
Ruotsinsuomalainen tutkimus nyt: 
tutkijat Ruotsista ja Suomesta kertovat työnsä tuloksista 

  

Ruotsinsuomalaisten arkisto kokoaa yhteistyössä Ruotsinsuomalaisen 
tutkimusverkoston kanssa tutkijoita esittelemään ajankohtaista ruotsinsuomalaisuutta 
käsittelevää tutkimusta. Arkiston ja verkoston werbinaarisarjassa tutkijat tuovat esiin 
tutkimuksensa tuoreinta antia ja pyrkivät liittämään sitä ajankohtaisiin 
vähemmistöpoliittisiin keskusteluihin.  

 Sarjan webinaarit ovat kestoltaan tunnin mittaisia. Noin puolet webinaarista koostuu 
tutkijan puheenvuorosta, puolet omistetaan keskustelulle. Webinaarien kieli on 
suomi. 

 Ohjelma 

 7.9. kello 18–19 (Ruotsin-aikaa) 

Tuire Liimatainen, post doc -tutkija, Helsingin yliopisto: Ruotsin suomalaisuudet – 
etnisyyden diskursiivinen rakentuminen sosiaalisessa mediassa 

Linkki tapahtuman Facebook-sivulle  

  

4.10. kello 18–19 (Ruotsin-aikaa) 

Pekka Suutari, kulttuurintutkimuksen professori, Itä-Suomen yliopisto: Tervetuloa 

kuuntelemaan miten ruotsinsuomalainen tanssimusiikkikulttuuri on kehittänyt 

ruotsinsuomalaisten itseymmärrystä. Pekka Suutari kertoo Göteborgissa 1990-luvulla 

tekemästään tutkimuksesta, ja sen yhteydestä valtakunnalliseen ruotsinsuomalaisuuteen / 

musiikkijulkisuuteen. 

Linkki tapahtuman Facebook-sivulle  

1.11. kello 18–19 (Ruotsin-aikaa) 

Leena Huss, emeritaprofessori, Uppsalan yliopisto: Kielenelvytys ja hyvinvointi 

Linkki tapahtuman Facebook-sivulle  

Webinaarin Zoom-linkki 

  

14.12. kello 18–19 (Ruotsin-aikaa) 

Lasse Vuorsola, väitöskirjatutkija, Tukholman yliopisto: Otsikko päivitetään 
myöhemmin 

https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/tuire-liimatainen
https://fb.me/e/6g7MbxIG9
https://uefconnect.uef.fi/henkilo/pekka.suutari/
https://fb.me/e/3ydeHp4To
http://kulturellaspar.se/kulttuurijaljet/leena-huss
https://fb.me/e/24eDMzoru
https://us06web.zoom.us/j/83038741649?pwd=alpPeWdFZVZpTnNCRkpwTHdtcHNDUT09
https://www.su.se/profiles/lvuor-1.194659?open-collapse-boxes=body-research,research-publications


Linkki tapahtuman Facebook-sivulle  

Webinaarin Zoom-linkki 

------ 

 Linkkejä ajankohtaiseen tutkimukseen. 

Webinaarit juontaa Maarit Jaakkola, mediatutkija ja journalistiikan dosentti, 
Kulttuurintutkimus-lehden päätoimittaja sekä tutkimusverkoston toinen 
koordinaattoreista. 

  

Ruotsinsuomalainen tutkimusverkosto on tammikuussa 2022 perustettu 
ruotsinsuomalaisuudesta kiinnostuneiden tutkijoiden ja tutkimuksen sidosryhmien 
foorumi. Sen tavoitteena on tuoda yhteen tutkijoita eri tieteenaloilta ja eri maista sekä 
luoda keskusteluyhteyksiä yliopistomaailman ja yhteiskunnan toimijoiden välille. 
Kiinnostuneet voivat liittyä verkoston Facebook-ryhmään 
(https://www.facebook.com/groups/svefiforskning) ja seurata verkostoa Twitterissä 
(@svefintutkimus). 

  

Lisätietoja webinaarisarjasta: 

Helen Kantokoski Kviby 
Ruotsinsuomalaisten arkisto 
info(at)arkisto.org 

Maarit Jaakkola 
Ruotsinsuomalainen tutkimusverkosto 
jaakkola.maarit(at)gmail.com 

 

 

Sverigefinsk forskning nu: forskare från Sverige och Finland berättar om 

resultatet av sitt arbete. 

I samarbete med det sverigefinska forskningsnätverket samlar Sverigefinländarnas arkiv 

forskare för att presentera aktuell forskning om sverigefinskhet. I arkivets och nätverkets 

webinarserie lyfter forskare fram det senaste inom sin forskning och försöker integrera det i 

aktuella minoritetspolitiska debatter. 

Serien av webbseminarier är en timme lång. Ungefär hälften av webbinariet består av 

forskarens tal, hälften är tillägnad diskussionen. Språket för webbinarierna är finska. 

Ohjelma 

https://fb.me/e/1x7PNRwhI
https://us06web.zoom.us/j/87358231942?pwd=OW1pamFkT285clJ0VVprT2N1WSt1Zz09
https://docs.google.com/document/d/1QrihKbR0zSeC160NjbAmDQPqQpmh2pvRLCiWPF3Bkp4/mobilebasic
http://maaritjaakkola.se/
https://www.facebook.com/groups/svefiforskning
mailto:helen@arkisto.org
mailto:jaakkola.maarit@gmail.com


 7.9. kl 18–19 (svensk tid) 

Tuire Liimatainen, postdokforskare, Helsingin yliopisto: Sveriges finskheter - 
diskursiva konstruktioner av etnicitet på sociala medier. 

Länk till Facebook-evenemanget 

 4.10. kl 18–19 (svensk tid) 

Pekka Suutari, kulttuurintutkimuksen professori, Itä-Suomen yliopisto: Otsikko 
päivitetään myöhemmin 

Länk till Facebook-evenemanget 

 1.11. kl 18–19 (svensk tid) 

Leena Huss, emeritaprofessori, Uppsalan yliopisto: Kielenelvytys ja hyvinvointi 

Länk till Facebook-evenemanget 

Länk till webinariet 

 14.12. kl 18–19 (svensk tid) 

Lasse Vuorsola, väitöskirjatutkija, Tukholman yliopisto: Otsikko päivitetään 
myöhemmin 

Länk till Facebook-evenemanget 

Länk till webinariet 

Länkar till aktuell forskning.   

Webinaarit juontaa Maarit Jaakkola, mediatutkija ja journalistiikan dosentti, 
Kulttuurintutkimus-lehden päätoimittaja sekä tutkimusverkoston toinen 
koordinaattoreista. 

 Ruotsinsuomalainen tutkimusverkosto on tammikuussa 2022 perustettu 
ruotsinsuomalaisuudesta kiinnostuneiden tutkijoiden ja tutkimuksen sidosryhmien 
foorumi. Sen tavoitteena on tuoda yhteen tutkijoita eri tieteenaloilta ja eri maista sekä 
luoda keskusteluyhteyksiä yliopistomaailman ja yhteiskunnan toimijoiden välille. 
Kiinnostuneet voivat liittyä verkoston Facebook-ryhmään 
(https://www.facebook.com/groups/svefiforskning) ja seurata verkostoa Twitterissä 
(@svefintutkimus). 

  

Mer information om webinarserien: 

https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/tuire-liimatainen
https://fb.me/e/6g7MbxIG9
https://uefconnect.uef.fi/henkilo/pekka.suutari/
https://fb.me/e/3ydeHp4To
http://kulturellaspar.se/kulttuurijaljet/leena-huss
https://fb.me/e/24eDMzoru
https://us06web.zoom.us/j/83038741649?pwd=alpPeWdFZVZpTnNCRkpwTHdtcHNDUT09
https://www.su.se/profiles/lvuor-1.194659?open-collapse-boxes=body-research,research-publications
https://fb.me/e/1x7PNRwhI
https://us06web.zoom.us/j/87358231942?pwd=OW1pamFkT285clJ0VVprT2N1WSt1Zz09
https://docs.google.com/document/d/1QrihKbR0zSeC160NjbAmDQPqQpmh2pvRLCiWPF3Bkp4/mobilebasic
http://maaritjaakkola.se/
https://www.facebook.com/groups/svefiforskning


Helen Kantokoski Kviby 
Sverigefinländarnas arkiv 
helen(at)arkisto.org 

Maarit Jaakkola 
Sverigefinskt forskningsnätverk 
jaakkola.maarit(at)gmail.com 

 

mailto:helen@arkisto.org
mailto:jaakkola.maarit@gmail.com

