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Sanalista 
 
Nuorten äänet päättäjien kuuluville liiton kautta  

 
päättäjä 
liitto 
perustaa 
valtakunnallinen 
toiminta 
harjoittaa 
vaikutustyö 
ihmisoikeudet 
poliittinen vaikuttaminen 
parantaa 
vahvistaa 
kansallinen vähemmistö 
velvoite 
neuvonpito 
tuntisuunnitelma 
mielipide 
ottaa tosissaan 

beslutsfattare  
förbund, förening  
grunda 
rikstäckande  
verksamhet  
utövar 
påverkansarbete  
mänskliga rättigheter0 
politisk påverkan  
förbättra  
förstärka  
nationell minoritet  
förpliktelse 
samråd 
timplan (skolan) 
åsikt 
ta något på allvar 
 
 

Jäsenjärjestöillä monenlaista toimintaa ympäri Ruotsia  
 

jäsenjärjestö 
ydin 
ykkösasia 
ylipäätään 
nostaa tietoisuutta 
oikeus 
rento 
yhdessäolo 
pikkujoulut 
retki 
liittyä 
lautapeli 
 

medlemsförening  
kärna  
prio ett / prioritet  
överhuvudtaget 
öka medvetenhet 
rättighet 
avslappnad 
samvaro, umgänge  
julfest  
utflykt 
ha att göra med 
brädspel 

Ruotsinsuomalaista musiikkia 
 

omistaa 
 

äga  
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Kysymykset 

Nuorten äänet päättäjien kuuluville liiton kautta 

1. Mikä on Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

2. Mikä rooli Jessica Preimanilla on liitossa? Hän on sen… 

a. … toiminnanjohtaja. 

b. … nykyinen puheenjohtaja. 

c. … entinen puheenjohtaja. 

 

3. Mitä liitto pyrkii edistämään? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.  

a. Ruotsinsuomalaisten lasten ja nuorten kieltä ja kulttuuria. 

b. Suomen kielen asemaa Ruotsissa. 

c. Ruotsinsuomalaisten lasten ja nuorten ihmisoikeuksia. 

 

4. Mitä Rättighetskassen -pussukan tarkoituksesta kerrotaan? 

a. Sen avulla nuorten liitto informoi valtion velvoitteista vähemmistöjä kohtaan. 

b. Valtio informoi sen avulla nuorten liittoa suomenkielisten oikeuksista. 

c. Sieltä löytyy tietoa kaikista Ruotsin kansallisista vähemmistöistä. 
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5. Mitä Rättighetskassen EI sisällä? 

a. karjalanpiirakkareseptiä 

b. Ruotsin lakikirjaa 

c. Sekamelska-lehteä 

 

6. Mitä neuvonpidoissa tapahtuu?  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

7. Mitä Preiman kertoo vuoden 2019 neuvotteluista Skolverketin kanssa? 

a. Skolverket teki lopulta niin kuin nuorten liitto halusi. 

b. Skolverket ei ottanut nuorten liiton edustajia tosissaan. 

c. Skolverket poisti vähemmistöasiat yläkoulun opetussuunnitelmasta. 

 

Pohdi, mitä kaikkea Rättighetskasseniin voisi mielestäsi laittaa. Voit tutustua sen 
sisältöön täältä: https://www.rsn-sfu.se/fi/toiminta/#1575563231723-893f3892-7fd6 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Jäsenjärjestöillä monenlaista toimintaa ympäri Ruotsia 

1. Kuinka monta jäsenjärjestöä Ruotsinsuomalaisten nuorten liitolla on?  

a. 1 

b. 10 

c. 100 

 

2. Mitä kerrotaan Uumajan ruotsinsuomalaisista nuorista? Valitse yksi tai useampi 
vaihtoehto. 

a. Se on Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton pohjoisin jäsenjärjestö. 

b. Sillä on suunnilleen 30 jäsentä. 

c. Se on perustettu 2009. 

 

3. Mikä Leppälän mukaan on Uumajan järjestön prioriteetti?  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4. Mitä Leppälä kertoo järjestön ulkopuolisten tietoisuudesta vähemmistöasioiden 
suhteen? 

a. Se on korkeatasoista.  

b. Se on huonontunut viime aikoina. 

c. Se on melko heikkoa. 
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5. Mitä kaikkea Uumajan järjestö EI OLE tehnyt? 

a. Järjestänyt pikkujoulut. 

b. Pitänyt peli-illan.  

c. Tehnyt yhteisen retken Suomeen. 

 

Pohdi ja ideoi, mitä toimintaa Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton jäsenjärjestöt 
voisivat järjestää pandemia-aikana. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

Ruotsinsuomalaista musiikkia 

Pohdi, minkälainen tunnelma Horsefacen kappaleesta välittyy. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Vastaukset 

Nuorten äänet päättäjien kuuluville liiton kautta 

1. Se on valtakunnallinen järjestö, joka on perustettu vuonna 1993.  

2. B 

3. A, B ja C 

4. A 

5. B 

6. Nuorten liitto neuvottelee päättäjien kanssa ja ajaa nuorten asioita.  

7. A 

[omaa pohdiskelua…] 

 

Jäsenjärjestöillä monenlaista toimintaa ympäri Ruotsia 

1. B 

2. A ja B 

3. Käyttää suomen kieltä ja tehdä nuoret tietoisiksi omista oikeuksistaan. 

4. C 

5. C 

[omaa pohdiskelua…] 

 

Ruotsinsuomalaista musiikkia 

1. [omaa pohdiskelua…] 
 
	


