valmiita ratkaisu-
ja. Se murtaa kuitenkin  perinteisiä kuvia ruotsinsuomalaisista pelkästään 
työläisinä. Todellisuudessa ruotsinsuomalaiset ovat yhteiskunnassa kaikissa 
asemissa ja rooleissa.  Monilla alueilla ruotsinsuomalaiset yltävät huomatta-
viin saavutuksiin. 
 Suuret kiitokset teille kaikille, jotka asetuitte esiteltäväksi sanoin ja ku-
vin.  Kiitokset  näyttelymme toteuttajille:  Kai Kangassalolle, Maarit Turtiaisel-
le ja Sanja Honkanen Skoogille.  

Tervetuloa tutustumaan Arvet-näyttelyyn ja uudistuvaan ruotsinsuomalaisuu-
teen!

Erkki Vuonokari
Projektin johtaja
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Tämän päivän suomalainen sana on puu. Kirjaili-
ja Susanna Alakosken perhe on perustanut oman 
Facebook-ryhmän isompien lasten muutettua ko-

toa. Sen avulla vaihdetaan päivittäiset kuulumiset, mutta 
opiskellaan myös suomea.

Vaikka Susanna muutti perheensä mukana Ruotsiin jo 
nelivuotiaana, Suomi ja suomen kieli ovat hänelle edel-
leen tärkeitä. Hän on esimerkiksi matkustanut miehensä 
ja kolmen lapsensa kanssa Suomea ristiin rastiin sukunsa 
jalanjälkiä etsien.

– Myös lasten on hyvä nähdä taaksepäin, ymmärtää 
mistä he ovat tulleet, hän selittää.

Kun kysyn häneltä Ystadin vapaa-ajanasunnon seinäl-
tä riippuvasta suvun puumerkistä, Susanna kaivaa lompa-
kostaan rintaneulan, jossa on sama kuva.

– Vähän kuin Zorron merkki, hän nauraa.  – Nää on 
mun juuret.

Puumerkki on yksi niistä asioista, jotka ovat saaneet 
hänet valitsemaan köyhyyden kirjojensa teemaksi. Susan-
nan äidinäiti oli äpärä eikä sen vuoksi saanut käydä koulua 
ja joutui aikuisena kuittaamaan palkkansa puumerkillä. 
Susannan molemmat mummot olivat myös yksinhuoltajia. 

– Silloin yksinhuoltajuus oli yhtä kuin köyhyys ja tut-
kimukset osoittavat, että myös tänä päivänä yksinhuolta-
jien perheet jäävät helposti köyhyysloukkuun.

Susanna pystyy keskustelemaan suomeksi, mutta jou-
tuu hakemaan sanoja ja lauseet eivät ole yhtä napakoita 
kuin ruotsiksi, mutta kertomisen taito niissä on. Hän sanoo 
rakastavansa molempia kieliään ja hänestä kirjoittaminen, 
vaikeista ja kipeistäkin asioista, on pelkästään hauskaa. 

– Nautin todellakin sanoilla maalaamisesta ja täsmäl-
listen ilmaisujen etsimisestä.

Äidinäiti oppi lopulta lukemaan ja kirjoitti vanhoilla 
päivinään jopa runoja. Susanna uskookin kirjallisen lah-
jakkuutensa periytyvän häneltä. Lapsuudestaan hän muis-

taa lorun kukosta ja kanasta, jotka menivät saunaan.
– Mummo sai kertoa sen uudestaan ja uudestaan. Pi-

din lorun rytmistä ja itse tarinasta, vaikka yritinkin joka 
kerta muuttaa sen surullista loppua.

Susanna opiskeli parikymppisenä kirjoittamista kan-
sankorkeakoulussa ja tapasi siellä kirjailijamiehensä. Kir-
joittaminen jäi kuitenkin sivuun vuosiksi. Hän koulutti 
itsensä sosionomiksi ja työskenteli myöhemmin mm. Va-
semmistopuolueen kansliassa valtiopäivillä.

– Nelikymppisenä rupesin miettimään, että kuka minä 
oikein olen ja mikä minut on muovannut tällaiseksi.

Näistä mietteistä syntyi esikoiskirja Sikalat, joka on 
kertomus Suomesta Skooneen muuttaneesta perheestä, 
jota köyhyys ja alkoholismi ravistelivat. Tästä kirjasta 
hän sai August-palkinnon vuonna 2006. Se filmatisoitiin 
pari vuotta myöhemmin, suomeksi elokuva sai nimekseen 
Sovinto. Sikalaa seurasi Hyvää vangkilaa toivoo Jenna. 
Kolmas romaani oli melkein valmis, mutta se oli jätettävä 
kesken. Köyhyysteema ei jättänyt rauhaan. Sikalan pää-
henkilön kokemuksia pidettiin Susannan omina, vaikka 
itse asiassa hänen elämänsä oli ollut paljon rankempaa. 
Nyt hän halusi kertoa siitä avoimesti ja kirjoittaa köyhyy-
destä yhteiskunnallisena ilmiönä. 

– On hyvä kirjoittaa siitä, mikä polttaa. Halusin saada 
vastauksia siihen miksi olin ollut köyhä ja miksi vanhem-
pani joivat. 

Susanna on syventynyt aiheeseen, lukenut kirjoja ja 
tutkimuksia, ja yrittänyt löytää syy-seurausketjuja.  Hän 
toteaa, että köyhällä ei ole perittyä omistusasuntoa, jonka 
seinillä roikkuu sukupotretteja, kaapeissa ei ole antikvari-
aatteja tai hienoja kirjoja.

– Sun muistot on sun kropassa ja veressä. Tai sosiaalin 
papereissa.

Uusimpia kirjojaan, Oktober i fattigsverige ja April i 
anhörigsverige varten hän on käynyt läpi yli kuusi sataa 
sivua sosiaaliviranomaisten, poliisin ja sairaanhoidon do-
kumentteja hänen perheestään.  

– Halusin saada muiden muistot meistä, hän naurahtaa 
urakalleen.  

Kirja Köyhän lokakuu on saanut paljon tunnustusta 
osakkeen. Se on voittanut Vi-lehden kirjallisuuspalkinnon 
ja Ivar-Lo ja Moa Martinson palkinnot. 

Susanna ei syytä vanhempiaan lapsuudestaan. He kä-
vivät kokopäivätöissä, ja vaikka he hankkivat pimeitä lisä-
ansioita, rahat eivät riittäneet.

– Vanhempani tekivät niin hyvin kun pystyivät. Kur-
juuden keskelle mahtui myös paljon rakkautta ja meillä 
kotona naurettiin paljon, hän painottaa.

Susanna kertoo, että hänen oli aikoinaan muutettava 
Ystadista, hänen sukunimensä maine tukki kaikki tiet. 
Nykyään Susanna omistaa perheineen sieltä asunnon ko-
measta kivitalosta keskellä kaupunkia. Taloa vastapäätä 

Susanna Alakoski
Kirjailija, Gustavsberg

Kirjoitan siitä, mikä polttaa
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sijaitsee vieläkin makkarakioski, jossa Susanna oli töissä 
jätettyään kesken koulunsa ja josta hän varasti ruokaa ko-
tiin vietäväksi.

Ystadin työhuoneen hyllyyn hän on kerännyt Suomea 
käsittelevää materiaalia sukupolviromaania varten. Naiset 
tulevat olemaan kirjan pääosissa. 

– Nautin tämän kirjan suunnittelemisesta, luen ja mie-
tin, mutta kestää ainakin kymmenen vuotta ennen kuin se 
on tarinana.

Hän on saanut myös apurahan Suomen oleskelua var-
ten ja voi vihdoin toteuttaa toiveensa oleskella siellä pi-
dempään.

– Ajattele, vihdoin voin istuskella Vaasan kirjastossa 
lukemassa ja kokea kaikenlaisia arkipäivän asioita Suo-
messa, hän nauraa.

Haastattelu: Maarit Turtiainen
Rullajulistekuva ja katalogikuva: Kai Kangassalo

Johanna Hongisto Grundström
Äiti, Enköping

Kamppailen, jotta lapset oppisivat suomea

Jokin muuttui Johanna Hongisto Grundströmissä, 
kun hän sai lapsen. Hänessä jo aiemmin herännyt 
toive suomen kielen siirtämisestä omille lapsille 

vahvistui.
– Olen aina tiennyt, että haluan puhua lapsilleni suo-

mea, mutta tunsin myös, että tehtävä olisi yksin hoidettuna 
liian haasteellinen, Johanna kertoo.

Johanna päätti järjestää toisen äidin kanssa kaksikie-
lisille lapsille päiväretken Enköpingin ulkopuolella sijait-
sevalle omenatilalle, jotta lapset saisivat kuulla suomea. 
Siitä on kaksi vuotta.

– Nyt olen mukana vaikka missä, hän sanoo nauraen. 
Niin siinä näköjään kävi. Nyt hän on neuvonpito-

ryhmässä, Enköpingin Suomi-seuran hallituksessa, on 
vanhempien edustajana kulttuuria järjestävässä neuvon-
pitoryhmässä ja hän on myös mukana järjestämässä suo-
menkielisiä tapahtumia lapsille. Lisäksi Johanna ylläpitää 
Facebook-ryhmää ”Finska föräldragruppen i Enköping”, 
Enköpingin suomenkielisten vanhempien ryhmää.

–  Mutta teen vain sen minkä jaksan, Johanna sanoo 
päättävästi.

Johanna kertoo, että hänellä on EDS, sidekudossai-
raus, ja hän on siitä syystä sairaslomalla.  Joinakin päivinä 

hän jaksaa paljon, toisina päivinä voimat ovat vähissä. 
– Taidan samalla olla hieman kontrollifriikki. Haluan 

mielelläni olla mukana joka paikassa ja tietää kaiken, hän 
sanoo naurahtaen.

Alussa hän ja muut vanhemmat yrittivät järjestää joka 
toinen lauantai suomenkielisiä lasten tapahtumia: leipo-
mista, askartelua, satuhetkiä ja joulujuhlia. Nykyisin niitä 
ei ole yhtä usein. Lapsiperheille ei oikein riitä aika. Mutta 
ne tapahtumat, jotka järjestetään ovat suosittuja.

– Tärkeintä niissä on minulle kieli, että lapseni saavat 
kuulla suomea muiltakin kuin minulta. 

Johanna on itse syntynyt ja kasvanut Enköpingissä. 
Hänen molemmat vanhempansa muuttivat Suomesta En-
köpingiin juuri ennen hänen syntymäänsä. Tämän takia 
suomi on ollut luonnollinen osa hänen elämäänsä.

– Minulla oli myös suomenkielinen perhepäivähoitaja  
ja kuulun siihen viimeiseen ryhmään, joka Enköpingissä 
sai käydä koulua suomenkielisissä luokissa ykkösestä ne-
loseen.

Johanna kertoo, että hän yrittää puhua lapsilleen ai-
noastaan suomea, vaikka lapset vastaisivatkin ruotsiksi. 

– Mutta se on aika rankkaa. Olisi paljon helpompaa 
vain vaihtaa ruotsiin. Nykyään se menee siihen, että puhun 
aika paljon sekakieltä. 

Johannan vahva toive siirtää suomi lapsilleen on myös 
johtanut siihen, että jopa hänen miehensäkin  on vähitellen 
oppinut ymmärtämään suomea. 

– Mieheni on ollut tässä upea tuki. Hän on alusta pi-
täen sanonut: tietysti opetat lapsille suomea. Toivoisin, 
että kaikki saisivat saman tuen toiselta vanhemmalta.

Johannan päätös puhua lapsilleen suomea, on myös 
merkinnyt, että hän oppii itsekin suomea yhä enemmän.

– Onhan se vähän erilaista kun puhuu suomea melkein 
vain lasten kanssa. Enimmäkseen puhumme jokapäiväisis-
tä asioista ja kieli on yksinkertaista. Sen takia yritän kuun-
nella suomenkielisiä uutisia ja puhua muiden aikuisten 
kanssa niin paljon kun pystyn ja niin opin koko ajan uusia 
sanoja, hän sanoo hymyillen.

Joka toinen vuosi Johanna lähtee perheensä kanssa 
matkaan asuntovaunulla ja ajaa Ruotsin halki Haaparan-
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taan ja sieltä sitten Ouluun, jossa hänen sukunsa asuu.  
– Ensimmäinen asia, jonka teemme Suomen puolella 

on ostaa karjalanpiirakoita ja rieskaa. Ja kuunnella suo-
mea. Sydämeni lämpenee kun kuulen puhuttavan suomea.

Johanna voisi ajatella asuvansa Suomessa yhden ke-
sän tai muutaman kuukauden vain sen vuoksi, että saisi 
kokea minkälaista se on ja jotta lasten suomi vahvistuisi.

Tunnetko itsesi suomalaiseksi?
– Joo. Tänään voin vastata kyllä. Aikaisemmin minul-

la oli epämääräisempi identiteetti. Nyt olen ylpeä siitä, että 
olen suomalainen ja puhun suomea. Nykyään saa myös 
paljon kannustusta kun sanoo puhuvansa lapsilleen suo-
mea. Ennen vanhaan asenne oli toinen: miksi niiden pitäisi 
opetella suomea? Enää se ei ole niin, siitä olen iloinen.

Toinen asia, joka ilahduttaa Johannaa on hallinto-
alueen tuomat mahdollisuudet ja resurssit. Enköpingissä 
on nyt kiertävä suomenkielinen esikoulunopettaja, eloku-
vateatterissa näytetään suomalaisia filmejä ja kulttuurita-
pahtumia on suomeksi.

– Se, että olemme hallintoalue on myös nostanut yl-
peyttämme siitä, että olemme suomalaisia. Me olemme 
niin tärkeitä, että kunta ja valtio tukevat meitä kieli- ja 
kulttuurikysymyksissä.

Toivotko tulevaisuudelta jotain erityistä?
– Että en olisi näissä asioissa niin yksin. Minusta on 

pikku hiljaa tullut kaksikielisten lapsiperheiden asioiden 
keulakuva täällä Enköpingissä. Minun mielestäni ne ovat 
tosi kiinnostavia ja minulla on taistelutahtoa näissä asiois-
sa mutta olisi kuitenkin kivaa jos voisi jakaa vastuun jon-
kun toisen kanssa, että olisi joku jonka kanssa voisi ideoi-
da asioita. 

Haastattelu: Sanja Honkanen Skoog
Rullajulistekuva ja katalogikuva: Kai Kangassalo

Aino Gröndahl
Juristi, Uppsala

Haluan auttaa niitä, joita syrjitään

Riian Pride-päivään osallistuminen vuonna 2007 
oli Aino Gröndahlin elämän käännekohta. Paraa-
ti peruttiin turvallisuussyistä, ja osallistujat vietiin 

aidattuun puistoon. Aidan lisäksi heitä vartioi 2000 polii-
sia. Aino arvioi, että paikalla oli korkeintaan 200 ihmistä, 
mutta aidan toiselle puolelle alkoi nopeasti kerääntyä kiih-
tyneitä ja vihaisia latvialaisia. 

– Ihmiset osoittivat meitä sormellaan. Jotkut sylkivät. 
Vanhemmat nostivat pikkulapsia aitaa vasten ja varmaan-

kin kehottivat niitä olemaan kasvamatta meidän kaltai-
siksi. Se oli järkyttävä kokemus – että tavalliset ihmiset 
kokivat niin valtavan suurta vihaa meitä kohtaan, Aino 
muistelee. 

Poliisi päätti parin tunnin jälkeen tyhjentää puiston, 
ja paikalla olijat ohjattiin busseihin, jotka veisivät heidät 
kaupungin ulkopuolelle. Silloin väkimassasta heitettiin 
kotitekoinen räjähde, joka osui Ainon takana kulkevaan 
latvialaiseen. Mies loukkaantui, mutta ei vakavasti. 

– Se sai mut ajattelemaan, että mä lähden takaisin Upp-
salaan, mutta latvialaisille homo-, bi- ja transseksuaaleille 
tämä on jokapäiväistä elämää. He vaaransivat perhesuh-
teensa ja työpaikkansa osallistumalla tapahtumaan, ja Rii-
ka sijaitsee vain 40 minuutin lentomatkan päässä Tukhol-
masta. 

Asia jäi vaivaamaan Ainoa, ja hän puhui siitä paljon 
äitinsä kanssa. Hän oli pitänyt vapaavuoden lukion jälkeen 
ja mietti myös, mitä lähtisi opiskelemaan. 

– Mä halusin vaikuttaa laajemmalla tasolla ja elättää 
itseni. Olen kaksikielinen, ja kielet ovat aina kiinnostaneet 
mua. Mulla on paljon mielipiteitä, ja niitä pitää pystyä ar-
gumentoimaan loogisesti, jotta ihmiset kuuntelevat sua ja 
ottaa sut todesta, Aino selittää.

Hänen äitinsä ehdotti, että Aino lukisi asianajajaksi. 
Hän voisi käyttää kieltä, argumentoida ja ajaa ihmisoi-
keuksia. Ainon äiti on dosentti Satu Gröndahl, fennougri-
laisten kielten ja kirjallisuuden tutkija. 

– Äiti on aina puhunut vähemmistökielen puhujien 
puolesta. Mulle on ollut itsestään selvää, että Ruotsiin 
mahtuu eri kieltä puhuvia ihmisiä, joilla on eri taustat, 
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kulttuurit ja kokemukset. Mutta yhteiskunta, enemmistö ja 
normit merkitsevät, että jotkut joutuvat heikompaan ase-
maan, ja se on huono asia.

Aino valmistui juristiksi Uppsalan yliopistosta vuon-
na 2012 ja perusti oman lakitoimiston. Hän on erikois-
tunut auttamaan ihmisiä, joita on vainottu kotimaassaan 
seksuaalisen tai sukupuoli-identiteettinsä vuoksi. Lop-
putyötään varten hän oli tutkinut Maahanmuuttoviraston 
tekemiä päätöksiä homo-, bi- ja transhenkilöiden hake-
muksista. Näillä henkilöillä on lakisääteinen oikeus hakea 
turvapaikkaa, mutta Ainosta viraston tekemät kielteiset 
päätökset olivat monesti ristiriidassa lain tarkoituksen 
kanssa.

– Vaadittiin, että henkilö olisi elänyt avoimesti jo 
kotimaassa. Ja heille, jotka näin olivat uskaltaneet teh-
dä, sanottiin että olisitte olleet varovaisempia. Ruotsista 
käännytettiin ihmisiä, joita ei olisi pitänyt käännyttää, hän 
kertaa lopputyönsä tuloksia.

 Toimittuaan nyt turvapaikanhakijoiden julkisena avus-
tajana hän on huomannut, että Maahanmuuttovirasto on 
parantanut arviotaan hakemuksista.

– Heillä on nykyään enemmän tietoa kuin ennen ja 
myös päätöstentekijöitä, jotka ovat htb-kysymysten asian-
tuntijoita. Myös eri maista kerätään informaatiota tehok-
kaammin.

Juuri tiedon lisääminen on Ainosta tärkeintä asenteiden 
muuttamiseksi. Juristin työnsä ohella hän on luennoinut ja 
kouluttanut mm. maahanmuuttoviraston henkilökuntaa ja 
poliitikkoja.

Hänestä vaikuttaa siltä, että hbt-henkilön on nykyään 
helpompi saada turvapaikka.  

– Mutta turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut. 
Ugandan ja Venäjän kiristynyt suhtautuminen seksuaali-
siin vähemmistöihin näkyy tilastoissa, hän toteaa.

Vaikka Aino joutuu työssään kuuntelemaan asiakkait-
tensa järkyttäviä kertomuksia heihin kohdistetusta vainos-
ta, hän ei voisi kuvitella tekevänsä mitään muuta. 

– Tämä on unelma-ammattini. Tunnen, että teen todella 
tärkeää työtä.

Haastattelu: Paula Tapiola ja Maarit Turtiainen
Rullajulistekuva ja katalogikuva: PaulaTapiola

Annika Hirvonen
Valtiopäiväedustaja, Sigtuna

Monet kunnat eivät noudata vähemmistölakia

Työtä on niin paljon ja aikaa vähän, joten en ole eh-
tinyt miettiä miltä tuntuu olla valtiopäiväedustaja. 
Ehkä siihen rooliin kasvaa luonnostaan, Annika 

Hirvonen sanoo. 
Hän istuu ensimmäistä kauttaan valtiopäivillä ympä-

ristöpuolueen edustajana.   Mutta tunnen suurta vastuuta 
työstäni, hän täydentää.  

Valtiopäivätalon ravintolan jono ei poikkea tavallisen 
ruokakuppilan lounasjonosta. Annokset lentävät vauhdilla 
tiskin yli ja salaattipöydän ääressä on tungosta.

– Olen kasvissyöjä, mutta voin pakon edessä syödä li-
haakin. En halua mutkistaa asioita liikaa, Annika selittää 
valitessaan päivän kasvisvaihtoehdon.

Ravintolan hälystä siirrymme istumaan syrjemmälle 
ympäristöpuolueelle varattuun pöytään. Annika on synty-
nyt, kuten hänen äitinsäkin Ruotsissa, mutta isä on muut-
tanut aikuisena Suomesta.

– Hänen kanssaan olen aina puhunut suomea. Lapsena 
en edes tiennyt, että äiti osasi suomea. Hän sanoi aina, ettei 
ymmärrä, jos sanoin hänelle jotain suomeksi. He ajatteli-
vat, että näin oppisin molemmat kielet.

Annika kertoo, että teini-iässä hänen suomensa oli 
heikko ja oikeastaan hän voi kiittää nykyisin hyvin suju-
vaa suomeaan poliitikon urastaan. Kuunneltuaan Sisura-
diolle antamiaan ensimmäisiä radiohaastatteluja, jossa hä-
nen suomensa oman arvionsa mukaan oli haparoivaa, hän 
päätti parantaa kielitaitoaan.

Politiikasta Annika innostui jo viisitoistavuotiaana, 
koulussa järjestetty keskustelu demokratiasta herätti kiin-
nostuksen. Internetin avulla hän löysi itselleen puolueen, 
jonka tavoitteet vastasivat hänen ajatuksiaan siitä miten 
ympäristöä tulisi suojella ja miten köyhyys ja epätasa-ar-
voisuus poistettaisiin. 

Hänelle itselleen ei toimiminen kansalaisjärjestöissä 
riitä.
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– Järjestöt ovat tärkeitä, ne lisäävät ihmisten tietoisuut-
ta. Mutta politiikalla on valta muuttaa asioita, hän tähden-
tää. 

Annika ei ole vielä täyttänyt kolmeakymmentä, mutta 
on jo kokenut poliitikko. Kunnallispolitiikkaan hän meni 
mukaan heti täytettyään 18-vuotta ja on istunut mm. Sun-
dbybergin vapaa-ajanlautakunnan puheenjohtajana. Val-
tiopäiville hän pyrki, koska halusi vaikuttaa valtakunnan 
tasolla. 

– Kunnatkin ovat riippuvaisia siitä, minkälaisia pää-
töksiä täällä tehdään esimerkiksi ympäristönsuojelu- ja 
asuntokysymyksissä. Päätöksillä voidaan joko helpottaa 
tai vaikeuttaa kuntien työskentelyä, hän toteaa. 

Ympäristöpuolueen käytännön mukaan Annika on jät-
tänyt kunnalliset luottamustoimet. Työtaakka kasvaisi ai-
van liian suureksi pienen puolueen edustajalle, hän toteaa. 
Hän on myös toistaiseksi keskeyttänyt oikeustieteelliset 
opintonsa. 

– Juridiikka on tavallaan yhteiskunnan gramatiikka, 
säännöt siitä miten tulee toimia ja perusta mille yhteiskun-
ta on rakennettu, Annika selittää sitä miksi valitsi oikeus-
tieteen aineekseen.

Hän sanoo myös haluavansa kunnon ammatin, koska 
ei aio olla riippuvainen politiikan tekemisestä tulevaisuu-
dessa.

Vuonna 2012 Annika valittiin vuoden ruotsinsuomalai-
seksi nuoreksi ruotsinsuomalaisen median järjestämässä 
kilpailussa. Hän oli saanut Sundbybergin kunnan hyväk-
symään suomen meriitiksi työnhaussa. Annika itse kiittää 
kunnan aktiivisia ruotsinsuomalaisia päätöksen syntymi-
sestä.

– On tärkeää, että kunta nostaa esille suomen taidon, 
ja myös selvittää missä heillä on suomenkielistä henkilö-
kuntaa. Hallintoaluekuntanahan Sundbyberg on sitoutunut 
järjestämään lastenhoitoa ja vanhustenhuoltoa suomeksi.

Hänestä on kuitenkin hyvä, että huomionosoitus annet-
tiin juuri poliitikolle.

– Monesti unohdetaan, että peräti 96 prosenttia kunnal-

lispolitiikoista tekee työtään vapaa-ajalla. Kun osoitetaan, 
että heidän työtään kunnioitetaan, niin saadaan myös hy-
viä ihmisiä mukaan politiikkaan, hän uskoo.

Annika on valtiopäivien lakivaliokunnan varapuheen-
johtaja, hän on mukana suomalaistaustaisten edustajien 
yhdistyksessä ja on puolueensa vähemmistöpoliittinen pu-
hetorvi. Hänen mielestään olisi korkea aika tarkistaa vä-
hemmistölain täytäntöönpanoa, koska useat kunnat eivät 
noudata sitä.

– On uskottu, että tiedottamalla vähemmistöjen oi-
keuksista kunnat saataisiin myötämielisiksi, mutta tämä ei 
ole toiminut. Nyt tarvitaan jonkinlainen sanktiojärjestel-
mä, hän vakuuttaa.

Myös vähemmistökielten arvostusta pitää saada nostet-
tua.  Annikakin luki lukiossa ranskaa, mm. siksi, että siitä 
sai enemmän pisteitä yliopistoa varten kuin suomesta.

– Näyttää riittävän, että ruotsinsuomalaiset osaavat 
suomea lapsentasolla, ei houkutella nuoria panostamaan 
suomeen, hän tuhahtaa.

Ympäristöpuolue on rajannut valtiopäiväedustajan 
uran kahdeksitoista vuodeksi. Annikasta on hyvä, että 
edustajat vaihtuvat ja tuovat mukanaan uusia ideoita. Po-
litiikasta ei pidäkään tulla ammatti. Hän itse aikoo jatkaa 
juridiikan opintoja tai sitten niiden sivussa aloittamiaan 
opettajanopintoja. Tulevaisuuteen kuuluvat myös lapset. 
Hän on ruotsalaisen avomiehensä kanssa jo sopinut, että 
heille opetetaan suomea.

– Ilmoitin myös, että hänen vastuullaan on pystyykö 
hän ymmärtämään kun puhutaan suomea, Annika naurah-
taa. 

Mies on kielioppinörttinä ottanut hyvin haasteen vas-
taan ja selittää nykyään Annikalle suomen kieliopin kie-
muroita.

Haastattelu: Paula Tapiola ja Maarit Turtiainen
Rullajulistekuva ja katalogikuva: Kai Kangassalo

Markku Huovila
Piirtäjä ja kuvittaja, Tukholma

Intohimona sananväännökset

En halunnut nähdä maailmaa semmoisena kuin se 
on, vaan vääntää siitä jotakin muuta. Maailma 
on liian kaunis semmoisena kuin se näyttäytyy. 

Jos sitä vääntää, se näyttää oikeat kasvonsa. Karikatyyri 
on usein näköisempi kuin valokuva, sillä valokuvaa voi 
manipuloida, mutta karikatyyrissa on mukana olennaiset 
ominaisuudet, Markku Huovila selittää. 

Markun suuri intohimo ovat pilapiirrokset, joita hän 
piirsi jo kouluaikanaan. Hän opiskeli kuitenkin englannin 
opettajaksi ja opetti eri tasoilla ala-asteelta kansalaisopis-

toon. Kun opettajainhuoneen ilmapiiri alkoi käydä liian 
ahdistavaksi, hän haki ja pääsi Lidingön Nyckelviksskola-
nin taidekouluun. 35-vuotiaana hän alkoi piirtää elannok-
seen.

Markun pilapiirroksia on julkaistu lähes kaikissa Ruot-
sissa ilmestyvissä suomenkielisissä julkaisuissa, mutta 
myös Suomen ja Ruotsin sanomalehdissä. Hän tekee pila-
piirroksia kahdella kielellä.

– Se on ihan kielestä riippumatonta. Jos pääsee jonkun 
kielen kanssa sinuiksi, niin samalla tavalla ne sanat käy 
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sieltä muokkautumaan eri muotoihin. Näet yhdelle sanal-
le monta eri merkitystä, jos sillä silmällä katsot, Markku 
sanoo.

Markku Huovila tunnetaan muun muassa riippuma-
toistaan.Yhdessä pilakuvassa mies makaa riippumatossa 
ja sanoo: ”Minulla on – kuinka sen nyt sanoisin – riip-
pumaton identiteetti.” Itse Markku ei riippumattoa kuiten-
kaan omista.

– Olen riippumatosta riippumaton. Minulla ei ole riip-
pumattoa. Olen vaan ottanut sen roolin, mitä riippumatot 
edustavat: ei ole niin kuin jalat maassa missään. Se on tul-
lut itsestään.

Hän kertoo erakkouden tunteesta, kuinka kukaan ei 
täysin ymmärrä kahdella kielellä töitä tekevän pilapiirtä-
jän ammattia. Monet piirtäjä-, kuvittaja- ja taiteilijakolle-
gat Markku kokee eri maailmaan kuuluviksi.

– Tunnen suurempaa yhteyttä tavallisiin ihmisiin, jot-
ka tekevät rehellistä työtä, eivätkä tuhlaa aikaansa kuvan 
tekemiseen. Olenko minä yksi taiteilijoista? Vai olenko ta-
vallinen ihminen? Markku pohtii.

Hänen juurensa ovat Myllykoskella, kymenlaaksolai-
sella paperitehdaspaikkakunnalla. Huovilan lapsuudessa 
”kaikki” kävivät tehtaalla töissä. Huovilasta tuli kuitenkin 

opettaja, ja opettajan ammatti toi hänet kolmikymppise-
nä Ruotsiin. Hänet palkattiin suomalaislasten kotikielen 
opettajaksi Borlängeen vuonna 1976. Päässä oli englannin 
taidon lisäksi kouluruotsi.

– Se oli oikein rasistinen kokemus. Siellä vihattiin 
suomalaisia. Heti kun avasin suuni, ihmisten asenteet ja 
ilmeet muuttuivat.

Monet suomalaissiirtolaiset eristäytyivätkin täysin 
omiin porukoihinsa, mutta korostivat lapsille sulautumi-
sen ja ruotsin kielen tärkeyttä. 

– Siellä oli vanhempia, jotka puhuivat lapsille ruotsia, 
vaikka eivät osanneet sitä. Lapset laitettiin suomen kielen 
eli kotikielen opetukseen vain, koska vanhemmat halusi-
vat, että he voisivat lomalla puhua isovanhempien kanssa. 
Mutta eiväthän ne mitään oppineet, Markku huokaa. 

Markun omat lapset ovat kouluikäisiä. He ovat käyneet 
suomenkielisen päiväkodin ja käyvät ruotsinsuomalaista 
koulua.

– Tämähän on ihan juhlaa. Minun lapseni ja monet nii-
den luokkatovereista puhuvat suomea sulavasti. Ei siinä 
ole mitään aksenttia, mikä paljastaisi, että he asuvat Ruot-
sissa.

Markku korostaa nimenomaan päiväkodin merkitys-
tä kielen kehittymisessä. Ilman sitä lapsi menettää hänen 
mielestään lähtökuopan suomen kieleen. 

Markku pitää kovasti sanojen vääntelystä, ja kokeilee 
sanaväännöksiään myös omille lapsilleen ja heidän ystä-
villeen – vaihtelevalla menestyksellä. Lapset ovat ensin 
ihmeissään, että voiko noinkin sanoa, mutta voivat hetken 
kuluttua heittää jotain vastaavaa takaisin. Oma Alma-tytär 
keksii usein sanavitsejä.

– Se on ilahduttavaa. Jos pystyy ainoastaan ilmaise-
maan sen välttämättömän, minkä tarvitsee pysyäkseen 
hengissä, niin kieli menee kovaa vauhtia alaspäin ja kohti 
tuhoa. Mutta niin kauan kuin siinä on uutta luova huumo-
ria mukana, niin se on menossa ylöspäin.

Haastattelu: Paula Tapiola
Katalogikuva: Paula Tapiola

Anneli Hulthén
Kunnanneuvos, Göteborg

En voi syödä mustikoita ajattelematta Suomea

Hakusanoilla Anneli Hulthén saa yli satatuhatta 
osumaa hakukone Googlesta. Kun hakuun lisää 
sanan finsk, osumia tulee yli 6 000, mutta ne liit-

tyvät enimmäkseen edustustehtäviin, eivätkä Hulthénin 
yksityiselämään. Hänen juurensa ovat kuitenkin puoliksi 
Suomessa. Hänen äitinsä on kotoisin Oulun seudulta.

Hulthén tunnetaan ennen kaikkea pitkän linjan poliitik-
kona. Hän liittyi sosiaalidemokraattien nuorisojärjestöön 

SSU:hun teini-ikäisenä vuonna 1976.
– Sosiaalidemokraatit olivat juuri hävinneet vaalit. Se 

oli herätys. Mitä nyt tapahtuisi? 
– Kiinnostus politiikkaan tulee kotoa. Isäni oli hyvin 

poliittinen, mutta kauempana vasemmalla kuin minä. Hän 
puhui paljon politiikkaa. Isoisänikin oli ammattiyhdistys-
aktiivi. Äiti ei ole samalla tavalla kertonut mielipiteistään.

Vuonna 1986 Anneli valittiin valtiopäiville, 26-vuo-
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tiaana. Hän oli ulkopoliittisen valiokunnan, perustusla-
ki-, elinkeino-, liikenne- ja maatalousvaliokuntien jäsen. 
Vuonna 1995 hänet valittiin europarlamenttiin ja vuonna 
2008 Göteborgin kunnanneuvokseksi.

Nyt hänen työpaikkansa on Gustaf Adolfin torilla si-
jaitsevassa, vuonna 1749 rakennetussa kaupungintalossa, 
ja hän voi ikkunastaan seurata torin elämää. Anneli on kui-
tenkin lähtöisin yksinkertaisista oloista. Perhe asui hänen 
varhaislapsuutensa Masthuggetissa, Götajoen ja sataman 
läheisyydessä. Perhe oli työväenluokkaa. Isä työskenteli 
telakalla, äiti mm. hoito- ja kauppa-apulaisena.

Göteborgin kunta liittyi suomen kielen hallintoaluee-
seen helmikuussa 2011.

– Olin aika kahden vaiheilla. Edustan itse toista suku-
polvea ja voin olla sitä mieltä, että meidän pitäisi jo pärjä-
tä ruotsiksi. Toisaalta nyt kun olemme liittyneet, näen sen 
hyvänä asiana, varsinkin vanhemmille sukupolville, jotka 
saattavat palata äidinkieleensä. Hallintoalue voi helpottaa 
heidän asiointiaan viranomaisten kanssa, Hulthén sanoo.

Hän lisää, että muidenkin suurten kieliryhmien kuin 
suomenkielisten oikeuksia pitäisi vahvistaa.

– Kunnallisen tiedotuksen pitää tapahtua kahdella kie-
lellä. Suomenkielisen kotihoidon ja vanhustenhoidon tar-
ve varmasti lisääntyy. Olemme puhuneet siitä vuosikausia, 
mutta ongelmana on, että kaupunki ei koordinoi organi-
saatiota, vaan kaupunginosalautakunnat hoitavat asioita 
itsenäisesti.

– On varmasti tapauksia, joissa turkkilaista vanhusta 
hoitaa suomenkielinen hoitaja ja toisin päin. Kaupungi-
nosalautakuntien kesken pitäisi tehdä yhteistyötä.

Annelin oma äiti on 75-vuotias, ja hän on huomannut 

äidin alkavan tehdä kielivirheitä, joita hän ei ole tehnyt 
pitkään aikaan, ja lausuvan ruotsia välillä väärin. Kielen 
heikentyminen näkyy myös luetun ymmärtämisessä ja kir-
joittamisessa.

– Hän ei sekoita kieliä, mutta kääntää esimerkiksi suo-
malaisia sanontoja ruotsiksi, ja ne ovat usein aivan käsit-
tämättömiä.

Auli-äiti tuli Ruotsiin sotalapsena. Seitsenlapsisen ou-
lulaisperheen kolme tyttöä lähetettiin Ruotsiin, neljä poi-
kaa pidettiin kotona. Auli Hulthén oli sisaruksista vanhin, 
7-vuotias, kun hän sisarineen saapui Alingsåsin seudulle. 
Sisaret sijoitettiin eri perheisiin.

– Luulen, että se oli hänelle hyvin tuskallinen kokemus. 
Hän oli niin pieni, ja vanhimpana sisaruksena hänellä oli 
paljon vastuuta nuoremmista. Hän näki asioita, joita lasten 
ei pitäisi nähdä. Se on tietysti vaikuttanut häneen paljon.

– Auli-äiti palasi Suomeen sotien jälkeen, mutta silloin 
hänellä oli vaikeuksia suomen kielen kanssa. Sotalapsi-
vuodet keskeyttivät kielen kehityksen. Hänellä on myös 
aina ollut vaikeuksia kirjoittaa ruotsiksi, Anneli kertoo.

Hän kertoo äitinsä kokemuksista varovaisesti. Hän 
myös myöntää, että ei ole koskaan oikein uskaltanut ky-
syä, miksi vain perheen tytöt lähetettiin sotalapsiksi. Mut-
ta poikia pidettiin siihen aikaan suuremmassa arvossa, An-
neli arvelee. 

– Me emme puhuneet suomea kotona. Nuorempi velje-
ni sai kotikielen opetusta, mutta en usko, että hän oppi ko-
vinkaan paljon. Oma tyttäreni kiinnostui kielestä 12-vuoti-
aana ja opetteli sitä, mutta kielitaito jäi pinnalliseksi.

– Pienempänä kävin Suomessa usein kesäisin. Äi-
dinäitini ja enoni asuivat siellä, ja enoni asuvat siellä yhä. 
Käynnit muistuttavat minua kielestä. En hallitse sitä, mut-
ta voin ymmärtää osia keskusteluista ja yksittäisiä sanoja.

Yksi sana, mikä kuuluu Suomeen, on mustikka.
– En voi syödä mustikoita ajattelematta Suomea.
Suomi onkin Annelille makuja ja tuoksuja. Se on ha-

panleipää, mustikkakeittoa ja lanttulaatikkoa. Se on mum-
min talo Oulun ulkopuolella, maakellari, lehmästä lypsetty 
tuore maito, vanhanaikainen elämäntapa, karu, avonainen 
maisema, erilaiset metsät. Se on lapsuutta.

Haastattelu: Paula Tapiola
Rullajulistekuva ja katalogikuva: Paula Tapiola



13

Hannele Iivonen
Esikoulunopettaja ja musiikkipedagogi, Tukholma

Parempi rämäkästi pieleen kuin hissutellen oikein!

Suomalaisen kirkon vinttihuoneesta aukeaa näkö-
ala kuninkaanlinnalle ja Suurkirkolle. Yli viisisa-
taa vuotta toimineella Tukholman kaksikielisellä 

seurakunnalla ja sen kirkolla on jo pelkästään sijaintinsa 
vuoksi arvokkaat puitteet. Lastenvintillä tosin annetaan 
piupaut arvokkuudelle, vilskettä ja vilinää on niin, ettei 
tiedä miten mahtuisi mukaan. Lapsia istuu pöydän ääressä 
askartelemassa, lattialla taapertamassa tai sohvalla äitien-
sä sylissä.

– Nythän täällä on tilaa. Tavallisesti perhekerhossa on 
vielä enemmän kävijöitä, seurakunnan lapsi- ja perhetoi-
minnasta vastaava Hannele Iivonen vakuuttaa nauraen.

Hän on saanut vauhtia seurakunnan lapsitoimintaan.  
Kaksi kertaa viikossa järjestetään avoin perhekerho, jonne 
saavat tulla kaikki alle kuusivuotiaat vanhempiensa kans-
sa. Eri ikäryhmille pidetään omat musiikkikerhonsa ja 
Hannele on myös aloittanut vauvoille tarkoitetut konsertit 
kirkkosalissa. Niissä musiikin lisäksi hemmotellaan mui-
ta aisteja, vaikkapa niin, että katsellaan ilmassa leijailevia 
keltaisia ilmapalloja, kädellä kokeillaan kastemaljan vettä 
tai upotetaan nenä yrttikimppuun.

– Toiminnan yhteinen tekijä on suomen kieli. Vanhem-
mat haluavat antaa lapsilleen virikkeitä kielen kehittämi-
seen. Siksi me esimerkiksi laulamme paljon suomalaisia 
lastenlauluja kerhoissa, Hannele kertoo.

Musiikki on aina ollut erityisasemassa hänen elä-
mässään. Jo nuorena seurakuntalaisena Varkaudessa hän 
perusti oman bändin, hänen miehensä on muusikko ja 
molemmat lapset opiskelevat musiikkia Helsingissä, Sibe-
lius-Akatemiassa. Hän itse on hankkinut lisää koulutus-
ta, joten hän on nykyään musiikkiin erikoistunut esikou-

lunopettaja.
– Musiikin kautta on helppo saada niin lapset kuin van-

hemmatkin mukaan menoon. Sillä voi myös luoda vaihte-
levaa tunnelmaa lauluihin ja leikkeihin.

Hannele soittaa monia instrumentteja hyvin, joitakin 
hieman heikommin kuin toisia. 

– Mottonani on parempi rämäkästi pieleen kuin hissu-
tellen oikein, hän sanoo pilke silmäkulmassa.

Hannelesta on tärkeää, että pienemmille tarjotaan kaik-
kein parasta. Lastenvintti on värikkäästi sisustettu, lelut ja 
kirjat ovat uusia ja niitä on runsaasti. 

Leikkinurkkauksessa pikkutyttö keittää kahvia ja tar-
joaa sitä pojalle, jonka pienten jalkojen askeleet eivät vie-
lä ole kovin vakaat. Isompia lapsia istuu pöydän ääressä 
pelaamassa pelejä. Lapsilla riittää hauskaa puuhaa, mutta 
myös äidit näyttävät viihtyvän.

– Täällä vaihdetaan puhelinnumeroita, jaetaan tietoa ja 
vinkkejä. Suhteita pidetään yllä kirkollisen toiminnan ul-
kopuolellakin, Hannele toteaa.

Yksi äideistä kertoo käyvänsä täällä jo kolmannen lap-
sensa kanssa ja sanoo jääneensä pahasti koukkuun, kir-
kolle ei voi olla tulematta. Hannele toteaa, että kerhojen 
maine on kiirinyt Suomeen asti, sieltä muuttavat tietävät 
jo etukäteen kirkon lapsitoiminnasta. 

Hannele teki vuosikymmeniä töitä ruotsiksi, mutta on 
iloinen siitä, että voi nyt työskennellä suomeksi.  Ruotsis-
sa vietetyt vuosikymmenet ovat muuttaneet häntä, joten 
hän ei pidä itseään enää puhtaasti suomalaisena, mutta ei 
myöskään ruotsalaisena.

– Tunnen itseni todellakin ruotsinsuomalaiseksi, se ku-
vaa parhaiten minua. Olen kotonani molemmissa kulttuu-
reissa.

Kun katselee Hannelen työskentelyä, ymmärtää, ettei 
häntä ole turhaan luonnehdittu ilopilleriksi ja energiani-
puksi.  Ruotsinsuomalaisen median järjestämässä kilpai-
lussa yleisö äänesti vuonna 2012 Hannelen vuoden ruot-
sinsuomalaiseksi arjen sankariksi. Palkinnon perusteluissa 
sanottiin, että ” Hannele on tuonut iloa ihmisten arkeen ja 
saanut vanhat kiviseinätkin elämään”.

– Palkinto oli muistutus siitä, että ruotsinsuomalaisten 
lasten ja perheiden kanssa tekemääni työtä arvostetaan.

Vaaleahiuksinen pikkutyttö vaatii Hannelea istumaan 
lattialle. Nukelle on puettava vaatteet päälle. Ja sitten ne 
on taas riisuttava.

Ruotsin ainoassa suomenkielisessä seurakunnassa on 
vajaat 8 000 jäsentä.  Sen tulevaisuus riippuu paljolti siitä 
saadaanko Tukholman toisen ja kolmannen polven ruot-
sinsuomalaiset jäseniksi. Hannelen mielestä juuri siksi pi-
tää panostaa lapsiin. 

– Lapsitoiminta avaa tien seurakunnan yhteyteen, ketju 
ei saisi katketa. 

Hannele istuu syömään salaattia ja huoahtaa hetken 
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jatkaakseen sitten työpäiväänsä. Työntäyteiset tunnit per-
hekerhossa verottavat voimia, mutta juuri lapsista saa 
energiaa jaksamiseen.

– Kun jumalanpalveluksessa laulanut lapsi kysyy, että 
minne ne hattivatit (lue papit valkoisissa kaavuissaan) hä-
visivät, ei voi muuta kuin nauraa ja ihmetellä lasten ih-
meellistä maailmaa.

Haastattelu: Maarit Turtiainen
Rullajulistekuva ja katalogikuva: Kai Kangassalo

Ellen Juntti
Valtiopäiväedustaja, Göteborg

Hän päätti, ettei koskaan häpeä suomalaisuuttaan

Valtiopäiväedustaja Ellen Juntti haluaa kertoa Ii-
ta-mummostaan. Mummo asui Pikkukylässä, joka 
on noin 70 kilometriä Rovaniemeltä Kuusamon 

suuntaan. Pikkukylä oli niin pieni, että siellä ei ollut edes 
omaa kauppaa. Ellen joutui käymään mummolle kaupassa 
Pirttikoskella asti, kauppamatkaksi tuli peräti viisi kilo-
metriä.

– Mummo kysyi aina: ”Oliko herrat pyhävaatteis-
saan?”, kun tulin kaupalta. Siellä kun saattoi olla joku vir-
kamies.

Ajatella, jos mummo tietäisi, että mie istun Ruotsin 
valtiopäivillä. Istun samoissa juhlissa Fredrik Reinfeldtin 
ja Carl Bildtin kanssa. Mummon sanoja muistellessa nau-
rattaa. Siellä on herrat pyhävaatteissaan.

Mummon talossa ei ollut juoksevaa vettä eikä sisäves-
saa. Herroista kävivät siis Pirttikosken virkamiehet, kun 
suurin osa seudun väestöstä työskenteli maa- ja metsäta-
loudessa.

Pikkukylässä Ellen vietti lapsuutensa kesät ja viihtyi 
hyvin. Ellen syntyi Ruotsin puolella, Haaparannalla, min-
ne hänen vanhempansa olivat muuttaneet töiden perässä. 
Isällä oli autokorjaamo mutta hiljaisina aikoina, kun isällä 

ei ollut asiakkaita, hän teki lisätöitä sahalla. Äiti oli kotiäiti 
ja lapsia oli perheessä kahdeksan. Ellen kertoo, että hän 
tulee köyhistä oloista.

Nyt Ellen on maltillisen kokoomuksen ensimmäisen-
kauden valtiopäiväedustaja Länsi-Götanmaan läntisestä 
piiristä. Hänen aiempi poliittinen kokemuksensa rajoittuu 
yhteen kauteen vuosilta 2002 – 2006 Härrydan kunnan-
valtuustossa, joka on Göteborgin kaakkoispuolella. Poli-
tiikkaan paluun taustalla oli urheilusta vihoitteleva polvi, 
joka on leikattu kuusi kertaa ja aiheuttanut Ellenille pitkiä 
sairauslomia.

– Ajattelin, että mun pitää tehdä jotain, etten tule hul-
luksi. Ilmoitin kiinnostuksestani istua kunnanvaltuustossa, 
aluevaltuustossa ja valtiopäivillä. Ajattelin, että kunnassa 
mulla on hyvät mahdollisuudet, ja jos oikein hyvin menee, 
voin saada jonkun pienen tehtävän aluevaltuustossa. En 
koskaan uskonut, että istuisin täällä. Mutta tässä mie olen.

Siviiliammatiltaan hän on rikospoliisin etsivä, joka on 
erikoistunut lapsiin kohdistuvien väkivaltarikosten selvit-
tämiseen ja lasten kuulustelemiseen. Nämä ovat asioita, 
jotka ovat kaikkein lähinnä hänen sydäntään. Hän on teh-
nyt 1,5 vuoden aikana seitsemän lakialoitetta, joista suurin 
osa liittyy juuri lasten aseman parantamiseen.

– Päiväkodit ja koulut pilaavat poliisitutkimuksen 
usein, ennen kuin tutkimus on edes päässyt alkuun. Lapsi 
tai nuori voi luottaa päiväkotitätiin ja kertoa, että isä lyö.
Yleensä päiväkodista soitetaan kotiin ja kerrotaan, että: 
”Lapsi sanoo, että sinä lyöt. Tule tänne puhumaan tästä-
asiasta meidän kanssa.” Voi vain kuvitella, millainen ilta 
sillä lapsella on sen jälkeen. Seuraavana päivänä lapsi ot-
taa kaiken takaisin. Siihen pitäisi saada parannus.

Päiväkotien ja koulujen henkilökunnan kouluttami-
senlisäksi Ellen perää lisäkoulutusta ja parempia rutiine-
jamyös poliisille. Suurinta osaa perheväkivaltatapauksista 
he eivät raportoi kuntien sosiaalipalveluun, vaikka per-
heessä on lapsia, ja laki edellyttää sitä. Ellenin mielestä se 
pitäisi tehdä aina.

Valtiopäivillä hän istuu varajäsenenä sosiaali- ja kult-
tuurivaliokunnissa, mutta varsinaisena varajäsenenä vain 
kulttuurivaliokunnassa, joka käsittelee mm. vähemmis-



15

tökielikysymyksiä. Ellen, jonka lapsuuden kotikieli oli 
suomi, vastaa vähemmistökielikysymyksistä maltillisen 
kokoomuksen valtiopäiväryhmässä.

Hän on syntynyt vuonna 1958. Se oli sitä aikaa, jolloin 
Tornionlaaksossa oli rumaa olla suomalainen, ja kun hän 
aloitti koulun, oppilaita kiellettiin puhumasta suomea kou-
lussa tai välitunnilla.

– Opettaja porisi ruotsia, vaikka osasi suomea. Enhän-
mie käsittänyt, mitä se sanoi. Ihmettelen etten antanut pe-
riksi. Se oli aika vaikeaa, ettei saanut porista omaa kieltä. 
Se antoi tunteen, että tässä on jotain rumaa ja hävettävää.

Ellen korostaa, että Ruotsin yhteiskuntaan sisälle pää-
seminen edellyttää ruotsin osaamista. Koulun olisi kuiten-
kin pitänyt pystyä opettamaan suomenkielisiä oppilaita 
toisella tavalla. Hän toteaa, että ensimmäiset neljä vuotta 
olivat vaikeita. 

Nykyään hän puhuu suomea harvoin, mutta aloittaa 

yleensä keskustelut uusien ihmisten kanssa kertomalla 
olevansa alun perin suomalainen.

– Olin Haaparannalla lukiossa ensimmäistä vuotta uu-
dessa luokassa, enkä ollut vielä oppinut tuntemaan koulu-
kavereitani. Ne porisivat alentavasti suomalaisista ja pi-
tivät heitä tyhminä. Mie ajattelin, että voi herran jee, mie 
istun tässä ja olen suomalainen, mitä hiivattia mie teen?

– Sitten mie sanoin, että kiitoksia paljon, miksi ole teitä 
huonompi? Ne perääntyivät, kun mie sanoin vastaan.Sil-
loin päätin, että en koskaan häpeä suomalaisuuttani.

Haastattelu: Paula Tapiola
Rullajulistekuva ja katalogikuva: Paula Tapiola

Dimitri Keiski
Muusikko, Tukholma

Lauluissani palaan romanien historiaan

Television kykykilpailun voitto auttoi Dimitri Keis-
kin toteuttamaan unelmansa. Hän saattoi vihdoin-
kin levyttää ilman, että kukaan muu pystyi määrää-

mään levyn sisällöstä tai tyylistä.  Palkintorahojen turvin 
hän uskalsi myös siirtyä ammattimuusikoksi.

– Kilpailu merkitsi minulle hyvin paljon, se muutti elä-
mäni, Dimitri sanoo.

Hän oli jo pudonnut TV 3:n vuonna 2011 järjestämästä 
True Talent -kilpailusta, kun hän sai uuden mahdollisuu-
den yleisön äänestettyä hänet takaisin. Kilpailun jälkeen 
hän lopetti työt musiikinopettajana Tukholman Kulturdra-

massa voidakseen omistautua oman uran luomiseen. Hän 
esiintyy ahkerasti Ruotsissa ja Suomessa, jonkin verran 
myös Saksassa. Vuonna 2014 hän kiersi ympäri Suomea 
suuren idolinsa, Dannyn juhlashown mukana. Danny on 
ollut vuosikymmeniä yksi Suomen viihdemusiikin mai-
neikkaimpia tähtiä.

Suurimman yleisön Dimitri on saanut Kiinassa, usko-
mattomat 800 miljoonaa katsojaa. Siellä televisio oli os-
tanut kykykilpailun konseptin ja halusi esitellä Ruotsin 
voittajan.

– Oli ihan surrealistinen elämys esiintyä tuollaiselle 
ihmismäärälle. Tietysti minua jännitti hirveästi, mutta on-
neksi kaikki sujui hyvin, hän kertoo.

Dimitri on levyttänyt kolme levyä, joista vuonna 2013 
ilmestynyt on suomeksi. Se kantaa samaa nimeä kuin hä-
nen trionsakin, Karhu.

– Se on kunnianosoitus suomalaista sisua ja suomalai-
sia juuriani kohtaan.

Suomalaisuuden ja ruotsalaisuuden lisäksi hän on kas-
vanut romanikulttuuriin. Dimitri itse on syntynyt Ruot-
sissa, hänen isänsä on kotoisin Kokkolasta Keski-Pohjan-
maalta ja äiti Lammassaaresta Helsingistä. Dimitrin äidin 
vanhemmat kuuluivat sen sukupolven romaneihin, jotka 
saivat ensimmäisinä vakituisen asunnon Suomesta. 

Dimitri on ylpeä kulttuuristaan eikä ole koskaan hä-
vennyt sitä.

– Pienenä en pitänyt itseäni poikkeavana. Asuinalueel-
lani kaikki tunsivat toisensa ja minulla oli hyviä opettajia, 
jotka välittivät kaikista oppilaistaan riippumatta heidän 
taustastaan.

Sitten tavallinen ostosmatka muutti kaiken. Se järisyt-
ti rajusti hänen omakuvaansa. Dimitri meni suomalaiseen 
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romaniasuun pukeutuneen äitinsä kanssa liikkeeseen, jos-
sa he eivät olleet ennen asioineet.  

– Yksi työntekijä seurasi meitä koko ajan. Meitä epäil-
tiin näpistelijöiksi. Se oli hyvin nöyryyttävää, hän kertoo. 

Ennakkoluulot tekivät hänet vihaiseksi, mutta myös 
epäluuloiseksi muita ihmisiä kohtaan. Dimitristä tuntui, 
että hänen täytyi koko ajan olla puolustamassa itseään.

– Minusta tuli se, joka raivokkaasti etsi kadotettua 
lompakkoa, jotta kukaan ei vain epäilisi minua.

Hän kertoo, että hänestä tuntui, että kaikki hänen vai-
keutensa elämässä johtuivat ihmisten suhtautumisesta 
romaneihin. Luottamuksen puute kanssaihmisiä kohtaan 
rakensi muurin hänen ympärilleen. 

– Se esti muita pääsemästä lähelleni. Nykyisin en tun-
ne tarvetta puolustaa koko ajan itseäni tai muita romaneja. 
Jos joku ihminen tekee väärin, on vain sattumaa, että hä-
nellä on sama alkuperä kuin minulla.

Musiikissa Dimitri sanoo kulkeneensa aina vastavir-
taan. Hänen nuoruudessaan hip hop oli suosittua, mutta 
hän kuunteli 1960- ja 70-lukujen rockia. Häntä innosti 
myös Elvis Presleyn musiikki ja pukeutumistyyli.

– Teini-ikäisenä osallistuin karaokekilpailuun Elviksen 
Hound dogilla, hän naurahtaa.

Kykykilpailun tavoin tämäkin kilpailu muutti Dimitrin 
elämän suunnan. Hän pyrki Märstan lukion musiikkilin-
jalle. 

– Yleisö oli ottanut minut niin innostuneesti vastaan, 
halusin kokea tuon tunteen aina uudestaan ja uudestaan. 
Ymmärsin, että musiikin avulla saisin helpommin kontak-
tin ihmisiin ja uskaltaisin puhua enemmän isommassakin 
seurassa.

Dimitri luonnehtii musiikkiaan kiltiksi rokiksi. 
– Sellaista suomalaista Danny- ja Kirkamusaa, hän se-

littää nauraen.

Hän sanoittaa ja säveltää itse laulunsa. Hän sanoo, että 
melodiat nousevat romanitaustasta, erityisesti musiikin 
rytmi tulee sieltä.

 Englanninkieliselle levylle hän kirjoitti Mr Misunders-
tood kappaleen. Dimitri kertoo, että hän halusi olla nuore-
na mieliksi kaikille. Hänen siskonsa oli silloin todennut, 
että teitpä mitä tahansa, aina on joku, joku ymmärtää sinut 
väärin, on mahdoton miellyttää kaikkia. 

– Sen vuoksi on tärkeää seisoa tekemiensä valintojen 
takana, koska kaikella tekemällämme on seurauksia, Di-
mitri painottaa. 

Monissa lauluissa hän palaa romanien historiaan. Gyp-
sy queen kappaleessa romaninainen muistelee lapsena ko-
kemaansa kovaa kiertolaiselämää.

– Se on ollut lapsuus ilman iloa, siksi kuvittelin hänen 
hymynsä taakse paljon tuskaa. 

Dimitri osaa jonkin verran suomen romanien kieltä, 
suomea hän puhuu niin hyvin, että toivoo voivansa opet-
taa sen myös kouluikäiselle pojalleen. Hän haluaa siirtää 
eteenpäin myös vanhemmiltaan saamansa kasvatuksen tu-
kipilareita.

– Erityisesti vanhojen ihmisten arvostaminen on tär-
keätä kulttuurissamme, hehän ovat tehneet paljon työtä 
meidän hyväksemme. Vanhempani korostivat myös ihmis-
ten yhdenvertaisuutta, kaikkia piti kohdella kunnioittavas-
ti, olivat he sitten nuoria tai vanhoja, köyhiä tai rikkaita 
tai tulivat mistä maasta tahansa. Osoittamalla kunnioitusta 
olen saanut paljon hyvää takaisin, Dimitri sanoo.

Haastattelu: Taina Helme ja Maarit Turtiainen
Rullajulistekuva ja katalogikuva: Taina Helme

Jukka Korpi
Teatterinjohtaja, Tukholma

Kaikki esitykset tehdään suomeksi ja ruotsiksi

Se on pöllö, lapset huutavat kuorossa, kun sukka 
näyttelijän kädessä muuttuu isosilmäiseksi linnuk-
si. Punatiilisen teatterisalin tuoleilla keikkuvat esi-

koululaiset osallistuvat innolla Nukke nukkuu esitykseen. 
Toisen ja kolmannen polven ruotsinsuomalaiset ovat Uu-
siTeatterin tärkein kohderyhmä.

– On valtavan antoisaa tehdä teatteria lapsille. Heil-
tä saa välitöntä palautetta ja se antaa voimaa ja energiaa 
esiintymiseen. Tämä on luovaa työtä parhaimmillaan, teat-
terinjohtaja Jukka Korpi sanoo.

UusiTeatteri perustettiin vuonna 2002 Riksteatterin 
haudattua suomenkielisen toimintansa. Jukka on tanssija 
ja koreografi, joka on ollut mukana teatterin tuotannoissa 
alusta alkaen ja vuonna 2012 hänestä tuli sen johtaja. Ensi 
töikseen hän hankki teatterille oman näyttämön ja viimei-

set vuodet UT on toiminut Tukholman Vasastanissa sijait-
sevassa Alias Teatterissa.

– Teatterin tuoksu on heti vastassa, kun avaan ovet aa-
mulla. Ja kun ilmapiiri tuntuu kotoisalta, on hyvä aloittaa 
työpäivä, Jukka sanoo.

 Hän laittaa kahvinkeittimen päälle teatterin pienessä, 
mutta viihtyisässä lämpiössä. Oma näyttämö on antanut 
pohjan toiminnan kehittämiselle. On voitu tehdä rauhassa 
omia tuotantoja, harjoitella, pitää esi-iltoja ja näytäntöjä. 
Ohjelmistossa on tällä hetkellä neljä lasten- ja nuorten 
näytelmää, tämän lisäksi on mm. musiikkiryhmät UT OR-
KESTER ja KANTELE TRIO, UT NATTA eli iltateatteria 
perheille, kiertuetoimintaa ja UT OPEN, jonka avulla et-
sitään uusia kykyjä. Äskettäin on myös aloitettu aikuisille 
suunnattujen esitysten tuominen Suomesta.
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Kaikkea tätä pyöritetään parin palkkalistoilla olevan 
ihmisen turvin. Vaikka teatteri saa valtiolta tukea ainoana 
suomenkielisenä ammattiteatterina Ruotsissa, lisärahoi-
tusta on haettava monelta suunnalta. 

– Joten työsarkaa riittää ja rahahakemukset joudun te-
kemään yöllä, Jukka sanoo ja heläyttää pulputtavan nau-
runsa. 

Hän toteaa, että työnpaljous ei ole kuitenkaan tukah-
duttanut sitä iloa, mitä teatterin kehittäminen on tarjonnut.

– Eivät asiat valittamalla parane. Täytyy olla myös pra-
gmaattinen, jos tuolta ei tullut rahaa, pitää yrittää muualta. 

Lisää varoja tarvittaisiin ennen kaikkea markkinointiin 
ja kiertueisiin.

– Kierrämme Keski-Ruotsissa, mutta etelässä ja poh-
joisessa emme kovin usein käy. Matkat ovat kalliita eikä 
kunnilla ole varaa.  Mutta kyllä näidenkin alueiden suo-
malaislapsilla pitäisi olla oikeus teatteriin äidinkielellään, 
Jukka painottaa. 

Jukka muutti parisenkymmentä vuotta sitten Suomes-
ta Tukholmaan opiskelemaan tanssia. Hän on luonut ko-
reografioita mm. Moderna Dansteaterille ja Dramatenille. 

Arvosteluissa häntä on kehuttu omanlaiseksi taitelijaksi. 
Hänen vaimonsa on ruotsalainen, mutta Jukka puhuu aina 
suomea kolmelle kouluikäiselle lapselleen.

Omat lapset ja kiertäminen suomenkielisissä päiväko-
deissa ovat luoneet pohjan sille, miten teatterin ylevältä 
kuulostava tavoite voidaan toteuttaa käytännössä ; pyrki-
mys kehittää toisen ja kolmannen polven ruotsinsuoma-
laisten kieltä ja vahvistaa heidän identiteettiään.  

– Tärkeintä on, että tarjoamme ammattitaitoista ja kor-
kealuokkaista teatteria suomeksi. On arvokasta ihan sinän-
sä, että teatteria esitetään lasten äidinkielellä. Pelkästään 
se jo vahvistaa lasten identiteettiä.

Kaikki esitykset tehdään suomeksi ja ruotsiksi ja aina 
halutessa niitä esitetään myös kaksikielisinä. 

– Tämä vaatii paljon projekteihin palkattavilta näytte-
lijöiltä. Heidän on opeteltava sekä suomalainen että ruot-
salainen versio näytelmästä ja heidän on pystyttävä käyt-
tämään rinnakkain ruotsia ja suomea.

Oman näyttämön myötä UusiTeatteri on vakiinnutta-
nut paikansa Tukholman teatterielämässä. Kaupunki kor-
vaa osan päiväkodeille ja kouluille tarjottavien näytäntö-
jen lippuhinnoista ja auttaa myös niiden markkinoinnissa.

– Mutta olemme vielä vähän outo lintu teattereiden jou-
kossa. Yleisö ja näytäntöjen tilaajat eivät oikein ymmärrä 
konseptia kaksikielisyydestä. Sitä että voimme todellakin 
esittää näytelmän kokonaan ruotsiksi tai suomeksi tai mo-
lempia kieliä sekoittaen. 

Pärjätäkseen pienellä teatterilla pitää olla hyvä maine.
– Tukholmassa on tarjolla paljon teatteria lapsille, jo-

ten kilpailu katsojista on kovaa. Hosumalla tehdyllä ei pär-
jää, on tarjottava dynaamista ja vitaalista teatteria.

Jukka auttaa erästä äitiä nostamaan lastenvaunut ylös 
korkeita rappusia. Lämpiössä esikoululaiset hypistelevät 
näytelmän lopuksi jaettuja kortteja.

– Onko sullakin tällainen kuva? Kato, tää on se nukke. 
Se joka nukku. 

Haastattelu: Maarit Turtiainen
Rullajulistekuva ja katalogikuva: Kai Kangassalo

Henrik Korvanen
Muusikko, Borlänge

Todella hyvä biisi voi saada minut itkemään

Ulkona maa on valkoinen ja sää on kylmä,  mutta 
Borlängen keskustassa kahvila Almassa on läm-
min ja kotoisa tunnelma. Tuntuu kuin aika olisi 

pysähtynyt; seinillä roikkuu vanhoja mainoskuvia, nurkas-
sa seisoo  jukebox ja kahvilan yhdessä monista looseista, 
puukopeista istuu Henrik Korvanen kahvikuppi kädes-
sään. Lapsuudestaan asti  hän on osa kaupungin ruotsin-

suomalaisuutta. 
– Näin siinä helposti käy kun isä on ollut suomiseuran 

puheenjohtaja, Henrik sanoo hymyillen.
Monelle borlängeläiselle hän on myös tuttu kasvo mu-

siikista. Henrik on soittanut ja laulanut monessa eri bän-
dissä, levyttänyt musiikkia ja työskennellyt trubaduurina.  
Lisäksi hän sanoittaa ja säveltää ja on singer-songwriter. 



18

– Olen varmaan kerinnyt soittamaan kaikilla Taalain-
maan näyttämöillä, hän toteaa.

Kaikki alkoi noin kymmenen vuotta sitten.
– Kun olin 14 vuotta, päätin että nyt opettelen soitta-

maan kitaraa niin saan tytöt ihastumaan minuun. Silloin 
oli niin cool jos osasi soittaa jotain , Henrik sanoo nauraen. 

Siitä asti musiikilla on ollut iso ja tärkeä osa hänen elä-
mässään. Kaksi hänen aikaisemmista bändeistään löytyy 
myös Spotifyista; No Domino ja Leaving Utopia. 

– Musiikki on taidemuoto, joka koskettaa minua eni-
ten. Musiikki ja sanat antavat laululle monta ulottuvuutta 
ja todella hyvä biisi voi saada minut itkemään.  

Henrik kirjoittaa myös itse paljon musiikkia.
– Tähän mennessä olen kirjoittanut englanniksi, mutta 

nyt olen alkanut kirjoittaa ruotsiksi. Se on vaan niin pal-
jon vaikeampaa. Jos kirjoittaa englanniksi niin tietää ettei 
sisältö paljoakaan merkitse, koska ihmiset eivät kuuntele 
tarkasti tekstiä ja mieti, mitä he nyt oikeastaan laulavat. 
Ruotsiksi sanoissa on tunteita enemmän, sanoista tulee 
paljon tehokkaampia ja vakavampia. Jos laulaa I love you, 
niin se ei  tunnu yhtä  voimakkaalta kuin sanoa jag äls-
kar dig tai minä rakastan sinua. Niissä sanoissa on paljon 
enemmän painoa. 

Kysyn Henrikiltä, onko  hän miettinyt kirjoittamista 
suomeksi.

– Ehkä jonain päivänä teen. Mutta juuri nyt se tuntuu 
liian vaikealta. Osaan puhua suomea hyvin mutta kirjoit-
taminen on ihan eri asia. Ja minulle on tärkeää, että pystyn 
ilmaisemaan tunteeni kunnolla. 

Henrik paljastaa, että suurin osa hänen lauluteksteis-
tään on kirjoitettu silloin kun sydänsuru on iskenyt ja kaik-
ki tunteet ovat olleet sikin sokin.

– Kirjoittamani laulut ovat tämän takia aika surulli-
sia ja vakavia vaikka minä itse olen iloinen ihminen. En 
itse asiassa oikein tiedä, pystyisinkö kirjoittamaan iloisen 
tekstin. Sen tekeminen ei kävisi luonnollisesti minulta. 

– Ehkä minussa on suomalaista vakavuutta, joka sitten 
näkyy teksteissäni, Henrik totea hymyillen. 

Vaikka musiikki on tärkeää Henrikille, hän ei halua 
työskennellä kokoaikaisesti musiikin parissa.

– Musiikki on minulle harrastus, hän sanoo päättäväi-
sesti ja selittää:

– On niin vähän rutiineja, huonoja ehtoja ja joutuu elä-
mään koko ajan sen varassa, että saa rahansa pois lähettä-
mistäni laskuista . En minä halua elää niin. 

Henrik haluaa mieluummin olla töissä nuorten parissa. 
Hän on ollut rippikoulunohjaaja, työskennellyt nuoriso-
talolla, tehnyt opettajan sijaisuuksia ja on valmistumassa 
historian ja englannin opettajaksi. Juuri nyt hänellä on 
seurakuntapedagogin sijaisuus nuorisotalolla Borlängessä. 
Titteli tulee siitä, että kirkko rahoittaa toimintaa vaikka se 
on ihan ”perinteinen” nuorisotalo, Henrik selittää ja kuvaa 
työtään etsiväksi nuorisotyöntekijäksi.

– Tietysti kaipaan lavalla esiintymistä ja kaikkia upeita 
keikkoja mutta niitä voin tehdä vapaa-ajallani. Työskente-
lyllä nuorten kanssa on merkitystä, ehkä joku päivä olen se 
joka muuttaa jonkun elämän.

Toinen asia, joka on tärkeä Henrikille on hänen suo-
malaiset juurensa. Hänen isänsä on Sodankylästä ja äiti 
Kolarista. He tapaisivat Borlängessä vuosi ennen Henrikin 
syntymää.

 – Olen heidän iltatähti. Molemmilla oli jo kaksi poikaa 
aikaisemmasta avioliitosta, Henrik kertoo.

Kotona puhuttiin aina suomea ja seitsemäntoista vuo-
taiaksi asti Henrik oli joka ikinen kesäloma neljä viikkoa 
Suomessa ja joskus myös talviloman. Nyt aikuisena hän 
yrittää olla siellä joka kesä ainakin viikon. 

– Kesääni kuuluu lähteä sinne.  Koko suku on raken-
nuttanut mökit sinne vierekkäin joen rantaan. Siellä on 
upea yhteishenki.

Lapsena kesäisin Henrikillä oli serkku leikkikaverina, 
he kalastivat ja leikkivät metsässä.

– Rakastan luonnossa liikkumista, metsästämistä, ka-
lastamista ja skootterilla ajoa.  Suurkaupungit eivät oikein 
ole minun juttuni, hän totea.

Voisitko kuvitella  muuttavasi Suomeen?
–  En oikein tiedä jos minä selviäisin siellä.  Tällä minä 

olen suomalainen, ja siellä olisin ruotsalainen. Koko mi-
nun identiteettini rakentuu siihen, että minä olen se suo-
malainen, se joka ei ole niin kuin kaikki muut, hän sanoo 
mutta lisää nauraen:

– Minähän olen aina ollut se, joka on eri mieltä. Se joka 
kannustaa Brynäsiä jos kaikki muut kannustavat Leksan-
dia.

Samalla Henrik on vähän utelias tietämään, minkälais-
ta olisi asua Suomessa.

– Opettajilla on ihan eri asema siellä kuin täällä ja heitä 
kunnioitetaan paljon enemmän kuin Ruotsissa. Ehkä sen 
takia kannattaisi lähetä sinne kokeilemaan mitä se olisi. 
Mutta juuri nyt teen tätä mitä teen ja mitä sen jälkeen ta-
pahtuu aika saa näyttää. Kenties jonain päivänä  päädyn 
Suomeen. Ei sitä voi koskaan tietää. En ole ikinä ollut 
semmoinen joka suunnittelee kaikki etukäteen. Otan elä-
män sellaisena kun se tulee.

Haastattelu: Sanja Honkanen Skoog
Rullajulistekuva ja katalogikuva: Sanja Honkanen Skoog



19

Tanja Lorentzon
Näyttelijä, Tukholma

Menetyksen tunne ei hälvene

Kun löysin sanan ruotsinsuomalainen, tajusin heti 
sen tarkoittavan minua, näyttelijä Tanja Lorentzon 
sanoo. – Vaikka selityksessä kerrottiin sen merkit-

sevän Ruotsissa asuvaa suomalaistaustaista, suomea puhu-
vaa ihmistä, omin sanan itselleni. 

Tanja osasi suomea nelivuotiaaksi asti. Avioeron jäl-
keen hänen äitinsä halusi auttaa tyttäriään sopeutumaan 
nopeammin Ruotsiin ja vaihtoi perheen kielen ruotsiksi, ja 
Tanja menetti äidinkielensä. Tästä menetyksestä, perheen 
muutosta Ruotsiin ja sodan vaikutuksista syntyi mono-
logi Mormors svarta ögön, Mummun mustat silmät. Sitä 
oli tarkoitus esittää Dramatenin pienessä tornihuoneessa 
kymmenen kertaa, mutta suuri suosio siirsi näytelmän 
isommalle näyttämölle ja myös kiertämään ympäri Ruot-
sia ja Suomea. Sitä esitettiin kaikkiaan 97 kertaa. 

– Vähän harmittaa, että jäi vähän vajaaksi sadasta, hän 
naurahtaa. 

Tanja elehtii käsillään, näyttää kuinka vaikea on saada 
ison laatikon kantta kiinni. Hän on säästänyt sinne kaikki 
näytelmän tiimoilta tehdyt lehtihaastattelut. 

– En ole milloinkaan urani aikana kokenut sellaista 
kiinnostusta. En edes ehtinyt antamaan kaikkia haastatte-
luja, joita pyydettiin, hän kertoo. 

Kaikissa, noin yli sadassa haastattelussa, hän käytti 
varta vasten sanaa ruotsinsuomalainen. Kukaan ei ollut 
kuullutkaan tätä sanaa. 

– Nyt pitäisi tietää. Hoin haastatteluissa sverigefinne, 
sverigefinne, sverigefinne, Tanja nauraa.

Tanjalle Mummun mustat silmät oli matka itseensä. 
Hän teki paljon tutkimustyötä näytelmää varten, luki ja 
haastatteli ihmisiä. Ensimmäisessä versiossa oli mukana 
paljon hauskuuksia ja kaskuja, mutta ne karsiutuivat pois, 
jäljelle jäi se joka käsitteli identiteettiä. 

– Näytelmän tekeminen oli prosessi, jonka jälkeen olin 
paljon tyynempi. Ymmärsin miksi näin oli käynyt. 

Mutta suomen menetys kalvaa edelleen. 
– Se on suru. Olen käynyt kursseja sen verran, että ym-

märrän vähän. Mutta vaikka kuinka oppisin suomea, tun-
tisin varmaan, että mikään ei riittäisi. Menetyksen tunne 
ei hälvenisi. 

Monologin tekeminen lähti liikkeelle Tanjan omista 
tarpeista, mutta hän ymmärsi suosion myötä, että on an-
tanut äänen monelle ruotsinsuomalaiselle. Myös eri suku-
polvien kokemukset tulivat esille näytelmän tytön ja äidin 
kokemusten kautta. Tanja kertoo, että monet ruotsalaiset 
katsojat tulivat sanomaan, että heitä hävettää. He eivät  
koskaan olleet ajatelleet, minkälaisen matkan naapurissa 
asuva Sirpa tai alakerrassa asunut lapsi, olivat joutuneet 
tekemään. 

– Suomalaisia ei ole nähty sellaisina kuin he ovat, vaan 
heitä on vähätelty ja nimitelty. Siksi oli tärkeää kertoa hei-
dän tarinansa, tehdä heidät näkyväksi osaksi tätä yhteis-
kuntaa. 

Tanja kuuluu Tukholman Dramaattenin vakituisiin 
näyttelijöihin, mutta me tapaamme Göteborgin kaupun-
ginteatterissa, pienessä huoneessa, jonka hän jakaa parin 
muun näyttelijän kanssa. Tanja on mukana kaupunginte-
atterin ja Helsingin Svenska Teatterin yhteistyönä synty-
neessä näytelmässä Forsterlandet, Isänmaa. Myös näy-
telmän ohjaajalla, Anna Takasella on suomalaiset juuret. 
Isänmaassa valotetaan Tanjan monologin tapaan sodan 
jättämiä traumoja, sitä että vie yleensä neljä sukupolvea 
ennen kuin sodan kokemukset unohtuvat. 

– Tämä näytelmä keskittyy välienselvittelyyn perheen 
sisällä. Näytelmän isä ei ole koskaan halunnut puhua siitä, 
että hänet lähetettiin sotalapseksi Ruotsiin. Forsterlandet 
pohtii kuinka vaikeneminen on vaikuttanut perheeseen ja 
etenkin tyttäreen. Omassa monologissani keskityin laitta-
maan ruotsalaisen yhteiskunnan tilille, Tanja selittää näi-
den kahden näytelmän eroja.

Hän miettii sitä, voisiko hän itse lähettää lapsensa pois 
sodan jaloista.  

Tanja Lorentzon
Mormors svarta ögon
Dramaten
Kuva: Niklas Forsström
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– En voisi tehdä sitä, hän sanoo ja pudistaa päätään. 
– Tutkimukset osoittavat, että lapsille oli parempi jäädä 
vanhempiensa luokse, vaikka olot olivat kurjat. Mutta toi-
saalta, nytkin Ruotsiin tulee yksinäisiä, sotaa paenneita 
lapsia, hän huokaa. – Jos itse ei voi lähteä mukaan, ja lasta 
uhkaa sota ja nälkä, niin silloin se voikin tuntua ainoalta 
oikealta ratkaisulta. 

Tanja haluaa kirjoittaa lisää ja uusi näytelmä muhii jo 
päässä. Hän on tehnyt tutkimustyön ja tarina ja roolihah-
mot ovat jo valmiina.Näytelmä käsittelee lähiöitä ja ulko-
puolisuutta. 

– Mutta olen lykännyt aloittamista. Tiedän nyt koke-
muksesta miten paljon aikaa näytelmän kirjoittaminen 
nielaisee. Ja kun aloitan, olen täysin sen pauloissa. Mono-
logia kirjoittaessani työskentelin pitkälle yöhön ja käytin 
hyväkseni pikkuisetkin vapaahetket. 

Ymmärrän hyvin miksi hän siirtää suuren urakan aloit-
tamista: täysipäiväinen työ teatterissa, kolme kouluikäistä 
lasta ja lisäksi vielä jalkapallotreenaajan hommat. 

Hanna Leppänen Ahonen
Rehtori, Göteborg

Miten vaalimme kaksikielisyyttä?

Hanna Leppänen Ahonen, Uusi Göteborgin ruot-
sinsuomalaisen koulun rehtori, on raivannut en-
simmäisen lukukautensa aikana pöydältään niin 

pieniä kuin suuriakin ongelmia. Talvimyrsky on juuri nos-
tattanut lattiakaivoista vedet koulun kellariin ja aiheuttanut 
samalla sähkökatkoksen. Rehtori on keskeyttänyt joululo-
mansa hoitaakseen asiaa. Esikoulu on jouduttu sulkemaan, 
isommat lapset ovat vielä lomalla..

– Koko syksy on ollut hyvin haastava. Edellinen reh-
tori teki töitä puoliaikaisesti, joten olen joutunut tekemään 
sitäkin enemmän tänä syksynä. Perusasiat ovat paikallaan, 
mutta monia asioita joutuu päivittämään, ennen kuin toi-
mintaa voi kehittää eteenpäin, Hanna sanoo.

Esimerkkinä hän mainitsee siivouksen ja lisätilojen tar-
peen. Koulussa on vapaa-ajan koti, esikoulu, ala-, keski- ja 
yläaste, joten rehtorilla on riittänyt päivitettävää, vaikka 
koulu on hänelle ennestään tuttu. Hän työskenteli täällä 
opettajana koulun alkuaikoina 1990-luvun alussa.

– Meillä on mahtava henkilökunta. Se satsaa oppi-
laisiin. Sen takia toiminta pyöriikin niin hyvin, vaikka 
elämme taloudellisesti tiukan budjetin aikoja. Meillä on 
rajalliset resurssit ja kuitenkin toimintaa pitää koko ajan 

kehittää.
Esikoulussa on viitisenkymmentä lasta ja jonossakin 

kymmeniä. Suunnitelmissa on uuden osaston avaaminen. 
Toimilupa on saatu, ja tilatkin ovat löytyneet. Toiveissa 
on, että toiminta voi alkaa jo kevään 2012 aikana. Hanna 
uskoo, että Göteborgin kunnan liittyminen suomen kielen 
hallintoalueeseen on vauhdittanut asian hoitamista.

– Huomaan, että kunta on myötämielisempi kuin en-
nen. Täällä aletaan ymmärtää, mikä merkitys sillä on, 
että tarjotaan suomenkielistä esikoulu- ja koulutoimintaa. 
Kunnalle on helppoa, kun heidän ei tarvitse etsiä ketään 
hoitamaan toimintaa, vaan neuvottelukumppani on valmii-
na.

Hallintoalueeseen liittyminen on parantanut myös 
suomenkielisistä palveluista tiedottamista. Kunta on pal-
kannut projektinjohtajan selvittämään suomenkielisten 
palvelujen saatavuutta. Lisäksi haussa on suomenkielinen 
tiedottaja.

– Koulu on linkitetty kaupungin kotisivulle. Meidät voi 
löytää sieltä. Se on aika iso askel, hän toteaa tyytyväisenä.

Ala-, keski- ja yläastetta käy yhteensä 90 oppilasta, 
näistä yläastetta 25. Opettajia on kymmenen. Hanna huo-
mauttaakin, että opettajia on paljon lapsimäärään verrattu-
na. Silti hän on huolissaan opettajien riittävyydestä. Pie-
nellä yläasteellakin oppilaille pitää tarjota kaikki aineet ja 
pätevää opetusta.

– Aion kartoittaa lähikoulujen tilannetta. Voisimme 
ehkä tehdä yhteistyötä muiden koulujen kanssa ja ja-
kaa päteviä opettajia keskenämme. Jos minulla on joku 
80-prosenttisessa virassa, hän voisi tehdä 20 prosenttia 
jossakin muussa koulussa ja toisin päin. Toisaalta se voi 
olla uhkana kaksikielisyydelle.

Kaksikielisyys onkin kaikista suurin asia kaksikielises-
sä koulussa.

– Miten teemme töitä kaksikielisyyden hyväksi? Onko 
kaikki pakko opettaa kahdella kielellä? Täällä on tehty 
sellainen valinta, että jos oppimateriaali on ruotsiksi, tun-
neilla puhutaan suomea ja päinvastoin. Kieliä sekoitetaan. 

Haastattelu: Paula Tapiola ja Maarit Turtiainen
Rullajulistekuva ja katalogikuva: Niklas Forsström, Dramaten
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Tämä keskustelu on vasta alkukuopissaan.
Mikä hänen käsityksensä sitten on, pystyykö koulu tar-

joamaan lapsille elävän kaksikielisyyden?
– Ne lapset, joilla on hyvä, vahva lukutaito ja kotona 

vahva tausta ja rikas kieli, ovat myös vahvasti kaksikieli-
siä. Monilla ruotsin kielen taito on kuitenkin selvästi vah-
vempi kuin suomen kielen taito.

Erityisen huolissaan Anneli on oppilaista, joilla on 
luku- ja kirjoitusvaikeuksia, mikä on voinut johtaa pinta-
puoliseen ruotsin kielen taitoon. Näille oppilaille siirtymi-

nen yläasteelle ja lukioon voi koitua vaikeaksi. Se näkyy 
myös koulun tuloksissa. Vaikka ne ovat kokonaisuutena 
hyviä, osa oppilaista ei saavuta kaikissa aineissa hyväk-
syttyjä tuloksia.

Uudella rehtorilla riittää siis haasteita. Hän ratkoo niitä 
oman kaksikielisen taustansa avulla ja Suomessa ja Ruot-
sissa tehdyillä opettajaopinnoilla.

Susanna Levonen
Oopperalaulaja, Uumaja

Sanat on sisäistettävä

Oopperalaulaja Susanna Levosen työhuoneessa on 
syntetisaattori korvakuulokkeineen ja kasoittain 
nuottivihkoja ja kirjoja. Siellä hän tekee myös tär-

keän pohjatyön rooleilleen, kääntää librettoja, tarvittaessa 
vaikka sanakirjan avulla. Hieno ääni ei riitä, vaan on tark-
kaan tiedettävä mitä laulaa.

– Siihen menee aikaa, mutta sanat on sisäistettävä, 
Susanna toteaa. 

Kun sanakirjasta ei ole apua, hän lähtee etsimään jon-
kun joka hallitsee kielen.

– Kerran ajoin Tukholman Rinkebyhyn ja kyselemäl-
lä löysin miehen, joka osasi Azerbaidzanin turkkia. Hän 
oli hyvin mielissään siitä, että pystyi auttamaan minua 
rakkauslaulun tekstin kanssa. Näitä Berion kansanlauluja 
olen sitten esittänyt eri puolilla Eurooppaa, hän kertoo.

Susanna syntyi Tampereella, mutta muutti vanhem-
piensa kanssa Ruotsiin yksivuotiaana ja varttui Tukhol-
man lähistöllä, Märstassa ja Akallassa. Uumajassa hän on 
asunut kymmenisen vuotta, aina siitä lähtien kun hänet 
kiinnitettiin Norrlannin oopperaan. 

Suomen ja ruotsin lisäksi Susanna puhuu englantia, 
saksaa, ranskaa ja italiaa. Hän kiittää kielipäätään kaksi-
kielisyydestään. 

– Muiden kielien rakenne on helpompi ymmärtää, kun 
itsellä on kaksi täysin erilaista kieltä, joihin verrata.

Susannalla on laaja rekisteri: mezzosopraanosta sop-
raanoon, joten hänen äänessään on syvyyttä. Hän on lau-
lanut eri oopperoissa Ruotsissa ja myös paljon Saksassa. 
Kun häneltä kysyy mielirooleista, niitä löytyykin monta; 
Salome, Carmen, Wozzeckin Maria, Valkyyrian Sieglinde. 
Susannalle räätälintyönä tehty Marie Curien rooli tarjosi 
mahdollisuuden eläytyä hyvin toisenlaiseen naisrooliin.

– Tavallisesti roolihahmoni heittäytyvät tunnekuohu-
jensa vietäväksi, siksi oli mielenkiintoista esittää itsenäis-
tä tiedenaista, joka leskeksi jäätyään uskalsi myös asettua 
normien yläpuolelle ja elää avoliitossa, vaikka elettiin vas-
ta 1900-luvun alkua.   

Oopperaroolien lisäksi Susanna esittää paljon konsert-
timusiikkia ja matkustelee pianistin kanssa laulamassa 
mm. suomalaista musiikkia.

– Olen aina kokenut itseni suomalaisuuden suurlähet-
tilääksi, hän sanoo. 

Susanna käänsi jo pienenä lauluja. Hänen äitinsä häm-
mästyi kuullessaan keittiön ikkunasta pihan lasten laula-
van suomalaisia lastenlauluja. Susanna oli kääntänyt lau-
lut ja opetti nyt niitä ruotsalaisille kavereilleen.
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Haastattelu: Paula Tapiola
Rullajulistekuva ja katalogikuva: Paula Tapiola
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Susanna Levonen Marie Curien roolissa. Taustalla Norr-
landsOperans kör. Foto: Malin Arnesson

Susannan perheessä on aina laulettu ja hänen äitinsä 
suostutteli yläastetta käyvän tyttärensä liittymään seu-
rakunnan kuoroon. Tuohon aikaan Susanna oli ujo, eikä 
näyttämölle meno ollut mikään helppo asia. 

– En voinut edes kuvitella, että minusta tulisi joskus 
oikea laulaja, en edes haaveissani! 

Yläasteen musiikinopettaja ehdotti, että Susanna ottai-
si laulutunteja. Näin Susanna tapasi entisen oopperalaula-
jan ja laulupedagogin Dora Lindgrenin. 

– Sinussa on ainesta, minä haluan ottaa sinut oppilaak-
seni, vanha daami sanoi, ja asia oli sillä selvä, Susanna 
kertoo.  

Susannan äiti onnistui hankkimaan riittävästi rahaa yk-
sityistuntien maksamiseen, ja Susanna itse auttoi silloin 
tällöin Doraa taloustöissä voidakseen jatkaa opintojaan. 

Lukiossa Susanna kävi kaupallisen linjan, mutta har-
joitteli laulua koko ajan. Hän suunnitteli yliopisto-opin-
toja aikeinaan hakeutua myöhemmin diplomaattikoulu-

tukseen. Susannan ääni oli kuitenkin kehittynyt ja monen 
mielestä hänen tulisi panostaa laulamiseen. Musiikkikan-
sanopistosta tie vei Tukholman kuninkaalliseen musiik-
kikorkeakouluun ja Göteborgin musiikkikorkeakouluun. 
Hän vietti myös yhden vuoden vaihto-oppilaana Sibeli-
us-Akatemiassa Helsingissä. 

– Vaikka olen aina pitänyt Ruotsia kotimaanani, olen 
aina kokenut itseäni suomalaiseksi. Helsingissä ymmär-
sin, ettei asia ollutkaan niin yksinkertainen. Huomasin ole-
vani myös aika ruotsalainen. Molemmissa kulttuureissa on 
hyvät ja huonot puolensa. Pidän suomalaisten suoruudesta 
ja ahkeruudesta. Ruotsissa ollaan ehkä hieman hienotun-
teisempia, mutta myös sekin on hyvä asia.

Susanna ottaa edelleen laulutunteja ja kertoo äänensä 
laajentuneen entisestäänkin iän myötä. 

– Viihdyn hyvin Norrlannin oopperassa. Välillä tosin 
olen virkavapaalla esiintyäkseni muualla. Uudet ympyrät, 
mielenkiintoiset roolit ja taitavat kollegat auttavat kehitty-
mään eteenpäin.

Hänen ruotsalainen miehensä soittaa oopperan sinfo-
niaorkesterissa ja heillä on kouluikäinen poika, Johannes. 
Susanna päätti jo ennen lapsen syntymää, että tämä oppisi 
myös suomea. 

– En olisi uskonut, että se olisi näin vaikeaa. Välillä 
hänen suomensa oli hyvin heikko, hän jopa kieltäytyi pu-
humasta sitä. Nyt Johannes saa äidinkielenopetusta kou-
lussa, luemme suomen oppikirjaa joka ilta ja puhumme 
yhä enemmän suomea keskenämme. En aio antaa periksi, 
Susanna vakuuttaa. – Kaksikielisyydestä on paljon hyötyä.

Tommy Myllymäki
Mestarikokki, Jönköping

Valmistan vain minunlaistani ruokaa.

Tommy Myllymäen kokin ammatin juuret nousevat 
Lestijärven mummolan kalavesistä ja vihannes-
maalta, ja suuren suvun ruokkimisesta.

– Kesällä meitä saattoi olla yhtä aikaa koolla kolmi-
senkymmentä henkeä. Kun heille laitettiin lounasta ja päi-
vällistä, olin aina auttamassa mummoa, Tommy kertoo ja 
hörppää maitokahvia lasista ja tarttuu veitseen. Kukkakaa-
lin nuppu halkeaa neljään osaan. 

Serkkupojan päätös hakea kokkikouluun sai Katrine-
holmissa asuneen Tommyn hakeutumaan samaan oppiin. 
Mestarikokin ainekset lähtivät kehittymään kun hän pää-
si harjoittelemaan silloin kokkien maailmanmestaruuden, 
Bocuse d´Orin voittaneen Mathias Dahlgren ravintolaan 
Tukholmaan.

– Siellä tehtiin ruokaa ihan toisella innolla kuin koti-

paikkakunnan kuppiloissa.  Ihan kuin olisi ollut mukana 
jalkapallojoukkueessa, jossa kaikki tekevät kaikkensa 
matsin voittamiseksi. 

Vertaus ei ole kaukaa haettu, Tommy pelasi juniorina 
jalkapalloa Ruotsin liigassa. Ehkä sieltä on lähtöisin voi-
tonhalu, joka kannustaa häntä eteenpäin. Vuonna 2007 hä-
net palkittiin vuoden kokkina, hän on voittanut Kokkien 
kokki -kisan televisiossa ja hänet on kruunattu Euroopan 
parhaaksi ruoanlaittajaksi.

Kolme helmikanaa on nostettu sulamaan vadille koe-
keittiön tiskille odottamaan vuoroaan. Annoslautaselle 
Tommin eteen on asetettu noettu taimenen pala. Hän nos-
taa lusikan avulla sen päälle valkoisia helmiä muistuttavaa 
tahnaa ja kasaa vihreitä papuja keoksi viereen. Sitten mes-
tarikokki ottaa esiin yllättävät työvälineet; kynän ja pape-

Haastattelu: Hanna Kangassalo, Paula Tapiola ja Maarit 
Turtiainen
Rullajulistekuva ja katalogikuva: NorrlandsOperan
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rin. Hän piirtää annosta paperille ja kirjoittaa muistiinpa-
noja. Tässä on syntymässä ateria, jolla hän aikoo voittaa 
Bocuse d´Orin Lyonissa, Ranskassa. Viimeksi osallistues-
saan hän jäi maailman parhaiden kokkien kilpailussa ho-
peasijalle. 

Kuva: Per-Erik Berglund

Tommyn mielestä ruokakilpailut ovat tärkeitä, koska 
ne kehittävät ravintola-alaa.

– Kun monta kokkia tekee ruokaa samoista raaka-ai-
neista ja keksii uutta, kehittyy eri valmistustekniikoita, 
tapoja maustaa ruokaa ja yhdistää erilaisia lisukkeita, hän 
selittää.

Hän sanoo itse oppineensa kilpailuista hyvin paljon.
– Teen ilmaiseksi työtä, mutta toisaalta saan oppia ja 

kehittyä. Tätä voisi verrata akateemisen alan ”doktoroin-
tiin”, hän naurahtaa. 

Tällä hetkellä koekeittiössä on rauhallista, annosten 
kehittely on sujunut hyvin.  Mutta kuukausi ennen kilpai-
lua kolmen hengen ryhmä, Tommy, hänen apulaisensa ja 
sekuntikelloa kädessään pitävä valmentaja, sulkeutuvat 
omaan kuplaansa. He harjoittelevat melkein ympärivuo-
rokauden tilassa, joka rajataan kolme metriä kolmeksi 
metriksi, samaksi mikä heillä on käytettävinään itse kil-
pailussa. Työmäärä tarvitaan, jotta kaikki saadaan varman 
päälle.

– Pitää saada työhön oikea rytmi ja aikataulu, niin että 
oikealla hetkellä tehdään oikeat asiat. Ellei ole harjoitellut 
uusia valmistusmenetelmiä tarpeeksi, ja jos et ole tehnyt 
ruoka-annosta tarpeeksi monta kertaa, voi aika loppua 
kesken kilpailutilanteessa, Tommy selittää.

Hän vertaa siihen kun ravintola vaihtaa ruokalistaa. 
Silloinkaan ei ensimmäisenä iltana kaikki suju sulavasti, 
vaan vasta kun annoksia on tehty tarpeeksi monta kertaa, 
syntyy tarvittava rutiini. 

Maailmamestaruuskisaan osallistuu 24 maata. Tommy 

toteaa, että tärkeintä olisi löytää makuyhdistelmä, joka 
miellyttää suurinta osaa tuomaristoa. Omaa ruokatyyliään 
Tommy kuvaa maalaismaiseksi.

– En minä voi muuttua ihmisenä, voin vain tehdä mi-
nunlaistani ruokaa. Pohjalla on tavallinen kotiruoka. Tie-
tysti olen kehittynyt ja saanut uusia ideoita, mutta perusta 
on silti sama. Pohjimmiltaan olen aika klassinen kokki, 
vaikka voinkin konstailla joskus, hän sanoo.

Mummon lisäksi Tommya on innoittanut äiti. Huoli-
matta pitkistä työpäivistä Ericssonin puhelintehtaalla, äiti 
jaksoi valmistaa perheelle maukasta ruokaa. Tommy it-
sekin kokkaa mielellään kotona. Hänellä on kaksi pientä 
tytärtä. 

– Sunnuntait yritän viettää perheeni kanssa, mutta nyt-
kään en ole puoleen vuoteen saanut kokonaista viikonlop-
pua vapaaksi. 

Työsarkaa riittää. Hän omistaa pari omaa ravintolaa, 
hänellä on kokkiohjelma televisiossa, kirjoittaa keittokir-
joja ja tukee kolmen tukholmalaisen ravintolan kehitty-
mistä ideoillaan.

Tommy on ollut kokkina noin kaksikymmentä vuotta. 
Sinä aikana ravintola-ala on muuttunut paljon. Hänen mie-
lestään parempaan suuntaan. 

– Nykyään panostetaan lähialueilla tuotettuihin raa-
ka-aineisiin ja seurataan kasvukautta, kun valitaan vihan-
neksia ja juureksia. Parsaa ei enää tarjoilla ympärivuoden 
kuten ennen, hän selittää.

Suomen Lestijärveltä lähtenyt kipinä ruoanlaittoon on 
muuttumaton.

– Bruukaan fundeerata välillä mikä ruoan tekemises-
sä oikein kiinnostaa. Kun esimerkiksi tekee keittoa, kun 
ruskistat sipulia ja vihanneksia, niin jo siitä tuoksusta tu-
lee hyvä fiilis. Sitten maistelee ja miettii miten saisi esille 
parhaan maun.

Mutta tärkeintä on tietysti lopputulos.
– Mukavinta tässä hommassa on, kun saa kuulla kuin-

ka paljon ihmiset tykkäsivät mun ruoasta.

Alaviite: 
Tommy Myllymäki oli jälleen palkintokorokkeella kok-

kien maailmanmestaruuskisoissa (Bocuse d’Or) joka käytiin 
Lyonissa tammikuussa 2015. Tällä kertaa hän tuli kolmannek-
si. 

Haastattelu: Hanna Kangassalo, Paula Tapiola ja Maarit 
Turtiainen
Rullajulistekuva: Kai Kangassalo
Katalogikuva: Per-Erik Berglund
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Laura Nordgren
Äiti, Tukholma

He päättivät, että Laura puhuisi suomea lastensa kanssa.

Tällä hetkellä luemme iltaisin Elina Karjalaisen 
Uppo Nallea, tytöt nukahtavat helposti sitä kuun-
nellessa, Laura Nordgren naurahtaa ja etsii lisää 

luettavaa Tukholman suomalaisen kirjakaupan hyllystä. 
Hänen kouluikäiset tyttärensä Nico ja Ursula ovat apu-

na. He poimivat pöydälle pinon kirjoja, joukossa Mauri 
Kunnaksen Koiramäen Martta ja tiernapojat ja Kultainen 
lastenlaulukirja.

Laura on syntynyt Ruotsissa, joten hänen tyttärensä 
ovat jo kolmannen polven ruotsinsuomalaisia. Hän yrittää 
kehittää heidän kieltään paitsi lukemalla, puhumalla heille 
aina suomea, vaikka hänen oma vahvin kielensä on ruotsi. 

Lauran lapsuudenkodissa puhuttiin suomea, mutta 
koska perheellä ei ollut suomalaisia tuttavia eikä Lauralla 
suomalaisia kavereita, kieli jäi heikoksi.

– Kun muutin opiskelemaan Uppsalaan, kieleni rapis-
tui lopullisesti, kun en käyttänyt sitä edes sen vertaa kuin 
ennen.

 Vanhimman tyttären, Nicon syntyminen sai hänet ajat-
telemaan kieltä ja identiteettiä syvällisemmin. Ruotsalai-
sen miehensä kanssa he päättivät, että Laura puhuisi suo-
mea lastensa kanssa.

– Halusimme antaa yhden kielen lisää, kun sen taval-
laan saisi ilmaiseksi, hän sanoo. 

Laura laittaa lainausmerkit ”ilmaiseksi” sanan ympä-

rille. Hän painottaa, että on tarvittu paljon työtä, jotta lap-
set oppisivat suomea. Perhe ei myöskään valinnut lähintä 
päiväkotia, vaan suomenkielisen esikoulun Slussenilla.

– Te puhuitte isällekin suomea, silloin kun isä hoiti tei-
tä pienenä: mulla on pissa hätä, tää on kattila, Laura sanoo 
ja matkii pienten lasten ääntä. Tyttöjä naurattaa kovasti 
äidin jutut.

Kun koko perhe on koolla, puhutaan ruotsia.  
– Se tuntuu luonnolliselta, vaikka miestäni ei ole kos-

kaan häirinnyt, että me kolme puhumme suomea keske-
nämme. Miehenikin on oppinut ymmärtämään vähän suo-
mea. Tämä on aika paljon asenteesta kiinni, hän sanoo.

Laura kertoo, että hänen siskonsa päätti puhua lapsil-
leen ruotsia juuri siitä syystä, että tämän mies ei tuntisi 
itseään ulkopuoliseksi. 

Suomenkielisen päiväkodin jälkeen perhe päätti valita 
ruotsalaisen koulun ruotsinsuomalaisen koulun sijasta. 

– Me mietimme asiaa kauan. Mutta elämä on muutakin 
kuin kieltä.  Kun koulu on lähellä kotia, lapset saavat ka-
verit lähipiiristä ja he voivat tulla yksin kotiin ilman, että 
täytyy olla aina hakemassa.

Lauran äänensävystä ymmärtää, että päätös oli ollut 
vaikea. Hän tiesi, että suomen osaaminen vaarantuisi ja 
hänen vastuunsa kielen ylläpitämisestä kasvaisi.

Tytöt saavat äidinkielen opetusta puolitoista tuntia vii-
kossa. Opetus järjestetään onneksi tyttöjen omassa kou-
lussa, joten Lauran ei tarvitse huolehtia kuljettamisesta 
toiseen kouluun.

Ursulan ja Nicon mielestä suomen tunneilla on ihan 
mukavaa.

– Me tehdään tehtäviä ja pelataan tietokoneella kielipe-
lejä, Ursula selittää.

– Ja mä sain kirjan lahjaksi, olin niin hyvä lukemaan, 
Nico kertoo.

Mutta välillä suomen tunnille meneminen on tylsää.
– Muut on silloin friitiksessä ja saa mennä jumppasa-

liin tekemään kaikkea kivaa.
– Mutta olen sanonut tytöille, että heillä ei ole valin-

nanvaraa. Tunneille on mentävä, Laura painottaa.
Tytöt kertovat, että he puhuvat keskenään välillä ruot-

sia ja välillä suomea.
– Jos vaikka puhumme suomen opettajasta, Mirjasta, 

niin silloin käytämme suomea.
Ennen tytöt puhuivat aina suomea äidilleen, mutta ny-

kyään he vastaavat yhä useammin ruotsiksi.
– Kun on ruotsalainen koulu, Ursula selittää. 
Laura sanoo, että välillä hän jaksaa panostaa enemmän 

lasten kieleen ja pyytää silloin toistamaan asian suomeksi.
– Mutta jos on tärkeää sanottavaa, pitää voida kertoa se 

sillä kielellä mikä sujuu helpoiten. 
Laura muistaa nuorena toisinaan kärsineensä siitä, että 

äidille piti aina puhua suomea, vaikka oli vaikea löytää 
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suomalaisia sanoja. Myöskään joka kesäiset Suomen mat-
kat eivät hänestä aina tuntuneet hauskoilta: hän olisi mie-
luummin jäänyt Ruotsiin kavereiden luokse. Mutta hän on 
huomaavinaan, että tytöistä on mukavaa käydä Suomessa.

– Kävin mummoni ja Nicon kanssa Venäjän Karjalassa 
katsomassa mummon kotiseutuja. Se oli kiva reissu Ni-
costakin, ja hyödyllinen. Bussilastillinen vain suomea pu-
huvia henkilöitä, Laura nauraa.

Entä tulevatko Nicon ja Ursulan lapset puhumaan suo-
mea? Laura ei usko, että tytöt tulevat unohtamaan suomen, 
mutta hän epäilee, että he pystyisivät puhumaan sitä las-
tensa kanssa.

– Mutta vaikka kieli häviäisikin niin kulttuurista jää 
varmaan jotain. Esimerkiksi jouluna meillä syödään vain 
suomalaisia jouluruokia, hän miettii.

Tytöt kirjoittavat nimensä kaupan vieraskirjaan kau-

niilla käsialalla. Nico oli aikaisemmin innostunut arkeo-
login tai opettajan ammatista, nyt häntä kiinnostaa kirja-
sankari Willy Wonkan tapaan ruveta karkkitehtailijaksi. 
Ursula haluaa djurdoktoriksi. Nico korjaa sanan veterinä-
riksi. Entä mitä se on suomeksi? 

– Ihan suora käännös djurdoktorista, Laura auttaa.
– Eläintohtori, Ursula sanoo.
– Eläinlääkäri, Laura-äiti korjaa.

Arto Pajuvirta
Hallintoaluetiedottaja, Västerås

Laajeminen synnytti renkaiden pyörteen.

Västeråsin kaupungintalosta löytyy ovikyltti: Arto 
Pajuvirta. Arto on kaupungin suomenkielinen tie-
dottaja ja paljon on tapahtunut sen jälkeen kun 

hän lokakussa 2010 aloitti kaupungintalolla työnsä.
Arto puhuu menestymistekijöistä, joiden ansiosta ruot-

sinsuomalaisten asema on parantunut vuosien myötä. Yksi 
niistä on neuvonpitoryhmän rakenteen muuttaminen.

– Ensimmäisinä vuosina neuvonpitoryhmän jäsenet 
tunsivat enemmän ja enemmän, että ryhmän koostumus 
oli liian yksipuolinen.

Kaikki ryhmän jäsenet oli valittu suoraan kaupungin 
eri suomalaisista seuroista. Tämä johti siihen että ryhmän 

keski-ikä oli korkea ja että vain järjestöjen mielipiteet pää-
sivät esille. Suurin osa ruotsinsuomalaisista on järjestöihin 
kuulumattomia, ja he olivat täysin ilman edustusta.  

Ryhmän koostumuksesta käytiin keskustelua konfe-
renssissa ja yhteinen mielipide oli, että pelkästään seuro-
jen edustajista koottu ryhmä ei ehkä ole paras edustamaan 
koko Västeråsin ruotsinsuomalaista vähemmistöä.  Uusia 
neuvonpidosta kiinnostuneita ruotsinsuomalaisia päätet-
tiin etsiä lehti-ilmoituksen avulla. 18 henkilöä ilmoitti ole-
vansa kiinnostunut ja hetkessä neuvonpitoryhmän edusta-
vuus laajeni ja ikärakenne nuortui.

Laajeneminen synnytti renkaiten pyörteen. Uusien jou-
kossa oli nuoria vanhempia jotka tarttuivat heti esikoulu- 
ja koulukysymyksiin.

– Nuorilla pikkulasten vanhemmilla on intoa ajaa näitä 
asioita, ja se on iso etu,

Arto sanoo ja jatkaa.
– Itse asiassa se on yksi menestystekijöistä: löytää ih-

misiä, jotka ovat intohimoisia ja omistautuneita. Heti kun 
löysimme heidät, alkoi tapahtumaan. Nyt muiden muassa 
kysyntä suomenkielisistä esikoulupaikoista kasvaa.

– Suomenkielisestä esikoulusta kiinnostuneiden lasten 
lukumäärä oli pysynyt samana 19 vuotta mutta nyt viimei-
sen kahdeksan kuukauden aikana usemmat ovat haluneet 
mukaan. Esikoulu joutui muutamaan uusin ja isompiin ti-
loihin. Se tuntuu upealta, Arto sanoo.

Nykyään neuvonpitotyö on jaettu neljään eri ryhmään: 
isoon ryhmään johon kuuluu myös kolme kunnan luot-
tamushenkilöä ja kolmeen teemaryhmään: esikoulu- ja 
koulu- , kulttuuri- ja vanhustenhoidon ryhmä. Ryhmissä 
keskusteltavat asiat ankkuroidaan välitömästi heti kunnan 
asianosaisille viranomaisille.

Haastattelu: Paula Tapiola ja Maarit Turtiainen
Rullajulistekuva ja katalogikuva: Kai Kangassalo
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– Kaupungin eri kehityskysymyksistä vastuussa olevia 
strategeija on mukana jokaisessa teemaryhmässä kuten 
kulttuurin strategi kulttuuriryhmässä, ja heidän kauttaan 
meillä on suora yhteys kunnan hallintoihin. Jos on tarvetta 
me pyydämme mukaan myös muita kaupungin vaikuttajia, 
Arto kertoo.

Ryhmissä mietitään paljon työskentelytapoja,  miten 
edistetään ruotsinsuomalaisten asioita ja miten saadan yh-
teys kaupungin eri ruotsinsuomalaisiin ryhmiin.

Arto uskoo avainsanana olevan jatkuvuus.
–Täytyy olla vuosisuunnitelma, jotta kaikki tietävät 

suurin piirtein mitä tapahtuu mihinkin aikaan vuodesta. 
Esimerkiksi, että meillä on toistuvia kulttuuritapahtumia 
vuoden aikana.

Juuri nyt panostetaan isompiin tapahtumiin, jotka saa-
vat monet liikkeelle. Esimerkiksi kaksikielinen klovni on 
vierailulla Suomesta ja tehnyt 20 esitystä jotka ovat tarkoi-
tettu sekä suomenkielisille että ruotsinkielisille esikoulu-
ryhmille. Arto kertoo että kirjaston ensimmäiseen esityk-
seen tuli 60 lasta kolmesta eri esikoulusta.

– Tietysti isommat tapahtumat maksavat paljon mutta 
kanattaa miettiä kuinka monta ne oikeasti saavuttavat. Ne 
ovat parempi sijoitus kuin pienempi tapahtuma jolle on 
vaikeampi löytää yleisöä.

Sen takia olemme päättäneet usia suunnitelmat ja pa-
nostaa enemmän isompiin juttuihin.  Neuvonpitoryhmä on 
myös päättänyt tehdä suursatsauksen kesäkuussa järjestä-
tävään Västerås city -festivaaliin. Stora torgetilla on oma 
lava ja paikka suomalaiselle kulttuurille. Siellä on ohjel-
maa lounasajasta myöhäiseen iltaan. Markus Krunegård, 
Jesse Piisinen ja Darja ja Månskensorkesteri on tilattu fes-
tivaalille. Siellä on myös paikallisia bändeja ja lasten esi-
tyksiä. Kunnan suomenkieliset järjestöt myös osallistuvat. 
Koko tapahtuma on Västmanlandin läänin hallintoalue-
kuntien yhteinen panostus. Mukana ovat Köping, Hallsta-
hammar, Surahammar, Fagersta ja Skinnskatteberg.

–Tunnettuihin tapahtumiin osallistuminen on myös 
yksi menestymistekijä. Tälläisillä tapahumilla han on jo 
valmiiksi suuri yleisö joka tapauksessa tulee paikan pääl-
le. Se autaa meitä tavoittamaan ruotsinsuomalaiset ja myös 
muut kaupungin asukkaat, Arto selitää.

Ja mihin haluatte panostaa tulevaisuudessa?
– Kaikkein eniten suomen kielen säilyttämiseen elävä-

nä kielenä.
Asioita johon haluamme panostaa ovat suomenkielis-

ten esikoulujen laajentaminen ja listätä mahdollisuukset 
jatkaa peruskoulussa suomenkielisessä luokissa.

– Nämä asiat ovat tärkeä osa suomen kielen eläväna 
säilyttämisessä.

Tällä hetkellä Västeråsisa on yksi yksityinen ja yksi 
kunnallinen suomenkielinen esikoulu ja suomenkielisiä 
luokkia kolmoseen asti.

– Olisi hauskaa jos tulevaisuudessa olisi mahdollista 
jatkaa koko peruskoulun suomenkielisessä luokissa. Tämä 
auttaisi todella paljon kielen kehittymisessä, Arto sanoo.

Västeråsin kaupunki, muut Västmanlandin läänin hal-
lintoaluekunnat ja läänin maakäräjät tiedottavat aktiivi-
sesti neuvoloissa äidinkielen ja kaksikielisyyden merki-
tyksestä. Sen lisäksi he antavat ohjejta miten lapsesta voi 

tulla kaksikiellinen ja mitä mahdollisuuksia on saada apua 
kunnasta.

On viellä yksi tärkeä asia mihin halutaan panostaa.
– Me haluamme löytää nuoret ja järjestää lisää kulttuu-

ritapahtumia jotka suuntautuvat nuorille. Mutta tärkein-
tä on että ideat tulevat suoraan nuorilta eikä meiltä. Me 
voimme vain arvailla mistä nuoret voisivat pitää,  nuoret 
han kyllä itse tietävät parhaiten. Sen vuoksi haluamme pe-
rustaa teemaryhmän nuorille, mutta ennen sitä meidän on 
heidät löydettävä. Juuri nyt se on meidän suurin haastem-
me. 

  Haastattelu ja kuva: Sanja Honkanen Skoog

HALLINTOALUEKUNNAT 
Suomen kielen hallintoalue perustettiin vuonna 2000. 

Silloiseen hallintoalueeseen kuuluivat Kiiruna, Jällivaara, 
Pajala ja Matarenki/Övertorneå ja Haaparanta. Tällä het-
kellä ruotsissa on jo 59 suomenkielen hallintoaluekuntaa. 

Hallintoaluekunnissa on suomenkielisiä esikouluja 
ja vanhustenhoitoapaikkoja. Kunnan asukkailla on myös 
oikeus käyttää suomen kieltä kontakteissa kunnan viran-
omaisten kanssa. Laki edellyttää, että hallintoaluekunnat 
kutsuvat myös ruotsinsuomalaisa neuvonpitoon heitä kos-
kevista kysymyksistä ja tiedottavat heidän vähemmistöoi-
keuksistaan.

Hallintoaluekunta saa vuosittain valtiolta tukea, joka 
on tarkoitettu kunnan suomenkieliseen toimintaan. Tuen 
määrä riippuu kunnan asukasmäärästä, mitä enemmän 
asukkaita, sitä isompi tukisumma. Tukholma ja Göteborg 
saavat sen vuoksi avustusta eniten.
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Darya Pakarinen
Laulaja, Växjö

Olemme näyttämöllä aktiivisia kaikissa biiseissä

Månskensorkesteri on reilut kymmenen vuotta 
soittanut vanhaa suomalaista iskelmämusiikkia 
ja saanut jopa ruotsalaiset innostumaan tangosta. 

– Mutta me emme soita tangoa kuten nykyiset yhtyeet 
Suomessa vaan pyrimme kuulostamaan siltä kuin orkes-
terit joskus 1950-luvulla. Ehkä musiikkiamme voi kutsua 
retrotangoksi, yhtyeen solisti Darya Pakarinen selittää sa-
malla kun hän varistaa pölysokeria leipomiensa joulutort-
tujen päälle kotonaan Växjössä.

Kun yhtyeen jäsenet innostuivat vanhemman suku-
polven musiikista, he olivat kaikki alle kolmekymppisiä. 
Ja vain kahdella seitsemästä on kytky Suomeen, Daryan 
lisäksi vain viulisti Viktor Littmarkilla. Viktor myös aikoi-
naan kokosi  Månskensorkesterin, löysi tuttavan tuttavien 
kautta samanhenkisiä muusikoita. Parissa kuukaudessa he 
harjoittelivat kuusi tangoa. Ensiesiintyminen oli erään toi-
sen bändin levyn julkistamistilaisuudessa vuonna 2004.

– Se meni tosi hyvin, ihmiset tykkäsivät kovasti, vaik-
ka oikeastaan me oltiin silloin vielä aika huonoja, Darya 
sanoo ja nauraa hersyvästi. 

Kovin huonoja he eivät voineet olla, koska saivat heti 
keikkatarjouksia ja fanijoukkokin rupesi kasvamaan. Da-
rya uskoo, että heidän suosioonsa on vaikuttanut se, että he 
tekevät musiikkiaan tunteen palolla ja siksi ihmiset koke-
vat heidät aitoina. Hän sanoo myös, että  Månskensorkes-
terin musiikki poikkeaa aika paljon siitä mitä musiikkiklu-

beilla tänä päivänä  tarjotaan.
– Meillä ei ole synttia vaan viulu ja vetopasuuna, eikä 

meidän soundia muunnella keinotekoisesti tekniikalla tai 
muuta sellaista. Meitä on iso porukka livenä lavalla ja 
kaikki ovat aktiivisesti mukana kaikissa biiseissä. 

Tunnelma Månskensorkesterin keikoilla on leppoisa, 
sekä yleisö ja he itse vaikuttavat viihtyvän. 

– Meistä on vieläkin hauskaa tehdä töitä yhdessä. 
Olemme nykyään hyviä ystäviä, vähän kuin sisarusporuk-
ka, Darya kertoo.

 Parin vuoden ajan Månskensorkester piti Tukholman 
Södrateatterissa Tangopalatsia. Se kokosi salin täyteen hy-
vin erilaisia ihmisiä, jo Suomessa tangon tahtiin pyöräh-
delleitä iäkkäämpiä suomalaisia ja heidän lapsiaan, mutta 
myös yllättävän moni ruotsalainen halusi kuunnella suru-
mielistä suomalaismusiikkia. Suosiosta huolimatta palatsit 
oli lopetettava taloudellisesti kannattamattomina. 

Lisää pontta menestykseensä Månskensorkesteri sai 
voitettuaan arvostetun Jussi-patsaan esiintymisestään do-
kumenttielokuvassa Laulu Koti-ikävästä, Ingen riktig fin-
ne. Tätä seurasi kiertue Suomessa ja myös esiintymisiä 
Tanskassa, Norjassa ja myös Saksassa.

Darya kertoo, että yhtye on tehnyt lujasti töitä kehit-
tyäkseen. Hän sanoo itse kasvaneensa artistinroolin vähi-
tellen, enää häntä ei jännitä yleisön eteen meneminen.

– Ja olen oppinut laulamaan, hän heläyttää taas herkäs-
sä olevan naurunsa.

Hän on ottanut laulutunteja, mutta sanoo, että hän on 
kehittynyt ennen kaikkea kuuntelemalla minkälaista tek-
niikkaa muut käyttävät.

– Minulla on nasaaliääni ja yritän…laajentaa … Oh  
my God, mihin mun suomi on kadonnut?  hän tuhahtaa, 
kun sanat eivät löydy. Tukholmassa aikaisemmin asunut 
Darya toteaa, että Växjössä ei suomelle juuri ole käyttöä.

Månskensorkesteri on tehnyt kaksi levyä, ensimmäi-
nen Rakasta, kärsi ja unhoita on myyty loppuun. 

– Ihmiset toivoivat meiltä levyä, he halusivat saada 
jonkun muiston keikalta. Joten me teimme levyn vähän 
kuin lahjaksi meidän faneille. Vaikka tietysti he saivat 
maksaa siitä, Darya nauraa.

Toinen levy, Ennen kuolemaa, poikkeaa ensimmäises-
tä. Siinä on tangon lisäksi valssia, rumbaa, rokkia ja ve-
näläistä iskelmää. Levyllä Darya laulaa myös yhden kap-
paleen persiaksi. Daryan isä joutui aikoinaan pakenemaan 
poliittisista syistä Iranista. 

Uusin levy vihjaa myös mihin suuntaan Kuutamo-or-
kesteri haluaa kehittyä.

– Viimeinen kappale on meidän oma sävellyksemme 
ja haluaisimme tulevaisuudessa esittää paljon enemmän 
omaa musiikkia, Darya kertoo.

Daryan ja hänen avomiehensä omakotitalon ikkunasta 
avautuu näkymä lumipeitteiselle järvenselälle.
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– Kesällä tämä maisema tuntuu jotenkin Suomelta, Da-
rya sanoo kaihoisana.

Hänen kiinnostuksensa vanhaa suomalaista tanssimu-
siikkia kohtaan juontaa Vesannolla vietettyihin lapsuu-
denkesiin. Vaari soitti Suomen suurimman tangotaitajan, 
Olavi Virran, levyjä ja lauloi mukana. Darya ihastui myös 
Laila Kinnuseen ja Annikki Tähteen, Suomen sodan jäl-
keisen iskelmätaivaan kirkkaimpiin naistähtiin. 

– Kun vaari meni pois, tuon musiikin surumielisyys ja 
luontoromantiikka lohduttivat, Darya toteaa.

Iltapäivä sinertyy, vastapäisellä rannalla syttyvät valot. 
Maisema, joka kantaa muistoja Suomesta, on saanut Da-

ryan jäämään Växjöhön. Suhteet Suomeen ovat haurastu-
neet, vanhemmat sukulaiset ovat kuolleet ja nuorempiin 
hänellä ei ole niin tiivistä yhteyttä.

– Ehkä sitä pitää aikuisena luoda lisää paikkoja, uusia 
Vesantoja, joita voi tuntea kodikseen, hän toteaa miette-
liäänä. Mutta naurahtaa kohta. – Täältä puuttuu sauna. Se 
pitää vielä saada.

Max Peezay
Muusikko, Tukholma

Kertoo Tom Pihan tarinan

Max Peezay, yksityiselämässa Tom Piha, aiheutti 
muutama vuosi sitten suuria otsikoita tuodes-
saan Ruotsiin grime-musiikin Englannista ja jul-

kistaessaan debyyttilevynsä Discokommitten. Silloin hän 
alkoi myös tosissaan kertoa omaa tarinaansa. Tarinaa siitä 
millaista oli kasvaa ”mäellä jossa oli rutosti suomalaisia”, 
eräässä Tukholman eteläisistä lähiöista.

– 80-luvulla täällä oli sairaan paljon suomalaisia, 
enemmän kuin ruotsalaisia. Futiksessa tai salibandyssa oli 
aina ”suomalaiset vastaan muut”.

Tom Piha, yksi Fjärde världenin eli Neljäs maailma 

-bändin jäsen ja mies taiteilijanimen Max Peezay takana, 
puhuu Henriksdalsbergista. Eräästä Nackan kunnassa si-
jaitsevasta miljoonaprojektin alueesta, jossa kerrostalot 
muodostavat ympyrän. Siellä on myös vapaa-ajantalo, jos-
sa Tom Piha löysi musiikin 80-luvun lopussa. Juuri silloin 
kun hiphop alkoi tihkua ruotsalaisten musiikkitajuntaan 
MTV:n, Music TV:n kautta, Tomista tuli nuorisotalon dis-
kon komentoa pitävän komitean jäsen.

– Soitettiin kaikkea mahdollista: hiphopia, teknoa, bal-
ladeja... Sen jälkeen rupesin kirjoittamaan, hän kertoo. 

Myös hänen ensimmäisen Max Peezayn nimellä jul-
kaisemansa levyn nimeksi tuli Discokommitten. Max 
Peezaysta tuli debytantti, ja häntä ylisti suuri musiikki-
journalistien joukko jo ennen levyn julkistamista 2006. 
Grime-genre, vaikeasti määriteltävä garagen, teknon ja 
hiphopin välillä oleva hybridi, oli aivan uutta Ruotsissa. 
Tom oli löytänyt sen Englannin itäisistä lähiöistä, ja se oli 
inspiroinut häntä tekemään jotakin samanlaista.

– Minuun se teki tosi vaikutuksen. Se tuntui hiphopilta 
mutta oli jotakin aivan uutta. Ruotsalaisessa hiphopissa-
han ei ollut tapahtunut mitään kymmeneen vuoteen, kysy 
keltä vaan! Minun oli pakko testata.

Max Peezay -levystä alkoi myös uusi ajanjakso Tom 
Pihan taiteilijan uralla. Se jolloin hän alkoi kertoa taustas-
taan. Yhdessä Fjärde världenin Matten kanssa he olivat so-
pineet etteivät puhuisi siitä, missä maissa heidän juurensa 
olivat. “Blatte och svenne” -ajattelu ei heitä miellyttänyt ja 
he olivat puhumatta sellaisista asioista.

– Jos sanoo mistä maasta on kotoisin, saattaa sulkea 
osan porukasta ulkopuolelle. Mutta nyt, yhdessä Max 
Peezayn kanssa, olen alkanut kertoa omaa tarinaani. 

Se tarina ei kerro niinkään Suomesta vaan enemmän-
kin lähiöstä, johon hänen vanhempansa tulivat työvoima-
siirtolaisina. 80-luvulla Henriksdalsbergissa oli enemmän 
suomalaisia kuin ruotsalaisia. Urheilussa olivat “suoma-
laiset vastaan muut”, kuten hän asian ilmaisee. Tom kävi 
suomalaista luokkaa, ja vaikka isän äidinkieli oli ruotsi, 
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perheen kotikieli oli suomi. 
– Isä oli Suomessa muusikkona. Täällä hän oli koko 

ajan muualla töissa mutta soitti kuitenkin viikonloppuisin, 
humppaa, josta hän ei ollenkaan pitänyt. Hän soitti lisätu-
loja saadakseen. Isällä, joka oikeastaan oli progg-muusik-
ko, on ollut suuri vaikutus Tomin uranvalintaan. Mutta ei 
ehkä kaikkein odotettavimmalla tavalla. Isä kannusti To-
mia soittamaan eri instrumentteja, viulua ja pianoa.

– Isä yritti pakottaa minua kaikkeen. Niinpä minä aloin 
tehdä hiphopia joka oli ainut musiikin laji, jota hän ei yli-
päänsä pitänyt musiikkina. Sen takia minä varmaan tein-
kin sitä. (Naurua.)

Onko hän antanut asian anteeksi?
– Nja, ennemminkin hän on pyytänyt minulta anteek-

si sitä, ettei oikein ymmärrä musiikkiani. Kun olin nuo-
rempi, hän kysyi aina, mikä hiphopista teki hiphopia, ja 
hänen käsityksensä oli, että suurin osa oli samplattua. Ei 
ollut helppo selittää. Mutta minua on auttanut melkoisesti 
se, että olen joutunut miettimään tekemisiäni ja huoleh-
timaan, että musiikki on sen verran mukaansatempaavaa, 
että se saa kotona hyväksynnän.

Tom Piha ei todellakaan ole mikään eilisen teeren poi-
ka Ruotsin musiikkinäyttämöllä. Parinsa Fjärde världenin 
Matten kanssa hän on vuodesta 1998 tehnyt kansalle me-
hevää hiphopia. Heitä voi melkein sanoa veteraaneiksi.

– Se on fantastista. Nyt voi ruveta sanomaan viisaita 
ajatuksia. Mutta täytyy varoa ettei ala kuulostaa pienem-
pien opettajalta. Semmoinen riski on olemassa, hän toteaa. 

Kuitenkin juuri opettaja hän on. Levy-yhtiön työn, 
nauhoitusten ja keikkojen lisäksi hän pitää alueen nuo-
rille vapaa-ajantalossa hiphopkurssia. Tapaamme juuri 
vapaa-ajantalossa, samassa talossa jossa hän oli aikanaan 
diskon tiskijukkana. Tom Piha on siis palannut juurilleen 
monellakin tavalla. Kysyn häneltä, millaista oli kasvaa 
Henriksdalsbergissa.

– Rikkaitten silmissä tämä on aina ollut huono alue, 
jossa on paljon rikollisuutta. Juuri rikkaat kirjoittelivat tä-
käläisissä lehdissä, ja juuri sen vuoksi alueesta on vallalla 
sellainen kuva. Moderaatit ehdottivat jopa, että alueen ym-
pärille rakennettaisiin muuri. Ihanko oikeasti?

– Joo, joskus 80-luvulla. Ne halusivat sulkea meidät 
muurin sisään. (Naurua.)

– Mutta jos asiaa ajattelee, niin alueella on hyvin tur-
vallista. Haluaisin, että omat lapseni myös kasvaisivat 
täällä.

Lina Puranen
Kulttuurituottaja, Tukholma

Levitän ruotsinsuomalaisuutta mukavalla tavalla

Suomen kielestä ja kulttuurista tuli vähän kuin va-
hingossa Lina Purasen ammatti. Kymmenisen 
vuotta sitten hän lähti Suomeen opiskelemaan va-

lokuvausta.
– Halusin luoda omat suhteet maahan, josta vanhempa-

ni olivat muuttaneet tänne 1970-luvulla, hän selittää pää-
töstään, kun etsimme rauhallista nurkkausta kulttuurikol-

lektiivin työtiloista. 
Tätä ennen Linalle Suomi oli ollut maaseudulla sijait-

sevat mummolat, jossa hän oli viettänyt lomiaan. Opinto-
jensa lomassa hän kävi kuuntelemassa suomalaisia bände-
jä ja siemen jäi johonkin itämään.

Tukholmassa syntyi yhdessä Pablo Anttilan kanssa 
ajatus Mokomasta, ruotsinsuomalaisten nuorten klubita-
pahtumasta ja suomalaisen musiikin tuomisesta Ruotsiin. 
Lina oli opiskellut sosiaaliantropologiaa ja espanjaa, mut-
ta Mokoman ansiosta hänestä tulikin kulttuuritapahtumien 
tuottaja. Vähitellen Mokoma uinahti, mutta Lina jatkaa 
suomalaisuuteen liittyvää kulttuurityötään. Hän on muka-
na järjestämässä ”Yksi Kaksi filmifestivaalia” sekä pro-
jektissa, jossa esitellään uutta suomalaista dramatiikkaa 
ruotsalaisille teattereille. 

– Se on ollut kiinnostavaa, on saanut vähän nuuhkia 
teatterimaailmaa, hän sanoo innostuneesti ja nostaa jalat 
mukavaan asentoon nahkasohvalle.

Mutta hän on ennen kaikkea viitisen vuotta tuottanut 
Mukulat festivaaleja. Ruotsinsuomalaisten keskusliitto, 
RSKL, halusi uudistaa lapsille suunnattua toimintaansa ja 
pyysi Linan apua.

– Tarkoituksenani on levittää ruotsinsuomalaisuutta 
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mukavalla tavalla, luoda tapahtuma, jossa lapset kohtaavat 
suomen positiivisessa ympäristössä.

Festivaalien sisältö vaihtelee, lapsille tarjotaan teat-
teria, musiikkia, tanssia ja erilaisia työpajoja, aina sekä 
suomeksi että ruotsiksi. Mukulat on myös tuottanut Bot-
kyrkan ruotsinsuomalaisen koulun oppilaiden kanssa ly-
hytelokuvan ”Minikurs i finska” (Suomen pikakurssi).  Se 
osoittaa, ettei suomi olekaan vaikea kieli ruotsalaisille.

Mukulat- festivaalit on järjestetty kymmenellä paikka-
kunnalla ja suurimman yleisön, yli tuhat kävijää, se on ke-
rännyt Göteborgissa. Tapahtumat ovat olleet suosittuja ja 
Lina etsii yhteistyökumppaneita kunnista, jotta niitä voi-
taisiin järjestää useammin. Paikalliset ihmiset vastaisivat 
Mukuloiden käytännön järjestelyistä ja markkinoinnista, 
mutta hänelle jäisi vastuu siitä, että toiminnan sisältö py-
syy korkeatasoisena.

Tukholmassa Mukulat  on järjestänyt tapahtumia myös 
museoissa, Mukulat goes museum. Pohjoismaiden muse-
ossa (Nordiska museet) lapset tekivät aikaretken 1890-lu-
vulle. He saivat pukeutua sen aikaisiin vaatteisiin ja heille 
annettiin vanhantyyliset nimet. 

– Se oli erinomainen tempaus kielen kannalta, lapset 

oppivat uusia sanoja, kuten lypsää ja luoda lantaa. Eivät 
ne juuri kaupunkilaislapsen sanastoon kuulu, hän nauraa.

Lina puhuu hyvää suomea, mutta toisinaan hän maus-
taa tai korostaa sanomaansa ruotsalaisilla lauseilla. Hän 
haluaa myös lastensa oppivan suomea. Siksi hän oli mu-
kana perustamassa Facebook-ryhmää Intresse finns, mie-
lenkiintoa on.  Ryhmä painostaa Tukholman kuntaa tarjo-
amaan lisää suomenkielistä päivähoitoa. Pitkän taistelun 
jälkeen hänen vanhin lapsensa saa äidinkielen tukea päivä-
kodissa ja nuorimmaiselle on järjestynyt vihdoin esikoulu-
paikka suomenkielisellä osastolla.

– Itse yritän puhua lapsilleni aina suomea, ja onneksi 
äitini ja isäni tekevät samoin. Luen heille myös suomeksi, 
nykyään niin, että selitän myös enemmän sanoja.

Mokoman lopahtaminen kuvastaa sitä, että vapaaehtoi-
set projektit eivät ole pitkäaikaisia.

– On ihan oikein, että instituutiot kuten Suomen insti-
tuutti ja RSKL saavat tukea, niiden avulla saadaan pysy-
vyyttä. Mutta on olemassa paljon ruotsinsuomalaisuudes-
ta kiinnostuneita nuoria, myös heidän toimintaansa pitäisi 
löytyä rahaa. Ei kukaan jaksa tehdä jatkuvasti työtä ilmai-
seksi, hän selittää. 

Liina aikoo ainakin toistaiseksi pitää kulttuurituottaja-
na kiinni ruotsinsuomalaisesta taitotiedostaan. 

– Mutta tulevaisuudessa haluaisin tehdä työtä laajem-
min, myös muiden vähemmistöjen ja siirtolaisten hyväksi. 

Ruotsinsuomalaisuuteen hän kaipaisi enemmän vauh-
tia.

– On paljon tapahtumia, mutta melkein kaikki on for-
mella grejer, jäykkää ja juhlallista. Olisi kiva jos järjes-
tettäisiin suuri yleisötapahtuma, folkfest, samaan tyyliin 
kuin maahanmuuttajat tekevät Tenstassa ja Rinkeybssä. 
Saataisiin enemmän karnevaalitunnelmaa ruotsinsuoma-
laisuuteen, hän naurahtaa.

Ina Sinisalo
Rehtori, Botkyrka

Emme ole antaneet periksi

Enää en kyllä yritä valistaa yhtä ainoata virkamiestä 
tässä maassa, Botkyrkan ruotsinsuomalaisen kou-
lun rehtori Ina Sinisalo puuskahtaa.

Kouluvirasto on jo toisen kerran hylännyt hakemuksen 
Haningen ruotsinsuomalaisesta vapaakoulusta. Oppilai-
ta oli tulossa 42, kunta toivoi koulua ja oli luvannut tilat, 
mutta kouluvirastolle tämä ei riittänyt. 

 – Uusia ruotsinsuomalaisia kouluja ei pystytä perusta-
maan, vaikka tarvetta olisi, Ina huokaa. 

Jos sääntöjä olisi tuijotettu yhtä tiukasti vuonna 1996, 
ei Botkyrkan koulukaan olisi päässyt alkuun. Oppilaita oli 
alussa reilut neljäkymmentä, nyt heitä on esikoululaiset 

mukaan laskettuna 156. Tukholman koulu sai aikoinaan 
aloittaa 13 oppilaalla.

– Haningenkin oppilasmäärä olisi kasvanut, kunhan 
olisimme päässeet käyntiin.

Ina on ollut vetämässä vapaakouluhankkeita myös 
Boråsissa ja Malmössä. Viranomaiset ovat kuitenkin aina 
pysäyttäneet hankkeet.

– Malmön jätin sikseen, kunnan mielestä ruotsinsuo-
malainen koulu eristäisi lapset ja he eivät oppisi ruotsia.

Tällaiset kommentit saavat suomenkielisten lasten 
opetusta yli neljäkymmentä vuotta kehittäneen Inan kiu-
kustumaan. Tuntuu kuin tieto kaksikielisestä opetuksesta 
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ei vain kerta kaikkiaan mene perille.
– Kerrankin löin ison kasan tutkimuksia kaksikielisyy-

destä erään virkamiehen pöydälle ja sanoin, että keskustel-
laan kouluasioista, kun olet ensin tutustunut näihin.

Perjantai-iltapäivä on hiljentänyt luokkahuoneet, mutta 
joitakin esikoululaisia leikkii vielä pihalla. Koulun matala, 
punamultainen rakennus sijaitsee Tumban lukion ja oma-
kotialueen välisellä kaistaleella. Koska sopivia koulutilo-
ja ei aikoinaan kunnasta löytynyt, oli rakennettava omat. 
Pankkilainaa ei meinannut hellitä, mutta Ina ei luovutta-
nut.  

– Soitin numerotielusteluun ja pyysin numerot Suomen 
presidentille, ulko- ja opetusministerille! Nainen takelte-
li vähän, mutta sain numerot, Ina sanoo ja paljastaa erin-
omaiset tarinaniskijän kykynsä eläytyessään kertomaansa. 

Botkyrkan koulu on ollut olemassa kaksi vuosikym-
mentä, mutta Inan mukaan vieläkään poliitikot eivät katso 
sitä suopeasti. Koulu auttaa hallintoalueeseen kuuluvaa 
kuntaa toteuttamaan vähemmistölakia, muuta suomenkie-
listä päivähoitoa ei ole tarjolla. Silti kunta kitsailee äidin-
kielenopetuksen tuen kanssa ja kaikki pienetkin avustus-
pyynnöt on hylätty.

Ovelle koputetaan. Telugaa opettanut äidinkielenopet-
taja on palaamassa Intiaan ja haluaa Inan valokuvaan. 
Suomen ja ruotsin lisäksi koulu tarjoaa italian, espanjan ja 
pashtun opetusta. 

Ina oli viisivuotias, kun hän muutti äitinsä ja sisarus-
tensa kanssa Ruotsiin 1950-luvulla. Hän uskoo olleensa 
outo näky luokkatovereilleen, kuin suoraan museosta. Äiti 
oli ommellut uuden valkoisen esiliinan ja hänellä oli val-
koiset rusetit hiuksissa. Ina kertoo, ettei ole kokenut juuri 

suoranaista kiusaamista, mutta muistaa vieläkin ahdistuk-
sen siitä, ettei osannut ruotsia.

– Koko luokka hörähti nauruun kun kirjoitin taululle 
väg, kun piti kirjoittaa vägg.

Ina lienee perinyt vahvan naisen roolin äidiltään. Pari 
vuotta kansakoulua käynyt äiti piti pintansa hyvin koulu-
tettua ruotsalaista rehtoria vastaan. Mies vaati äitiä puhu-
maan lastensa kanssa ruotsia, jotta nämä oppisivat kielen. 
Inan äiti sanoi jatkavansa suomen puhumista kuten tähän-
kin asti.

Nuorena opiskelijana Ina sai opettajan sijaisuuden 
Tumbasta. Kouluun tuli kokoajan Suomesta muuttanei-
ta oppilaita ja häntä tarvittiin tulkkina. Vähitellen kypsyi 
ajatus suomenkielisten luokkien perustamisesta ja vuonna 
1970 Ina oli hankkeessa mukana. Kun luokkia sitten myö-
hemmin ruvettiin lopettamaan, Ina ryhtyi ajamaan oman 
koulun perustamista.

Tänä päivänä Botkyrkan koulun, kuten muidenkin 
ruotsinsuomalaisten koulujen suurin haaste on siinä, miten 
lapset saataisiin oppimaan hyvää suomea. Kotona puhu-
taan usein ruotsia, samoin kavereiden kanssa ja näin ollen 
suomea on työläämpi käyttää. 

– Ennen lapset puhuivat keskenään ruotsia vasta ylä-
asteella, nyt ruotsia käytetään paljon jo esikoulussa, Ina 
toteaa.

Koulu ei ole kuitenkaan antanut periksi.
– Yritämme järjestää lukuprojekteja, teatterivierailuja, 

saada lapset ja nuoret tuntemaan, että on antoisaa ja haus-
kaa osata suomea.

Ruotsinsuomalaisten koulujen oppilasmäärä kääntyi 
välillä laskuun, mutta tällä hetkellä kysyntä ainakin Bot-
kyrkassa ylittää tarjonnan.  

– Tuntuu tosi pahalta käännyttää ovelta vanhemmat, 
jotka kovasti toivovat lapsilleen suomenkielistä hoitopaik-
kaa.
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Kaisa Syrjänen Schaal
Juristi, Uppsala

Jengi on aktivoitunut

Suomea osaavien määrä vähenee Ruotsissa. Harva 
ruotsinsuomalainen nuori oppii niin hyvää suo-
mea, että pystyisi puhumaan sitä lastensa kanssa. 

Kieli vaihtuu väkisinkin ruotsiksi.
Juuri kun Kaisa Syrjänen Schaal on lausunut synkän 

tuomionsa suomen kielen tulevaisuudesta, aurinko työn-
tyy esiin tummien marraskuisten pilvien välistä. Ehkä 
symbolisoimaan sitä, että hän kuitenkin uskoo, että määrä-
tietoisella työllä suomi säilyisi elävänä kielenä Ruotsissa.

Hän jos kuka pystyy arvioimaan mitä pitäisi tehdä. 
Työskennellessään hallituskansliassa hän kirjoitti selvi-
tykset, jotka loivat pohjan vuonna 2010 voimaan astuneil-
le vähemmistö- ja vähemmistökielilaille.

Nykyään hän vastaa Ruotsin kirkon vähemmistötyöstä.
– Oli haastavaa lähteä tekemään käytännön työtä ken-

tällä, hän selittää siirtymistään hallituskansliasta.
Kaisa panostaa myös kymmeniä tunteja vapaa-ajastaan 

ruotsinsuomalaisuuden edistämiseksi. Ruotsinsuomalais-
ten valtuuskunnan varapuheenjohtajana hän tapaa sään-
nöllisesti mm. ministereitä ja virkamiehiä sekä Euroopan 
neuvoston edustajia. 

Me istumme Hagabergin kansankorkeakoulun ravinto-
lan eteisessä, jossa on vielä aamupäivän rauhaista. Kou-
lulle on kokoontunut viitisenkymmentä seurakuntien suo-
men- ja meänkielistä työntekijää hakemaan uutta pontta 
työhönsä. Äskeisellä luennolla psykologi Göran Larsson 
kertoi pitkäaikaisen häpeän lamaannuttavasta vaikutuk-
sesta. Kaisasta tämä pätee moneen ruotsinsuomalaiseen.

– Jos saa koko ajan tuntea, että on huonompi kuin 
muut, ettei kelpaa sellaisena kuin on ja joutuu häpeämään 
omaa taustaansa, totta kai se jättää jälkensä. Monet ovat 
myös siirtäneet häpeän tunteen lapsilleen.

Kaisa on syntynyt Ruotsissa, mutta on itse saanut vah-
vat eväät omien juuriensa arvostamiseen. Kotona puhuttiin 
aina suomea ja hänen isänsä oli kunnallispoliitikkona pe-

rustamassa ensimmäistä suomalaista luokkaa Tullingeen, 
Tukholman eteläpuolelle.

Ruotsinsuomalaisen identiteetin omaksumista Kaisa 
kuvaa prosessiksi. 

Suomessa kesälomilla hän tunsi olevansa vähän eri-
lainen, ruotsalaisempi, kuin serkkunsa. Opiskeluaikanaan 
hän sai kuulla Suomesta tulleelta opiskelijalta, ettei hän 
mikään suomalainen ollut.

– Se oli tosi törkeää, Kaisa naurahtaa rempseään tyy-
liinsä. 

Ruotsinsuomalaisuuden palaset loksahtivat lopullisesti 
paikalleen, kun hän alkoi juristina tehdä selvityksiä vä-
hemmistöistä hallituskansliassa. 

Hänen kouluikäiset lapsensa puhuvat suomea, mutta 
perheen yhteinen kieli on englanti amerikkalaisen avio-
miehen myötä. Välillä myös lasten kieli liukuu englannik-
si, mutta Kaisa sanoo, ettei aina voi olla kielipoliisina. 

Hän toteaa, että nykynuorilla on paljon heikommat 
mahdollisuudet oppia suomea kuin mitä hänellä oli.

– Silloin vanhemmat ja myös kaverit puhuivat suo-
mea ja suomiseurat olivat luonnollinen kohtaamispaikka. 
Nykyään on paljon seka-avioliittoja, ruotsinsuomalaiset 
ovat integroituneet yhteiskuntaan ja toimivat näin ruotsa-
laisissa yhteisöissä. Ja nykyään suomalaistaustaiset lapset 
puhuvat usein sekä kotona että kavereiden kanssa ruotsia, 
Kaisa selittää.

Muutokset ovat kasvattaneet koulun merkitystä lasten 
suomen kielen kehittäjänä, mutta valitettavasti samaan ai-
kaan suomen opetusta on yhä vähemmän tarjolla, Kaisa 
toteaa. Hän pitääkin politiikan suurimpana epäonnistu-
misena sitä, etteivät äidinkieliseen koulutukseen liittyvät 
oikeudet toteudu.

– Ruotsi saa jatkuvasti muistutuksia Euroopan neu-
vostolta opetuksen puutteista, mutta mitään ei oikeastaan 
tapahdu.

Hän toteaa, että koulua koskevat säännökset ovat pe-
räisin siltä ajalta, kun suomen katsottiin olevan apukieli 
ruotsin oppimiseen eikä sillä katsottu olevan muuta arvoa. 

– Muualla maailmassa vähemmistökieliä on pelastettu, 
mutta näitä menetelmiä ei voida soveltaa täällä järjestel-
män jäykkyyden vuoksi, hän tuhahtaa.

Hän näkee yhtenä ratkaisuna kielikeskuksen perusta-
misen, saamelaisilla sellainen jo on.

– Sen avulla voitaisiin esimerkiksi kehittää uusia ope-
tustapoja ja löytää parhaat menetelmät suomen elvyttämi-
seksi ja saataisiin koottua yhteen taitotieto.

Kaisa pystyy siis tekemään pitkän listan siitä, mitä 
pitäisi tehdä, että vähemmistölain tavoitteet ruotsinsuo-
malaisen kulttuurin ja kielen kehittämisestä toteutuisivat. 
Mutta puutteista huolimatta, juuri lain ansiosta on menty 
eteenpäin, Kaisa sanoo. 

– Jengi on aktivoitunut, eri puolilla on ajettu hallinto-
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alueeseen liittymistä ja ruvettu vaatimaan suomenkielistä 
vanhustenhoitoa ja suomenkielistä esikoulua. 

Lounashälinä on alkamassa. Kysyn vielä viimeisen 
kysymyksen ennen kuin äänemme hukkuvat kiireisten 
ihmisten kenkien kopinaan. Miksi on sitten tärkeää, että 
suomen kieli säilyisi Ruotsissa?

– Tuohonhan on melkein vaikea vastata, kun minulle 
asia on niin itsestään selvä, Kaisa naurahtaa.

Sitten hän sanoo, että suomi ja suomalaisuus ovat aina 
olleet osa Ruotsia, osa sen historiaa ja kulttuuria. 

– Siinä on myös kysymys demokratiasta ja perimmil-
tään se on ihmisoikeuskysymys. Jokaisellahan täytyy olla 
oikeus päättää omasta identiteetistään. 

Taina Schaffer-Kaskinen
Yhdistysaktiivi, taidekasvattaja ja yrittäjä, Uddevalla

Suomiseurasta tuli kielen elvyttäjä

Uddevallan Suomi-Seuran jäsenet ovat enimmäkseen 
80-vuotiaita ja ylikin, ja niinpä 48-vuotias Taina Schaf-
fer Kaskinen on heille pikkutyttö. Vastavuoroisesti seuran 
veteraaninaisista on tullut Tainalle kuin omia mummoja - 
setiäkin siellä on muutama. Mutta niin nämä ”mummot” 
kuin ”tyttönenkin” ovat asuneet Ruotsissa yli 40 vuotta. 
Suomi-seurasta Taina on saanut itselleen suomenkieli-
sen perheen ja niin lapsuuden suomikin on päässyt elpy-
mään. Taina tuli nimittäin nelivuotiaana perheensä mu-
kana Värmlantiin Karlskogaan ja oli ruotsinkielistynyt 
teini-ikään tultuaan.

Päivätyötään Taina tekee lasten taidekasvatuksen pa-
rissa. Uddevallan kunta ja Folkets Hus rahoittavat Konst 

för barn -hanketta. Lapset piirtävät, maalaavat, muovai-
levat ja tekevät kangastöitä, ja Taina ohjaa heitä. Kieli on 
ruotsi.

Viikonloput hän työskentelee perheyrityksessään, joka 
järjestää seikkailutapahtumia yksityisille, ryhmille ja yri-
tyksille, jos ne haluavat vaikkapa kiinteyttää porukan yh-
teishenkeä. Esimerkiksi väripalloammunta (paintball) on 
suosittu liikunnan muoto, jota Tainan yritys tarjoaa. Sen 
avulla ryhmä voi kehittää yhteistyötaitojaan. Kieli on täs-
säkin ruotsi.

Kerran viikossa Taina johtaa aivovammapotilaiden ve-
sikuntoutusta. Altaassa polskutellaan ja kommunikoidaan 
elekielellä kuten vaikkapa halaamalla. Muuten kieli on 
ruotsi.

Tainan puolisokin on ruotsinkielinen, joten ruotsi on 
hallinnut hänen kielimaailmaansa.

– Kun lähdin leikkikouluun, en osannut ruotsiksi muu-
ta kuin ”hej”.

Tainan vaari oli suomenruotsalainen, mikä sekin no-
peutti ruotsinkielistymistä. Taina puijasi välillä äitiään 
juttelemalla vaarinsa kanssa niin nopeaa ruotsia, ettei äiti 
pysynyt kärryillä. Nuorena oppii helposti, hän sanoo.

– En ymmärrä, miksei äiti oikein oppinut ruotsin kieltä 
alunperin, Taina ihmettelee vieläkin.

– Kävin ruotsalaista koulua. Olin kymmenvuotias kun 
nuorimmat veljeni syntyivät, ja vasta heidän oli mahdol-
lista aikanaan valita suomenkielinen luokka. Minulle se 
oli liian myöhäistä. Neljä meistä lapsista on käynyt suo-
malaista luokkaa ja neljä ruotsalaista koulua.

– Opin ruotsin nopeaan, koska olin niin utelias – ja 
olen vieläkin.

Taina muutti 15-vuotiaana pois kotoaan ja on sen jäl-
keen asunut vain ruotsalaisten kanssa.

– Kun sitten menin vanhempieni kotiin käymään, niin 
sanoja uupui. Tarvitsin aikuista suomea.

Tainan suomenkielisyys keskittyy nykyään Suomi-seu-
raan. Se on hänen ”suomenkielinen perheensä Uddevallas-
sa”, koska oma perhe sisaruksineen on Värmlannissa. Tai-
na leipoo, laittaa ruokaa ja siivoileekin, kun Suomi-seuran 
vanhat jäsenet eivät enää jaksa.

Taina toteaa, että Uddevallan Suomi-seura toimii iäk-
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käiden näkövinkkelistä: vanhuksille hoitopaikkoja ja pal-
velutaloon suomalaista ruokaa. Tällaiset asiat eivät häntä 
vielä kiinnosta, koska ne ovat ”15 vuoden päässä ja moni 
asia ehtii muuttua”.

– Silti on mukava kuunnella heitä, kun he puhuvat suo-
meksi, mitä on ennen tapahtunut ja mistä päin Suomea he 
ovat kotoisin.

Taina kertoo, että ensi vuonna seurassa valmistetaan 
ruokia Suomen eri puolilta niiden reseptien mukaan, joita 
seuran jäsenet tuovat. Ruuat syödään sitten yhdessä.

– Minäkin opin siinä vähän historiaa eri puolilta. Mi-
nullehan Suomi-maa on vain semmoinen iso pallo. Saan 
oman historiankirjan näistä mun mummoista.

– Minusta tuntuu että suomalainen on aika semmoinen 
… onko ”ylpeä” ja stolt sama asia... ei siis nokka pystyssä 
mutta itsetietoinen ja ylpeä. Se on mun mielestä tärkeää, 
ettei koskaan hävetä sitä, että on Suomesta.

– On mun ikäisiä suomalaisia ketkä ei puhu ollenkaan 
suomea, jos ruotsalaisia on ympärillä. Silloin ollaan ruot-
salaisia, mutta kun ollaan kaksistaan niin sitten ollaan suo-
malaisia, että sekin on aika jännää.

– Pruukaan sanoa, että me puhutaan mitä me halutaan 
ja ne toiset puhuu mitä ne osaa.

Kumpi on sydämesi kieli, suomi vai ruotsi?

– Niin, se on varmasti enimmiten ruotsi. Siinä se taval-
laan kolaroi vähäsen, Taina hymähtää.

Tästä huolimatta olet tarjoamassa tulevalle lapsenlap-
sellesi suomea?

– Joo-o.
Mitäs poikasi Sebastian siihen sanoo?
– Hänkin tykkää siitä ajatuksesta. Hänhän on itsekin 

erikoinen, koska ei ole pelkästään ruotsalainen, vaan myös 
suomalainen. Luulen että ihmisen täytyy ensin tietää vä-
hän omista juuristaan, niin sitten hänestä tulee kokonainen 
ihminen.

Suomalaiset ovat olleet rakentamassa tätä maata, mutta 
mitä tämän tietoisuuden kehittämiseksi pitäisi tehdä?

– Monta kertaa ruotsalaiset unohtaa sen. Nuoremmat 
ihmiset eivät edes tiedä, että suomalaiset ovat olleet täällä 
ja tehneet sen hirmu suuren työn ja rakentaneet noita rau-
tateitä ja ollu Bergslagenin ruukeissa…

Ja kun Uddevallassa ollaan, ei tietenkään pidä unohtaa 
telakkaa...

– Kaikki nämä vanhat tädit ja sedät täällä, hehän ovat 
rakentaneet Ruotsin, Taina painottaa tarmokkaasti.

Sanna Posti Sjöman
Päätoimittaja, Göteborg ja New York

Siirtyminen nettilehteen varmistaa Sheriffin tulevaisuuden

”Sheriffi-lehden perustaminen on rohkea kulttuuri-
teko”, sanotaan Murveli-palkinnon perusteluissa 
vuonna 2009. Päätoimittaja Sanna Posti Sjöman sai 

ruotsinsuomalaisen toimittajayhdistyksen tunnustuksen 
luotuaan aivan uudentyyppisen lehden, joka ylittää niin 
kieli- kuin maantieteellisetkin rajat. Sheriffi tarjoaa ruot-
sinsuomalaista, suomalaista ja suomenruotsalaista kult-
tuuria ja tekee sen ruotsiksi ja suomeksi.

Vuosien varrella lehti on teemamuodossa käsitellyt 
mm. valokuvausta, tyyliä, murhia, kirjallisuutta ja Aki 
Kaurismäkeä. Ulkonäöltään lehti on näyttävä ja tuonut 
näin tuulahduksen ylellisyyttä ruotsinsuomalaiseen lehti-
kenttään. 

– Ulkonäöstä ei tulla tinkimään, tulemme olemaan 
edelleen kunnianhimoisia sen suhteen, Sanna vakuuttaa 
Sheriffin siirtyessä nettilehdeksi. 

Päätoimittajaa kylläkin harmittaa paperilehdestä luo-
puminen. Hän myöntää olevansa vanhanaikainen, lukee 
kirjat painettuina tuotteina ja kuuntelee mielellään musiik-
kia LP:ltä. Mutta Sanna näkee, että digitaalisuus tarjoaa 
mahdollisuudet kehittää lehteä.

– Voimme lisätä juttujen ja valokuvien määrää. Nyt 
olemme aina joutuneet karsimaan reippaasti, jotta lehti 
näyttäisi ilmavalta. Myös paino- ja postituskustannukset 
ovat rajoittaneet lehden kokoa.

Sanna toteaa, että nettilehdeksi muuttumisella varmis-
tetaan myös Sheriffin tulevaisuus. 

– Uudistuminen auttaa siihen, että tekemisen fiilis säi-
lyy hyvänä. Itse lehden toimittaminen on ollut hauskaa, 
mutta tilausrekisterin hoitaminen, postitus ja kaikki muu 
työ lehden ympärillä on ollut työlästä. Nyt niistä päästään. 

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvää lehteä on tehty täysin 
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vapaaehtoisin voimin.  Toimitus koostuu kuuden hengen 
ydinporukasta.

– Hyvistä ystävistä. Ei tätä muuten jaksettaisi tehdä il-
man palkkaa, Sanna toteaa.

Apurahoilla on katettu paino- ja postituskustannukset. 
Nettiin siirtymistä on pohjustettu nettiportaalilla, Sherif-
fi X-llä, jota on pyöritetty Finska nu –projektin tiimoilta.  
Sanna päivittää pari kertaa viikossa kulttuuriuutisilla ja ta-
pahtumavinkeillä. 

– Sen avulla olemme tavoittaneet nuoria lukijoita, 16–
18  -vuotiaita, hän kertoo. 

Sanna muutti vanhempiensa kansa neljä vuotiaana 
Suomesta Göteborgiin. Toimittajakorkeakoulun jälkeen 
hän on tehnyt töitä mm. Ruotsin radion suomenkielisessä 

toimituksessa.  Nykyään hän asuu taitelijamiehensä kans-
sa New Yorkissa ja elättää itsensä freelancetoimittajana. 
Hän tekee töitä mm. Göteborgs-Postenille ja Helsingin 
Sanomille.

 Sanna naurahtaa, kun kysyn voiko ruotsinsuomalaista 
kulttuurilehteä toimittaa sieltä asti.

– Ei Sheriffillä koskaan ole ollut toimitiloja, ja kuvitta-
ja asuu Hesassa, yksi kirjoittajista Oulusta jne. Minä olen 
myös kaikki kesät töissä Sisuradiossa Ruotsissa, joten yh-
teydet säilyvät, Sanna kertoo Skypen kautta New Yorkista.

Hän toteaa myös, että Ruotsin ja Suomen kulttuurielä-
mää on helppo seurata netin kautta mistä päin maailmaa 
tahansa. 

Sanna aikoo ainakin toistaiseksi jäädä asumaan New 
Yorkiin.

– Viihdyn täällä, vaikka täällä asuminen on haasteellis-
ta. Tämä on puurtajien kaupunki, täällä pitää olla rikas tai 
tehdä paljon työtä, hän sanoo. 

Sanna ei ole edes ajatellut luopuvansa Sheriffin teke-
misestä. Päinvastoin. Hän haluaa kehittää sitä edelleen.

– Lehden eteen on tehty valtavasti työtä, jos se lopetet-
taisiin, kaikki tehty työ valuisi tavallaan hukkaan.

Sheriffi kuuluu kiinteänä osana Posti Sjömanin per-
heen arkeen, Sanna hoitaa päätoimittajan ja jokapaikan-
höylän hommia ja hänen miehensä taittaa sen.

Sanna toteaa, että hänen identiteettinsä on vahvasti 
ruotsinsuomalainen, mutta tietysti ruotsinsuomalaisuus 
näyttää toisenlaiselta New Yorkista katsottuna kuin Göte-
borgista.

– Kyllä muutto on muuttanut perspektiiviä. Täällä ei 
aseteta niin paljon painoarvoa sille, mistä maasta ihmiset 
tulevat, koska kaikki tulevat muualta. Eikä minua täällä 
pidetä ruotsalaisena tai suomalaisena, olen kaikille yksin-
kertaisesti skandinaavi.

Entä milloin sinua voi kutsua Amerikan ruotsinsuoma-
laiseksi? Sanna naurahtaa kysymykselle.

– No ei ehkä ihan vielä. Siihen tarvitaan varmaan vielä 
joitakin vuosia lisää.

Isac Valtonen
Kilpa-ajaja, Göteborg

Menestykseen ei ole oikotietä

Älä kysy koulusta, Isac Valtonen sanoo nauraen, 
kun ihmettelen milloin hän oikein ennättää teh-
dä läksynsä.  – Kyllä koulu ihan ok menee, mutta 

aika ei vaan tahdo riittää lukemiseen. 
Autourheilu ja jääkiekko vievät nuoren pojan kaiken 

vapaa- ajan ja osan kouluajastakin. Talvella hänellä on 
viidet jääkiekkotreenit ja kahdet pelit viikossa. Kun kau-

si vaihtuu kartingiin, Isac joutuu olemaan poissa koulusta 
jopa viikonkin kisamatkojen takia. Silloin hän ajaa pienellä 
Go kart -autollaan kilparadoilla ympäri Ruotsia ja muual-
lakin Euroopassa kuten Italiassa, Belgiassa ja Ranskassa. 
Pieni auto kiitää nopeimmillaan 130 kilometriä tunnissa. 

– Tykkään kovasta vauhdista ja jännityksestä. Ja tyk-
kään voittamisesta, tuntuu mahtavalta, kun saa kaiken osu-
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maan nappiin radalla, hän selittää. 
Isac istui ensimmäisen kerran ratin taakse kuusivuo-

tiaana ja tiesi jo silloin löytäneensä oikean lajin. Tässä 
häntä on avittanut perheen tuki ja perinteet. Isac on taval-
laan paitsi kolmannen polven ruotsinsuomalainen, myös 
kolmannen polven autourheilija. Autoradalle hänet vei 
hänen isänsä Kalle Valtonen, joka on itse ajanut kartingia 
ja sijoittunut parhaimmillaan EM-kilpailujen kolmoseksi. 
Myös Kallen isä ajoi kartingia vanhemmalla iällä ja myös 
hän kannusti poikaansa autourheiluun.

Myös suomen kielellä on perheessä jatkumoa. Isacin 
isä on käynyt suomalaista luokkaa Malmössä ja puhuu sen 
vuoksi hyvää suomea. Isac käyttää suomea vain isänsä 
kanssa, joten hänen kielensä ei ole aivan yhtä sujuvaa. Äi-
tinsä Sannen kanssa hän puhuu ruotsia ja kansainvälisissä 
yhteyksissä Isac pärjää hyvin englanniksi.  

Isac on voittanut useita kisoja, paras saavutus on K3 
sarjan Ruotsin mestaruus vuonna 2014.  K3 on kartingin 
viimeinen juniorisarja, josta Isac on nyt siirtynyt ajamaan 
aikuisten K-sarjaan. Siinä sivussa hän aikoo myös harjoi-
tella pikkuformuloilla. Niiden jälkeen hänen tähtäimenään 
on Formula 1:nen, jota pidetään autourheilun kuninkuus-
lajina. 

Isacin isä naurahtaa, kun kysyn mitä tarvitaan, jotta 
Isac pääsisi autourheiluharrastuksessaan sinne asti.  

– Rahaa ja rahaa ja paljon rahaa.  
Autourheilu on kallista. Kalle arvioi, että rahaa palaa 

vuodessa jopa kaksi miljoonaa kruunua. Auto ja sen kun-
nossapito maksavat, jopa harjoituskertoja täytyy rajoit-
taa, ettei kalusto kuluisi liikaa, hän selittää. Myös kilpai-
lut maksavat, yhteen kilpailumatkaan voi helposti upota 

30 000 kruunua. Yksityisyrittäjänä toimiva Kalle menettää 
myös monta työpäivää kisamatkojen vuoksi. 

– Siihen menee perheen kaikki rahat, emme me muuta 
pystytä tekemäänkään, hän sanoo nauraen. –  Jotkut voivat 
sanoa, että olemme hulluja, mutta haluamme kannustaa 
Isacia eteenpäin. 

 Isac on saanut jonkin verran stipendejä ja vain pieniä 
sponsorisummia, koska suuria sponsoreita ei tällä tasolla 
vielä saa, Kalle sanoo. 

– Ehkä sitten kun hän pääsee ajamaan pikkuformuloi-
ta. Kisoja näytetään joka viikko televisiossa ja silloin voi 
saada enemmän tukijoita.

Karting on hyvää perusharjoittelua myöhempää au-
tourheilu-uraa varten, kertoo Kalle. Hän toteaa, että kuka 
tahansa pystyy ajamaan kilparataa hiljaisella vauhdilla, 
mutta yli sadan kilometrin nopeus asettaa ihan eri haasteet. 
Hyvän ajajan tunnusmerkkejä ovat, että hän osaa ennakoi-
da radan ja ajon, kaarteet, kaasutukset ja jarrutukset.  

– On löydettävä radan optimaalinen ajolinja, niin ettei 
joudu kääntämään liikaa ratista ja näin hidastamaan auton 
vauhtia, hän sanoo.

Kalle toimii poikansa valmentajana ja mekaanikkona 
ja on tukena kaikissa kilpailuissa. Autourheilu lohkaisee 
näin ollen suuren osan hänenkin elämästään, mutta aina-
kaan vielä hän ei ole kyllästynyt. 

– Ja talvella saan vähän huilia. Silloin Isacin äiti, San-
ne, hoitaa jääkiekkotouhut. 

Isacista molemmat, sekä jääkiekko että mikroautoilu 
ovat mukavia lajeja.  

– Jääkiekossa on kivaa se, että se on joukkuepeli. On 
mukava kun on kavereita ja voi puhua pelaamisesta heidän 
kanssaan. 

Isac pelaa Frölundan nuorisojoukkueessa hyökkääjänä. 
Hän sanoo olevansa aika hyvä luistelemaan, mutta toteaa, 
että siinä hän ei ole vielä ihan parhaitten joukossa. Hän 
kertoo, että menestykseen ei ole mitään oikotietä, on vain 
treenattava ja treenattava. 

Samoin kuin monilla joukkuetovereillaan Isacilla on 
haaveena ammattilaisura NHL:ssä. Vaihtoehtoisesti Isac 
haaveilee pääsevänsä ison tallin leipiin ajamaan Formula 
Ykköstä. Isacin isä sanoo, että siihen tarvittaisiin rahan li-
säksi paljon tuuria.

– Kykyjä hänellä kyllä olisi, sen hän on osoittanut hy-
villä sijoituksillaan kilpailuissa. 

Haastattelu: Paula Tapiola ja Maarit Turtiainen
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Katri Vähäverkkomäki
Opettaja, Upplands Väsby

He yrittivät ruotsalaistaa minut

”Missä mun pitäis olla?” kysyy Upplands Väsbyn ruot-
sinsuomalaisen koulun oppilas opettaja Katri Vähäverk-
komäeltä. Osa opettajista on sairaana ja osa päiväretkellä 

Tukholmassa, joten päivään kuuluu erikoisjärjestelyjä. Katri 
opastaa lapsia oikeisiin luokkiin, antaa heille tehtäviä ja val-
voo, että he käyvät työhön.

Koulussa on 70 oppilasta, esikoulussa 45. Kun Katri aloit-
ti täällä opettajana kymmenen vuotta sitten, lapsia oli puolet 
enemmän. Kunnassa on enemmän koulupaikkoja kuin oppilai-
ta, joten kilpailu oppilaista on kovaa. Katrin mielestä vanhem-
mat eivät myöskään aina ymmärrä kaksikielisyyden arvoa.

– Vanhemmat ajattelevat, että riittää, että lapsille puhutaan 
suomea kotona. Koulu valitaan enemmän sen mukaan, missä 
on hienoimmat tilat, kivempi piha, kuin että mitä saa, jos käy 
meidän koulun, hän sanoo.

Upplands Väsbyn ruotsinsuomalaisessa koulussa pyritään 
aktiiviseen kaksikielisyyteen. Osa aineista opetetaan suomeksi, 
osa ruotsiksi. Välitunnilla oppilaat puhuvat keskenään enim-
mäkseen ruotsia, mutta vaihtavat kielen opettajan kanssa suo-
meksi.

– Suurin osa oppilasta on kolmannen tai neljännen polven 
lapsia. Heidän on helpompi puhua ruotsia. Se on vähän luokka-
kohtaistakin ja riippuu siitä, ketä luokassa on. Joissakin luokis-
sa on Suomesta tulleita, jolloin kotona puhutaan suomea. Osa 
lapsista on taas monikielisistä tai ruotsalais-suomalaisista per-
heistä, jolloin kotona puhutaan enemmän ruotsia, Katri toteaa.

Katri on toisen polven ruotsinsuomalainen, joka on synty-
nyt vuonna 1978 Tukholman lähellä Gustavsbergissa ja kas-
vanut Norrtäljen lähellä Hallstavikissä. Hän on huomannut, 
miten lasten identiteetti on muuttunut.

– Ihan selvästi heidän identiteettinsä on erilainen – ne eivät 
ole suomalaisia tai ruotsalaisia vaan ruotsinsuomalaisia. Lap-
set käyttävät suomea puhuessaan ruotsalaisia sanoja, lähtevät 
centrumiin. Suomessa sitä huomaa, että ei välttämättä ymmär-
rä, mitä sanotaan. Se on niin kuin suomenruotsalaisilla, joilla 

on oma kieli ja kulttuuri.
– Sitä on ollut niin juureton, täällä suomalainen, Suomessa 

ruotsalainen. Nyt on kehittynyt tämä ruotsinsuomalaisuus, voi 
sanoa, että on ruotsinsuomalainen. Se täsmää ainakin minuun 
itseen, voin ottaa parhaat palat kummastakin kulttuurista.

Katri kertoo, että Hallstavikissä oli 1980-luvun loppu-
puolella ja 1990-luvulla runsaasti ennakkoluuloja suomalais-
siirtolaisten lapsia kohtaan. Hän kävi suomalaisluokkaa koko 
ala-asteen ja jatkoi ruotsalaisella yläasteella ja lukiossa suomen 
kielen lukemista.

– Se oli semmoista, että huudettiin finnjäveliä, heitettiin 
pienillä kivillä, suurin piirtein syljettiin päälle. Yläasteelle kun 
mentiin, niin yhtäkkiä oltiin samalla luokalla. Minä ja tuo, joka 
eilen sylki mun päälle, Katri kertoo.

– Mä olen aina ollut vähän kovis, en välittänyt. Tietenkin 
oli niitä, jotka lopettivat suomen kielen puhumisen. Mä olen 
ollut toisin päin, jos mua haukutaan, olen vielä suomalaisempi.

Suomalaislasten tilanne alkoi parantua 1990-luvun lopulla, 
kun Hallstavikin tuli Jugoslaviasta sotaa pakenevia pakolaisia. 
Suomalaisten status pohjoismaalaisina nousi, kun jugoslaavit 
saivat puolestaan kantaa ”mutiaisen” roolin. Lukion Katri kävi 
Norrtäljessä, ja siellä oli jo paljon eri maista tulleita ihmisiä.

– Siellä ei erottunut joukossa. Sitten alkoi olla enemmän 
sitä, että ihmiset sanoivat, että kun asut Ruotsissa, olet ruotsa-
lainen. He eivät hyväksyneet, että olen suomalainen ja yrittivät 
tehdä minusta ruotsalaisen.

Katri on ensimmäinen perheessään, joka on suorittanut 
akateemisen tutkinnon. Hänen isänsä työskenteli roskakuskina 
ja kuorma-autonkuljettajana, äiti vanhustenhoidossa. Itse hän 
opiskeli Södertörnin korkeakoulussa Tukholmassa. Valinta 
osui Södertörniin, koska siellä kiinnitettiin huomiota monikult-
tuurisuuteen. Hän teki lopputyönsä ihmisten asenteista suomen 
kieleen ja tuli siinä yhteydessä kosketuksiin Upplands Väsbyn 
ruotsinsuomalaisen koulun kanssa.

Nyt hänen omat lapsensa käyvät Upplands Väsbyn ruotsin-
suomalaista koulua. Kummallakin lapsella on ruotsinkieliset 
isät, mutta he arvostavat lasten kaksikielisyyttä. Upplands Väs-
by on kuulunut suomen kielen hallintoalueeseen tammikuusta 
2010 lähtien, ja kunta panostaa suomen kieleen.

– On hienoa, että suomen kielen asema vahvistuu hallin-
toalueen ansiosta. Nekin ihmiset, jotka aikaisemmin eivät ole 
pitäneet suomen kieltä tärkeänä, voisivat alkaa miettiä, että lap-
silla on tällainen mahdollisuus!

– On ollut rankkaa asua suomalaisena Ruotsissa, mutta nyt 
näen sen positiivisena. Aluksi minua ei toivottu täällä ja olin 
huonompi ihminen. Nyt nähdään, kuka olen ja mitä osaan. Se 
on hieno matka elämässä. Sitä on noussut arvossa.

Haastattelu: Paula Tapiola
Rullajulistekuva ja katalogikuva: Paula Tapiola



38

Anton Wiraeus
Taiteilija, Tukholma

Taidesauna Löylyn henki innostaa luovuuteen

Anton Wiraeus on käyttänyt suomalaista taustaansa 
taiteen tekemiseen hyvin kouriintuntuvalla taval-
la. Hän on rakentanut kiertävän taidesaunan. Sau-

naa voi tilata erilaisiin tapahtumiin, siinä voi ottaa hyvät 
löylyt mutta se innostaa yleisöä myös luovuuteen. 

– Saunan vieressä on tehty taidetyöpajoja, sitä on käy-
tetty kiertävään taidenäyttelyyn ja siellä on soitettu suo-
malaista tangoa, Anton kertoo saunan menestyksestä.

Se on ollut mukana mm. Västeråsin taideyössä ja Norr-
täljen kunnan taidekollossa, jossa se innoitti satoja lapsia ja 
nuoria tekemään omaa taidetta.

Taidesaunan idea lähti liikkeelle siitä, että Anton kai-
pasi kunnon saunaa Tukholman seudulle ja mietti voisiko 
saunomisen ja taiteen yhdistää jollakin tavalla. Puusep-
päystävänsä kanssa he rakensivat peräkärrysaunan, jota 
Antonin värikäs grafiikka koristaa. Hän haluaa kehittää 
saunan taidetarjontaa, ääniteoksia voisi kuunnella lautei-
den alla sijoitettavista kovaäänisistä ja saunan ikkunasta 
voisi katsella videotaidetta.

– Olen yrittänyt saada myös rahoitusta rajoja ylittäväl-
le projektille. Taitelijat eri pohjoismaista tekisivät yhdessä 
töitä, esimerkiksi rakentaisivat instalaation saunan ympä-
rille, hän suunnittelee.

Antonille pohjoismaalaisuus on jotakin itsestään sel-
vää. Hänen isänsä on ruotsalainen, ja suomalaisen äitinsä 
kautta hän on saanut suomen kielen ja suhteet Suomeen. 
Kielitaito teki myös mahdolliseksi opinnot Kuvataideaka-
temiassa Helsingissä.  

– Näin jälkikäteen olen tyytyväinen siihen, että jäin va-
rapaikalle Tukholmassa. On mielenkiintoista asua toisessa 
maassa, oppii näkemään asioita eri näkökulmista, Anton 
sanoo. Hän on oleskellut lyhyitä aikoja myös Berliinissä 

ja Barcelonassa.
Aluksi elämä Suomessa oli kuitenkin yksinäistä.
– Olin tottunut puhumaan suomea vain äitini kanssa, 

nyt suomi tulvi vastaan joka puolelta, en ymmärtänyt kaik-
kea enkä puhunut sitä hyvin. Sain kyllä paljon kiitosta sii-
tä, että yleensä osasin suomea.

Hän viihtyi Suomessa, mutta hän sai myös useasti tun-
tea edustavansa Ruotsia kaikessa.

– Monet vertailivat Ruotsia ja Suomea keskenään, 
kumpi on parempi missäkin asiassa, tuollainen kilpailu-
mentaliteetti on minulle hyvin vierasta, en ymmärrä sitä 
ollenkaan, hän toteaa verkkaisella puhetyylillään.

Viisi vuotta kestäneiden opintojen jälkeen hän valmis-
tui taiteen maisteriksi. Hän olisi halunnut jäädä vielä vä-
häksi aikaa Suomeen, mutta ei saanut edes hanttihommia. 
Hän ei myöskään halunnut käydä armeijaa siellä, vaan pa-
lasi Tukholmaan ja sai suomen taitonsa ansiosta työpaikan 
autonvuokrausyrityksessä. Työn vuoksi taiteen harjoitta-
miselle jäi kuitenkin vain niukasti aikaa.

– Lopulta minun oli sanottava itseni irti.  Ei taiteilijan 
työtä pysty yhdistämään muuhun kokopäivätyöhön. Ei jää 
yhtään omaa hengitysaikaa, Anton sanoo ja sipaisee miet-
teliäästi vaaleaa partaansa.

Vuosien varrella hän on pitänyt useita omia taidenäyt-
telyitä ja osallistunut moniin ryhmänäyttelyihin. Vuonna 
2012 hän onnistui voittamaan tilauksen Skövden varus-
kuntaan tehtävästä julkisesta taideteoksesta.

– Rakennus muistutti autokatsastuksen tiloja ja siinä 
kulki tie aivan vieressä. Ne inspiroivat käyttämään ideaa 
liikennemerkeistä, Anton selittää Vägledare-teoksen syn-
tyä.

Anton piirsi ja väritti teoksen osat valmiiksi ja liiken-
nemerkkejä tekevä yritys painoi ne metallille.

– Valon osuessa niihin pimeässä ne myös loistavat kuin 
liikennemerkit, sekin tuo uuden ulottuvuuden niihin.

Taiteen luominen julkiseen tilaan kiinnostaa Antonia.
– Museo on suljettu, maksullinen tila, jonne mennään 

”kokemaan” taidetta. Julkista taidetta ei mennä varta vas-
ten katsomaan, siksi se voi yllättää katsojan. Se synnyttää 
toisenlaisen vuoropuhelun kuin instituutioissa esiteltävät 
teokset, hän selittää.

Anton innostui taiteesta lukioikäisenä Uppsalassa ja 
sanoo, että hänen taiteelliset juurensa ovat katutaiteessa.

– Kaupungin virallinen taidetarjonta ei kiinnostanut 
minua, ikäviä patsaita puistossa, mutta graffiti herätti vas-
takaikua, se innoitti eteenpäin.

 Hän uskoo, että hänen käyttämänsä voimakkaat värit 
ja arkkitehtoniset muodot tulevat sieltä.

– Minua kiinnostavat myös urbaanit aiheet, erityisesti 
kaupungin rajamaat.

Säästöjensä, Skövden projektin ja valtion vuoden mit-
taisen taitelija-apurahan turvin Anton on pystynyt omis-
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tautumaan taiteelleen viimeiset neljä vuotta. 
– Teen töitä maanantaista perjantaihin. Aamupäivät 

teen tylsiä konttorihommia, haen apurahoja, etsin kilpai-
luja joihin voisin osallistua, kaikkea tällaista. Iltapäivällä 
pääsen sitten vihdoin tekemään omia töitäni. 

Kodin olohuone toimii Antonin työhuoneena.  Hän 
piirtää ja maalaa, käyttää lyijykynää, tusseja ja vesiväre-
jä. Tulevaisuudessa hän haluaisi kokeilla kolmiulotteisen 
taiteen tekemistä.

Entä taidesauna? Se odottaa uusia tempauksia Mälarin 
rannalla. Mutta eihän Anton saunaa rakentanut vain tai-
teen vuoksi. Hän käy kylpemässä siinä joka toinen viikko.

Alaviite:
www.facebook.com/taidesauna
www.arkisto.org

Haastattelu: Maarit Turtiainen
Rullajulistekuva ja katalogikuva: Kai Kangasslo
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