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Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan yläasteikäisille suunnattua UR:n ohjelmaa Ajankohtaista 
suomeksi. Minä olen Heidi Liekola, ja tässä ohjelmassa perehdymme Ruotsinsuomalaisten 
nuorten liittoon seuraavin aihein: 
 
Nuorten äänet päättäjien kuuluville liiton kautta  
Jäsenjärjestöillä monenlaista toimintaa ympäri Ruotsia  
Ja lopuksi ruotsinsuomalaista musiikkia 

 
Nuorten äänet päättäjien kuuluville liiton kautta  

 
Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto perustettiin vuonna 1993 ja se on 
valtakunnallinen järjestö. Liiton nykyinen puheenjohtaja Jessica 
Preiman kertoo mistä toiminnassa on kyse: 
 
Jessica Preiman, pj Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto 
Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto harjoittaa vaikutustyötä 
ruotsinsuomalaisten lasten ja nuorten kielellisten, kulttuurillisten ja 
ihmisoikeuksien puolesta. Tämän lisäksi nuorisoliitto harjoittaa poliittista 
vaikuttamistyötä ruotsinsuomalaisten nuorten ihmisoikeuksien 
parantamiseksi, sekä suomen kielen aseman vahvistamiseksi Ruotsissa.  
 
Koska ruotsinsuomalaiset ovat yksi Ruotsin kansallisista vähemmistöistä 
on valtiolla tiettyjä velvoitteita vähemmistöjä kohtaan. Näistä 
oikeuksista nuorten liitto informoi muun muassa Rättighetskassen -
pussukan avulla.  
 
Jessica Preiman 
No siellä siis löytyy ihan mitä Ruotsin laki sanoo, että mitkä oikeudet sulla 
on ruotsinsuomalaisena nuorena, tai yleensäkin ruotsinsuomalaisena. Sit 
siellä on myös semmonen lehti nimeltään Sekamelska, jossa on nuoria 
ruotsinsuomalaisia, jotka kertoo heidän elämästä. Sieltä löytyy myös 
karjalanpiirakkaresepti ja kaiken maailman muuta kivaa.  
 
Nuorten liitto käy myös niin sanottuja neuvonpitoja päättäjien kanssa. 
Neuvonpidoissa liitto saa nuorten äänet kuuluviin ajamissaan asioissa.  
 
Jessica Preiman 
(Vuonna) 2019 Skolverket mietti semmosta, että otetaan vähemmistöasiat 
pois tuntisuunnitelmasta. Siitä meiltä kysyttiin mielipiteitä ja mehän 
oltiin tietenkin sitä vastaan. Tää just oli yläasteen opetussuunnitelmaan 
ja se sitten jäi, ne ei ottanu sitä pois. Ne kuunteli meitä ja otti sen asian 
tosissaan ja siitä me ollaan hyvin tyytyväisiä. 
 

päättäjä 
beslutsfattare 
liitto 
förbund, förening 
perustaa 
grunda 
valtakunnallinen 
rikstäckande 
toiminta 
verksamhet 
harjoittaa 
utövar 
vaikutustyö 
påverkansarbete 
ihmisoikeudet 
mänskliga 
rättigheter 
poliittinen 
vaikuttaminen 
politisk påverkan 
parantaa 
förbättra 
vahvistaa 
förstärka 
kansallinen 
vähemmistö 
nationell minoritet 
velvoite 
förpliktelse 
neuvonpito 
samråd 
tuntisuunnitelma 
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timplan (skolan) 
mielipide 
åsikt 
ottaa tosissaan 
ta något på allvar 

Jäsenjärjestöillä monenlaista toimintaa ympäri Ruotsia  
 

Ruotsinsuomalaisten nuorten liitolla on tällä hetkellä 10 jäsenjärjestöä 
ympäri Ruotsia. Pohjoisin jäsenjärjestö on vuonna 2019 perustettu 
Uumajan ruotsinsuomalaiset nuoret. Järjestöllä on noin 
kolmisenkymmentä jäsentä ja toiminnan ytimessä on suomen kieli, 
kertoo puheenjohtaja Emilia Leppälä.  
 
Emilia Leppälä, pj URSN 
Kyllä mä sanoisin, että meillä varmasti kieli on se ykkösasia. Pääsee 
käyttämään kieltä ja puhumaan omalla äidinkielellä, ja ylipäätään 
nostaa sitä tietoisuutta, että millaisia oikeuksia ruotsinsuomalaisilla on. 
Ja millaisia oikeuksia on saada palveluita suomen kielellä. Mutta myös 
ulkopuolelle, että omille kavereille ja lähipiireille - se tietoisuus ei 
välttämättä ole välttämättä hirveen korkealla tasolla, vaikka on 
kansallinen vähemmistö ja että meitä on useita täällä. 
 
Järjestön toiminta on tähän mennessä perustunut rentoon yhdessäoloon.  
 
Emilia Leppälä, pj URSN 
Joulun aikaan me ollaan järjestetty aina pikkujoulut ja me ollaan käyty 
laulamassa suomenkielisiä kauneimpia joululauluja, mitä järjestetään 
Uumajassa.  Sit me ollaan… Mitäs muuta me ollaan tehty? Meillä oli 
sellainen yhteinen retki Uumajan lähialueelle. Tehtiin ulkona ruokaa. 
Yleensä se liittyy jotenkin ruokaan. Nyt viimeisenä mitä me pystyttiin 
tehdä ennen koronaa, niin meillä oli yhteinen peli-ilta, pelattiin vaan 
erilaisia lautapelejä.  

 

jäsenjärjestö 
medlemsförening 
ydin 
kärna 
ykkösasia 
prio ett / prioritet 
ylipäätään 
överhuvudtaget 
nostaa tietoisuutta 
öka medvetenhet 
oikeus 
rättighet 
rento 
avslappnad 
yhdessäolo 
samvaro, umgänge 
pikkujoulut 
julfest 
retki 
utflykt 
liittyä 
ha att göra med 
lautapeli 
brädspel 

 
Ruotsinsuomalaista musiikkia 

 
Lopuksi musiikkia Uumajalaiselta Horseface-bändiltä. Kappaleen nimi 
on Omistaa.   
 

omistaa 
äga 

 
Tässä kaikki tällä kertaa. Kuullan taas! 

 


