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Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan yläasteikäisille suunnattua UR:n ohjelmaa Ajankohtaista 
suomeksi. Minä olen Heidi Liekola ja tässä ohjelmassa käsittelemme seuraavia aiheita: 
 
Jengirikollisuus ravistelee Ruotsia 
Duolingo sovellus opettaa nyt myös suomea 
Ja erikoiset suomalaiset kesäkilpailut kiinnostavat  

 
Jengirikollisuus ravistelee Ruotsia 

 
Aseväkivalta ja jengit ovat Ruotsissa nyt otsikoissa käytännössä 
päivittäin. Jengiväkivalta on kiihtynyt etenkin Tukholmassa ja 
ampumisten taustalla on rikollisverkostojen väliset riidat. Välikohtaukset 
liittyvät usein huumekauppaan, jossa yhä nuoremmat toimivat 
välikäsinä. Fryshuset –nuorisojärjestössä toiminnan kehittäjänä 
työskentelevä Shade Amao Forssman kertoo näin:  
 
Shade Amao Forssman 
On helppo kysyä miksi nuoret päätyvät rikollisuuteen. Kyse on useista 
asioista, kuten koulutuksesta, perheiden taloudesta ja työtilanteesta.  Ja 
nuoret voi saada työtä myymällä huumeita. Ja sillä tavalla saada rahaa 
itselleen ja perheelleen. Tämä on strukturell fråga. Se mitä nyt tapahtuu, 
on resultat av politiska beslut, jotka otettiin monta vuotta sitten. 
Tietysti kaikki haluavat ratkaisun tämä hetken tilanteeseen, mutta pitää 
myös tehdä työtä pitkällä tähtäimellä. 
 
Jengiväkivalta olikin yksi vaaliteemoista Ruotsin eduskuntavaaleissa 
vuonna 2018. Tilanne ampumisten suhteen ei ole kuitenkaan parantunut 
ja monet nuoret ovat turhautuneita, tietää Shade Amao Forssman.  
 
Shade Amao Forssman 
Nuorten usko päättäjiin on mennyt, koska he kokevat, että mikään ei 
muutu. Mutta he voivat myös löytää omia hyviäkin ratkaisuja, 
esimerkiksi poetry slam kilpailuja tai muita kreatiivisia tapoja ilmaista 
itseään. Fryshuset yrittää antaa nuorille areenan, jossa he voivat saada 
positiivisia asioita elämäänsä. 

jengirikollisuus 
gängkriminalitet 
kiihtyä 
trappa upp, 
accelerera 
huumekauppa 
narkotikahandel 
välikäsi 
(drog)kurir 
koulutus 
utbildning 
perheiden talous 
familjernas 
ekonomi 
työtilanne 
arbetssituation 
rakenteellinen 
kysymys 
strukturell fråga 
poliittisten 
päätösten tulos 
resultat av 
politiska beslut 
pitkällä 
tähtäimellä 
i långa loppet 
turhautunut 
frustrerad 
kokea 
uppleva 
ilmaista itseään 
uttrycka sig själv 
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Duolingo sovellus opettaa myös suomea 
 

Duolingo kieltenoppimissovellusta käyttää maailmanlaajuisesti yli 300 
miljoonaa ihmistä. Kesästä 2020 lähtien maksuttomassa sovelluksessa 
voi opiskella myös suomea. Yhtiön mukaan suomi on yksi kaikkien 
aikojen toivotuimmista kielistä. Yritys markkinoi suomea eksoottisena 
ja äärimmäisen erilaisena kielenä. Yhtiön markkinointipäällikön 
unelmana on saada suomensukuiset Hollywood-julkkikset, kuten Matt 
Damon, opiskelemaan kieltä. 

kieltenoppimis-
sovellus 
språkapp(likation) 
maailmanlaajuisesti 
världsomfattande 
(globalt) 
toivottu 
önskad 
äärimmäisen 
ytterst 
julkkis 
kändis 

 
Erikoiset suomalaiset kesäkilpailut kiinnostavat 

 
Suomessa kisataan kesäisin monen eriskummallisen lajin 
maailmanmestaruudesta. Tunnetuimpia lajeja lienevät 
ilmakitaransoitto, saappaanheitto ja suopotkupallo. Mutta oletko 
koskaan kuullut korkokenkäkukkamekkosuohiihdosta? Lajin on 
ideoinut taiteilija Kari Tykkyläinen ja kisat järjestettiin jälleen elokuun 
alussa Pudasjärvellä.  
 
Kari Tykkyläinen 
Neljästoista vuosi on meneillään. Naiset tulee kukkamekoissa paikalle ja 
korkokengät on porattu valmiiksi suksiin kiinni. Ja miehet tulevat liian 
pienissä rippipuvuissa ja remmisuksilla hiihtävät sitten leikkimielisesti 30 
metriä kilipaa. Kaikkein hauskinta siinä on se, mille yleisö saa eniten 
nauraa, on se vahingonilo, kun ihmiset pulahtelee suohon hienoissa 
mekoissa ja puvuissa. Ja ne jotka pulahtelee, ne nauttii siitä rypemisestä. 
 
Kisaan osallistuu vuosittain noin 30 hiihtäjää ja suon reunalla yleisöä 
seisoo pari sadan hengen joukko. Taiteilija Tykkyläisen mukaan 
tapahtumassa parasta on yhteisöllisyys. 
 
Kari Tykkyläinen 
Tämä on niin sanottu terapeuttinen, lainausmerkeissä ”kilipailu”, 
performanssi enämpi. Siinä ollaan taiteen kans tekemisissä. 

- Eli kaikki osallistuvat ovat osana tätä performanssia? 
- Kyllä, kyllä, ehottomasti! 

 
… Mutta tullaan ens vuonna ihan varmasti takasin. 

eriskummallinen 
märklig, bisarr 
ilmakitara 
luftgitarr 
suopotkupallo 
myrfotboll 
korkokenkäkukka-
mekkosuohiihto 
myrskidåkning i 
högklackat och 
blommig klänning 
ideoida 
uppfinna, kläcka 
porata 
borra 
rippipuku 
konfirmations- 
kostym 
vahingonilo 
skadeglädje 
pulahtaa 
dyka i, plaska i 
nauttia 
njuta 
rypeä 
vältra sig 
yhteisöllisyys 
gemenskap 
taide 
konst 
 

 
 
Tämä oli syyskauden ensimmäinen Ajankohtaista suomeksi -jakso.  
Kiitos, että kuuntelitte.  


