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AJANKOHTAISTA SUOMEKSI   
 

Hei ja tervetuloa kuuntelemaan yläasteikäisille suunnattua UR:n ohjelmaa 
Ajankohtaista suomeksi. Minä olen Heidi Liekola ja aiheitamme tänään ovat: 

 
 

• Suomalaisia sotalapsia muistetaan marraskuussa  
• Lentovero etenee Suomessa eduskunnan käsittelyyn 
• Ruotsinsuomalainen Sanna tekee taidetta stereotypioista 

 
 
Suomalaisia sotalapsia muistetaan marraskuussa 
 

Joka vuosi marraskuun 20. päivänä Ruotsissa vietetään sotalasten 
päivää. Talvi- ja jatkosotien aikana ja vuoteen 1945 asti Suomesta 
lähetettiin sodan jaloista yhteensä yli 70 000 lasta Ruotsiin. Sinikka 
Ortmark Stymne oli yksi heistä. 
 
Sinikka Ortmark Stymne 
Tää aika suomessa, sehän oli pommitusta ja pommisuojissa istuttiin. Ja 
kaiken kauhein, sitä kutsuttiin terroripommitukseksi, oli helmikuussa 
1944. Ja se ääni, mikä siitä sodasta ja näistä pommituksista kuului, maa 
tärisi ja siellä oli aivan valtavia ääniä ja se oli todella pelottavaa ja 
samassa kuussa mä lähdin Ruotsiin. 
 
Sotalasten kohtalot ja taustat vaihtelevat. Sinikka joutui kolmeen eri 
kasvattiperheeseen Ruotsissa vietetyn vajaan vuoden aikana.  

 
Sinikka Ortmark Stymne  
Se koti-ikävä, se stressi mikä siitä seurasi se oli se kaikkien vaikein asia 
sodan aikana. Ero vanhemmista, kielestä, kulttuurista, jokapäiväisistä 
asioista. Ja ei ollut ketään, jolta olisi kysynyt, että muistatko kun me tehtiin 
sitä ja sitä? Ei kukaan tuntenut mua ja mä en tuntenut ketään.  

Asia on niin, että ihmiset, ympäristö, kieli ja elämäntapa ja kaikki on uutta. 
Se on sama asia tämän päivän pakolaislapsille, kaikki on uutta, ei tiedä 
oikestaan, että missä mä olen ja miten täällä pitäis olla. Mun mielestä 
pitäis tiedottaa hyvin paljon tästä lapsille, että ne ovat tietoisia, että mitä 
tapahtuu.  

sotalastenpäivä 
Krigsbarnens dag 
talvisota 
vinterkriget 
jatkosota 
fortsättningskriget 
sodan jaloista 
bort från kriget 
pommisuoja 
bombskydd 
maa tärisi 
marken skakade 
valtavia ääniä 
fruktansvärda/väldiga 
ljud 
todella pelottavaa 
väldigt skrämmande 
kohtalo / tausta 
öde / bakgrund 
kasvattiperhe 
fosterfamilj 
koti-ikävä 
hemlängtan 
jokapäiväiset asiat 
vardagliga saker 
elämäntapa 
livsstil  
pakolaislapsi 
flyktingbarn 
tiedottaa 
meddela, informera 
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Lentovero etenee Suomessa eduskunnan käsittelyyn 
 

Suomessa lentoveroa vaativa kansalaisaloite on saanut tarvittavan 50 
000 hengen kannatuksen kasaan. Tämä tarkoittaa sitä, että asia etenee 
eduskunnan käsittelyyn. Ruotsissa vastaava vero otettiin käyttöön 
huhtikuussa 2018.  Lentäminen on Swedavian mukaan vähentynyt viime 
vuoden tammi-syyskuulta neljä prosenttia uuden veron ja koetun 
lentohäpeän myötä. Suomen kansalaisaloite pyrkii nyt samaan.  

lentovero 
flygskatt 
eduskunta 
riksdagen 
kansalaisaloite 
medborgarförslag 
kannatus 
stöd 
vastaava 
motsvarande 
lentohäpeä 
flygskam 
pyrkii samaan 
strävar efter samma 
(resultat) 

 
 
 
Ruotsinsuomalainen Sanna tekee taidetta stereotypioista 
 

Sanna Laakso on nuori ruotsinsuomalainen taiteilija, jonka kynästä 
perinteiset stereotypiat suomalaisista muuttavat muotoaan.  

Sanna Laakso 
Minä yritän saada voimaa niihin, että niinku omistaa ne. Mä oon 
kuvittanut esimerkiksi enkelin, joka katsoo silmillä vähän ylöspäin, että 
kun ruotsalaiset saa kuulla, että on suomalainen niin ne ainaa vetää sen, 
että ”Ei saa peittää”, mumin, ja pratar du finska: moi moi!” Mä en jaksa 
sitä enää niin mä piirsin siitä jutun. Ja se on vähän sellainen huumori juttu, 
joka voi ehkä kirvellä jollekin. 
 
Taiteen tekemisen kautta Sanna Laakso on tutustunut paremmin myös 
omaan identiteettiinsä. 

Sanna Laakso 
Mä sain pari vuotta sitten tietää, että on joku nimeltä ruotsinsuomalainen, 
mä en aikaisemmin tiennyt sitä. Se oli ihan, että wow tää on mahtavaa! 
Aikaisemmin mä luulin, että mä oon ruotsalainen tai suomalainen, ei 
molemmat. Että eihän se oo mahollista. 

taiteilija 
konstnär 
muuttaa muotoaan 
skifta form 
saada voimaa niihin 
få kraft i dem 
katsoa silmillä 
ylöspäin (silmien 
pyörittely) 
himla med ögonen 
huumori juttu 
rolig grej 
kirvellä 
svida 
tutustua paremmin 
bekanta sig bättre 
aikaisemmin 
tidigare 
eihän se ole 
mahdollista 
det är inte möjligt 

 
 

Lopuksi vielä musiikkia Vestalta, kappaleena Ota varovasti.   
 
Muutenhan oon vaikee 
Mut sulle helppo 
Saat mut unohtamaan unen tarpeen 

Oon vaikee 
Jag är svår 
mut sulle helppo 
men för dig är jag lätt 
unen tarve 
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Vaihtamaan asentoo 
Taputtamaan armoo 
Kääntyy kasvokkain 
Haukkomaan happee 
Mut hyräilen ääneen 

sömnbehov 
vaihtaa asentoa 
byta ställning 
kasvokkain 
ansikte mot ansikte 
haukkoa happea 
kippa efter andan  
hyräillä 
nynna 

 
 
 

Uusia ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä seuraavassa jaksossa lisää. 
Kuullaan taas! 
 

 


