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1. Kokouksen avaus
Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:
Ensinnäkin haluan toivottaa teidät kaikki sydämellisesti ja lämpimästi tervetulleiksi tähän
liittokokoukseen, niin kokousedustajat kun meidän henkilökuntamme, mutta erityisesti tietenkin
meidän kutsuvieraamme: Anders Eriksson Suomen Kulttuuri Instituutti Tukholmasta, Tiina
Strandberg Suomi-Seura ry Helsingistä, Inger Nyblom, Suomenruotsalaisten liitosta Ruotsissa sekä
Dennis Barvsten ruotsinsuomalaisten nuorisoliitosta. Tervetulleita ovat myös Sinikka Lindqvist
Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnasta sekä edeltäjäni RSKL entiset puheenjohtajat Anita Kangas ja
Paavo Vallius. Tervetuloa myös Dennis Barvstenille, nuorisoliiton puheenjohtajalle.
Tämä vuosi on ollut juhlavuosi. Olemme juhlineet Suomen 100 -vuotista itsenäisyyttä monin eri
tavoin ja näyttävästi, juhlat jatkuvat vielä syyskaudella ympäri Ruotsin. Varsinaista
itsenäisyyspäivää vietetään 6.12, jolloin lähes kaikilla suomi- seuroilla on juhlallisuuksia usein
yhteistyössä kuntien kanssa. Tämä risteily on meidän juhlaristeilymme, RSKL on täyttänyt tänä
vuonna 60 vuotta 15.9 ja sehän on jo kunnioitusta herättävä ikä järjestölle. Mutta kyllä me
jaksamme vielä seuraavat vuosikymmenet eteenpäin. Tästä vuodesta voi sanoa sen että ei ole muita
suuria projekteja aloitettu vaan voimat ovat menneet juhlatapahtumiin, on ollut mahtavia juhlia eri
paikkakunnilla ympäri Ruotsia.
RSKL aloitti juhlavuoden 24. helmikuuta Tukholmassa kaupungintalolla Blå hallenissa, missä
pidetään Nobelijuhlat ja meitä oli siellä 1200 henkilöä ja tunnelmaa ja ohjelmaa oli paremminkin
kuin Nobelissa. On myös juhlittu Haaparannassa ja Luulajassa ja Axevallassa, ja meitä on täällä
laivallakin noin 800 mukana juhlimassa joka on aivan fantastista ottaen huomioon että tänään on
työpäivä joten monet eivät pääse mukaan.
Tämä kokous on niin sanottu väliliittokokous jossa ei ole valintoja, vaan tässä otetaan kahden
vuoden toimintakertomukset ja tilinpäätökset ja tämän vuotuinen toimintasuunnitelma lyödään
lukkoon. Meillähän on edelleen tämä nelivuotisohjelma vuodelta 2015 ja sitä on vielä kaksi vuotta
jäljellä.
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Tulevana vuonna 2018 pyritään järjestön kehittämiseen ja nuorten löytämiseen, yhteistyössä
ruotsinsuomalaisten nuorisoliiton kanssa. Tavoite on saada rahoitusta mm. kolmivuotiseen
perheprojektiin, jonka avulla aktivoidaan ja kehitetään paikallisia järjestöjä.
Vähemmistölakiselvitys on nyt lausuntokierroksella ja tämän liittokokouksen tehtävänä on tehdä
julkilausuma mikä olisi pohjana sille lausunnolle minkä RSKL antaa selvityksestä. Meillä on
tietenkin huomattavasti enemmän vaatimuksia kuin mitä selvittäjä on pistänyt, meidän lähtökohta
on koko ajan ollut se että kaikki ruotsinsuomalaiset saadaan saamaan asemaan koko maassa
riippumatta asuinpakkakunnasta.
Selvittäjä ei saanut rahaa mukaansa tähän selvitykseen, se piti tehdä niillä olemassa olevilla
resursseilla, mikä tietää sitä että selvittäjä ei pystynyt esittämään ollenkaan että hallintoalue
laajenisi koko maahan, koska siinä on valtion apurahat mitkä annetaan kuntien mahdollisiin
ylimääräisiin kustannuksiin mitä tämä tuottaa. Mutta se ei estä meitä tietenkään pistämään
lausuntoon kuinka me näemme tämän asian, että näemme ruotsinsuomalaiset tasa-arvoisina
huolimatta asuinpaikkakunnasta.
Meillä on myös vanhustenpalvelut ja esikoulutoiminta, ne eivät toimi vaikka ne ovat olleet laissa.
Minä ja liittohallitus uskovat että ei tule toimimaan jatkossakaan mikäli siihen ei tule pakotteita niin
sanottuja sanktioita, jos kunnat eivät hoida hommia niin heitä pitää pystyä sakottamaan siitä. Niin
kauan kun kunnille ole mitään pakotteita ei tule mitään tapahtumaan. Hyvät ystävät toivotan vielä
teidät kaikki sydämellisesti tervetulleiksi juhlavuoden liittokokoukseen ja julistan kokouksen
avatuksi.

2. Kokouksen sääntöjenmukaisuus
Liittokokouksen kutsu on lähetetty sääntöjen 6 § edellyttämällä tavalla neljä kuukautta ennen
kokousta.
Päätös: Kokous todettiin sääntöjen mukaiseksi.

2. Edustajavaltuuksien hyväksyminen ja puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeuden
myöntäminen
Kuultiin edustajavaltuuksien tarkistajien Marita Härkösen ja Seija Nopan lausunto.
Seija Noppa:
Liittohallituksen valitsemina edustajavaltuuksien tarkastajina olemme suorittaneet meille
annetun tehtävän.
Edustajavaltuusasiakirjat on toimitettu liittohallitukselle 55 yhdistyksestä, yhteensä 102
ääntä. Esitämme, että liittokokous päättää myöntää täydet edustajavaltuudet niiden 55
yhdistyksen 98 äänivaltaiselle edustajalle, joista yhdistykset ovat lähettäneet
edustajavaltuusasiakirjat liittohallitukselle ja jotka ovat ennen kokouksen alkua
ilmoittautuneet valtuuksien tarkastajille, ja niiden yhdistysten edustajille, joista yhdistykset
ovat lähettäneet edustajavaltuusasiakirjat liittohallitukselle ja jotka ilmoittautuvat kokouksen
aikana.
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Lisäksi kokoukseen on tullut kaksi edustajaa Motalan Suomi Seurasta ja kaksi edustajaa
Surahammarin Suomi Seurasta, jotka eivät ole etukäteen ilmoittautuneet ja joilla ei ole
edustajavaltuusasiakirjoja mukana.
Esitämme, että liittokokous päättää myöntää läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeuden:
Liittohallituksen jäsenille
Erityisliittojen edustajille
Kunkin piirin ja yhteisöjäsenen valtuuttamille edustajille
Liiton tilintarkastajalle
Liittotoimiston henkilökunnalle
Että läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään kutsuvieraille
Ja että läsnäolo-oikeus myönnetään seuraajille ja lehdistön edustajille.
Esitämme, että kokouksen aikana tapahtuvat mahdolliset edustajamuutokset on ilmoitettava
kokouksen sihteeristölle.
18.syyskuuta 2017

Seija Noppa

Marita Härkönen

Päätös: Liittokokous päätti myöntää täydet edustajavaltuudet Motalan suomi-seuran ja
Surahammarin suomi-seuran edustajille.
Päätös: Liittokokous päätti myöntää edustajavaltuudet sekä puhe-, esitys- ja läsnäolooikeudet tarkistajien esityksen mukaisesti. Edustajia, joilla on täydet
edustajavaltuudet, oli yhteensä 102.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä liittohallituksen esittämän esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.

5. Kokouksen järjestyssäännön hyväksyminen
Päätös: Liittokokous hyväksyi kokouksen järjestyssäännön liittohallituksen esityksen
mukaisesti.

6. Kokousvirkailijoiden valinta
6.1. Puheenjohtaja
Liittohallitus esitti, että valitaan kokoukselle yksi puheenjohtaja.
Liittohallitus esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Seppo Puolle.
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Päätös: Liittokokous päätti esityksen mukaisesti valita yhden liittokokouspuheenjohtajan
ja valitsi esityksen mukaisesti Seppo Puolteen.
6.2. Kaksi sihteeriä
Liittohallitus esitti kokouksen sihteereiksi Tuija Kalliomäkeä ja Aira Rajavuori Ludvigsenia.
Päätös: Liittokokous päätti esityksen mukaisesti valita liittokokouksen sihteereiksi
Tuija Kalliomäen ja Aira Rajavuori Ludvigsenin.
6.3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Päätös: Liittokokous päätti kokouksessa tehtyjen esitysten mukaisesti valita
pöytäkirjantarkastajiksi Sirkka Taimisen, Mariestadin Suomi-seura ja Taimi Björklundin,
Tyresön Suomi-seura.
6.4. Viisi ääntenlaskijaa
Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri totesi, että hyväksytyn työjärjestyksen mukaisesti
valitaan viisi ääntenlaskijaa.
Päätös: Liittokokous päätti kokouksessa tehtyjen esitysten mukaisesti valita
ääntenlaskijoiksi Paula Masalinin, Borlängen suomi-seura, Elina Kallioisen, Mariestadin
suomi-seura, Pentti Nimellin, Köpingin Suomalainen Yhdistys,
Eino Björnin (ei kokousedustaja) ja Seppo Rannan, Boråsin suomi-seura.
Puheenjohtaja Seppo Puolle: Kiitos luottamuksesta. Pari käytännön asiaa, ehdotan, että
laitamme puhelimet kiinni ja otamme esille edustajakortit äänestyksiä varten, näin
kokous sujuu joustavasti. Järjestyssääntö on hyväksytty ja puheenvuorot pyydetään
kirjallisina ja puhumme täällä edessä, että kaikki näkevät kuka puheenvuoroa pitää. Me
olemme siirtymässä pykälään 7 ja siinä lukee kokouksen valiokuntien valitseminen.
Ennen kokousta tuli esille, ettei ehkä kaikkia valiokuntia tarvita, mutta ainakin
päätöslauselmavaliokunta pitäisi valita.
Voitto Visuri: Liittohallitus vielä eilisessä kokouksessaan teki esityksen, että riittää kolme
jäsentä. Julkilausumaa on valmisteltu ja liittohallitus on jopa tehnyt esityksen.

7. Kokouksen valiokuntien valitseminen
7.1. Päätöslauselmavaliokunta, 3 jäsentä
Liittohallitus esittää, että valitaan kolme jäsentä, Jouni Slagner puheenjohtajaksi, Niina
Slagner sihteeriksi, ja Helena Kivisaari kolmanneksi jäseneksi.
Päätös: Liittokokous päätti liittohallituksen esityksen mukaisesti valita
päätöslauselmavaliokuntaan Jouni Slagnerin, liittohallitus, Nina Slagnerin, liittohallitus,
Helena Kivisaaren, Tukholman suomi-seura.
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Paavo Vallius, evästyspuheenvuoro päätöslauselmaan: Arvoisat kokousedustajat, minä
en kutsuvieraana aio olla kovin aktiivinen, mutta tunnen, että tämä kysymys on hyvin
tärkeä. Silloin aikoinaan, kun tein tätä vähemmistöasiaa koskevaa selvitystyötä, niin yksi
asia, mikä jäi kesken, oli kysymys oikeudesta suomenkieliseen peruskouluun. Toinen asia,
mikä on minun mielestäni hyvin tärkeä, on se - jotta saataisiin paremmin ja nopeammin
nämä vähemmistöasiat eteenpäin - että vähemmistöjen oikeudet kirjoitetaan Ruotsin
perustuslakiin aivan samalla tavalla kuin esimerkiksi suomenruotsalaisilla on Suomessa
perustuslaillinen vähemmistöoikeus. Nämä kaksi asiaa olisi hyvä saada mukaan
päätöslauselmaan. Kiitos.
Voitto Visuri kommentti: Tästä peruskoulusta on meneillään oma selvityksensä, sitä
tekee professori Jarmo Lainio. Mutta sehän ei estä meitä millään tavalla laittamasta sitä
päätöslauselmaan.

7.2. Valmisteluvaliokunta, 5 jäsentä
Voitto Visuri: Liittohallitus on käynyt läpi valmistelu- ja sääntö- sekä
ääntenlaskuvaliokunnat ja todennut, että ne ovat tarpeettomia tässä kokouksessa ja
esittää, että niitä ei valita ja jos on tarpeellista, niin valitaan siinä vaiheessa.
Päätös: Liittokokous päätti liittohallituksen esityksen mukaisesti, että ei valita
valmisteluvaliokuntaa.
7.3. Sääntövaliokunta, 5 jäsentä
Päätös: Liittokokous päätti liittohallituksen esityksen mukaisesti, että ei valita
sääntövaliokuntaa.
7.4. Ääntenlaskutoimikunta lippuäänestyksiin, 5 jäsentä
Päätös: Liittokokous päätti liittohallituksen esityksen mukaisesti, että ei valita
ääntenlaskutoimikuntaa.

8. Matkantasausrahasto
Voitto Visuri: Kaikki, jotka muistavat edellisen liittokokouksen, ovat tietoisia siitä, että
liittokokous antoi liittohallitukselle tehtäväksi lakkauttaa matkantasausrahasto siinä
muodossa kuin se oli. Syynä oli, ettei se ole toiminut tarkoitusta vastaavalla tavalla.
Rahasto on nyt purettu ja mahdolliset jäljellä olevat seurojen lähettämät rahat on
maksettu niille takaisin. Rahastoa on muutettu niin, että liittokokousmaksuun on
sisällytetty kaikille edustajille 200 kruunun summa ja sillä tasataan matkoja niille, joilla on
kaikkein pisimmät matkat. Tämän liittokokouksen kutsun yhteydessä on selvitetty
tarkemmin, miten tämä toimii ja miten pitkämatkalaisten matkoja tasataan.
Liittohallitus toteaa, että se on lakkauttanut vanhan matkantasausrahaston ja esittää
liittokokoukselle, että uusi matkantasausjärjestelmä hyväksytään.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä matkantasausrahaston muutoksen.
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9. Sääntöasiat sekä aloitteet 1,2,3 ja 4
Puheenjohtaja Seppo Puolle: Siirrytään sääntöjen vahvistukseen. Käydään läpi
erityisliittojen säännöt liitto liitolta ja aloitamme RSE sääntöesityksestä, mihin on tehty
esitysmuutos, että säännöistä poistetaan kohta Eläkeläisyhdistyksen eläkeläisjaosto.
Säännöt on käsitelty ja hyväksytty RSE:n edustajakokouksessa ja ne esitetään nyt
vahvistettaviksi täällä liittokokouksessa. Muidenkin erityisliittojen säännöt on käsitelty
niiden omissa edustajakokouksissa ja niitä esitetään vahvistettaviksi täällä.
9.1 RSKL:n erityisliittojen sääntöjen vahvistaminen
Puheenjohtaja Seppo Puolle: Puheenvuoroja ei ole pyydetty tähän pykälään. Kysyn
kokoukselta, voimmeko vahvistaa erityisliittojen RSE:n, RSLU:n, RSNF:n ja RSHT:n
säännöt. Vastaus on myönteinen.
Päätös: Liitokokous päätti vahvistaa erityisliitojen Ruotsinsuomalaiset Eläkeläiset,
Ruotsinsuomalainen Liikunta ja Urheilu, Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi ja
Ruotsinsuomalainen Harrastajateatteriliitto säännöt.
9.2

RSKL:n jäsenyhdistysten sääntömuutos, aloite 1.
Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri: Liittohallitus on todennut, että on tarpeellista
täsmentää yhdistysten tilinpäätökseen, talouteen ja hallintoon liittyvien asiakirjojen
käsittelyn aikataulua. Liittohallituksen esitys on, että RSKL:n jäsenyhdistyksen sääntöjen
§ 7 muutetaan siten, että kohta ”hyvissä ajoin ennen kevätkokousta” muutetaan
kuuluvaksi ” viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta”.
Päätös: Liittokokous päätti liittohallituksen esityksen mukaisesti.

9.3. RSKL:n Etelä-Norrlannin piirin aloite piirien poistamisesta, aloite 2.
ENP:n esityksen mukaan piirien tarkoitus ja tehtävä on kouluttaa ja tiedottaa seuroja.
Tämä tehtävä hoituu erittäin toimivasti suoraan liitosta seuroihin. Seurat saavat
koulutusta liiton järjestämillä kursseilla ja ajankohtainen tiedotus voidaan lähettää
suoraan liitosta seuroihin.
RSKL:n Etelä-Norrlannin piiri esittää, ettei piirejä tarvita liiton ja seurojen välissä ja että
piirit poistetaan.
Liittohallituksen lausunto: Liittohallitus toteaa, että piireillä on monia tehtäviä alueensa
seurojen toiminnan ja etujärjestötyön edistämiseksi. Liittohallitus ei pidä piirejä
tarpeettomina, mutta on tietoinen esimerkiksi piirien vähentyneistä resursseista. On
tärkeää ottaa esille piirien tilanne ja vahvistaa sitä liiton ja piirien välisen yhteistyön
avulla.
Liittohallitus esittää, että aloite hylätään.
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Puheenvuoro Sinikka Lindquist, Skellefteån Suomi seura: Olen EN -piirin kanssa samaa
mieltä siitä, että on hyvä, jos liitto kouluttaa ja sen se tekeekin, mutta kaukaa tuleville
kurssille tulo on aika suuri kustannus.
Mutta haluan myös kysyä, että jos liitto hoitaa koulutuksen ja piirejä ei olisi, niin kuka
siinä tapauksessa kävisi neuvonpidot esim. maakäräjien kanssa, kuka kävisi läpi
maakäräjien kulttuurisuunnitelmat ja pitäisi huolta, että vähemmistöjen asema niissä on
turvattu. Kuka pitää huolta, että maakäräjät antavat informaatiota suomenkielisistä
palveluista, kuka huoltaa, että lääninhallituksen kanssa on neuvonpito jne. On siis paljon
kysymyksiä, joita ei voi siirtää liittohallitukselle tai liitolle. Kannatan liittohallituksen
esitystä, että aloite hylätään. Haluan myös, että liittohallitus kouluttaa henkilöitä, jotka
ovat tekemisissä hallintoalueiden kanssa, neuvonpidoissa tarvitaan paljon tietoa.
Päätös: Liitokokous päätti hylätä aloitteen.

9.4 RSE:n aloite koskien vaalivaliokuntia, aloite 3
RSE:n hallitus esittää että liittokokous kehottaa kaikkia piirejä järjestämään koulutusta
vaalivalmisteluvaliokunnan työskentelystä esimerkiksi niiden materiaalien pohjalta, jotka
jo ovat olemassa ja että
RSKL:n ja RSE:n piirien ja perusjärjestöjen sääntöjä muutetaan niin, että
vaalivalmisteluvaliokunta valitaan jo syksyn kokouksessa kuten muutkin
luottamushenkilöt
Liittohallitus esittää, että
liittokokous päättää RSE:n hallituksen esitysten mukaisesti koskien
vaalivalmisteluvaliokuntien koulutusta sekä valintaa syyskokouksissa.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä aloitteen.

9.5. RSE:n edustajakokouksen kautta lähetetty S-Ö – RSE – piirin aloite koskien piirin
nimenkirjoitusta, aloite 4
RSE:n S-Ö -piiri esittää, että RSE:n piirisääntöjen § 9 Nimenkirjoitus muutetaan niin, että
piirin nimen kirjoittavat RSE:n piirihallituksen nimeämät henkilöt. Uudeksi § 9
sanamuodoksi piiri esittää seuraavaa: ” Piirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa, siis kaksi henkeä yhdessä. Piirihallitus
nimeää yhden (1) piirihallituksen jäsenen kirjoittamaan nimen sihteerin asemasta.
Piirihallitus voi myös antaa jollekulle oikeuden kirjoittaa piirin nimi tiettyjen asioiden,
kuten taloudenhoidon, osalta.”
RSE -liitto on antanut lausunnon aloitteesta todeten, että nyt voimassaolevat säännöt
mahdollistavat piirin aloitteen mukaisen toimintatavan ilman, että sääntöjä muutetaan.

Puheenvuoro RSE:n S-Ö piirin puheenjohtaja Heikki Marttila: Arvoisa puheenjohtaja,
hyvä kokousväki. RSE:n S-Ö piiri on tehnyt aloitteen, että piirin säännöt muutettaisi
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nimenkirjoittajien kohdalta RSKL:n piirin mukaiseksi niin, että RSE saisi itse päättää nimen
kirjoittajasta. Nyt on säännöissä, että RSKL sen tekee. Meidän piirissä on tällä tavalla
tehty 15 vuotta vaikka säännöissä on täysin toista. Haluaisin, että kokous päättäisi
sääntöjen muutoksesta.
Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri: Tämä on sellainen kysymys, että RSKL:n piirihallitus
on vastuussa kaikesta, mitä siellä RSE:n hallituksessa tehdään ja minun mielestäni ei
nimenkirjoitusta voi muuttaa sillä tavalla, kuin on esitetty. Olette tehneet ilmeisesti
sääntöjen vastaisesti. Piirihallitus voi antaa määrätylle henkilölle nimenkirjoitusoikeudet,
niin silloin se on juridisesti korrekti. Se on olevien sääntöjen mukaisesti täysin
mahdollista.
Liittohallituksen lausunto:
RSKL:n liittohallitus toteaa RSE:n hallituksen kannan mukaisesti, että voimassaolevat
säännöt mahdollistavat S-Ö -piirin esittämän toimintatavan ilman, että sääntöjä
muutetaan. Liittohallitus katsoo, ettei S-Ö piirin esittämän sääntömuutoksen mukaisia
valtuuksia voida antaa, koska RSKL:n piiri on kuitenkin juridisesti vastuussa.
Seppo Puolle totesi, että on kaksi esitystä, liittohallituksen esitys ja S-Ö RSE-piirin esitys.
Suoritettiin huutoäänestys, jonka tuloksena liittohallituksen esitys voitti.
Liittokokous päätti, että aloite hylätään.

9.6 Terveyspoliittinen ohjelma, RSE:n aloite, aloite nro 5.
RSE:n edustajakokous esittää, että RSKL tekee koko järjestön kattavan terveyspoliittisen
ohjelman, jossa erityisesti otetaan huomioon ikääntyvien tilanne.
Liittohallitus esittää
että Liittokokous päättää, että RSKL tekee koko järjestöä ja kaikenikäisiä koskevan
terveyspoliittisen ohjelman, jossa erityisesti otetaan huomioon ikääntyvien tilanne.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä aloitteen.

Kutsuvieraiden puheenvuoroja ja onnitteluja
Toiminnanjohtaja Tiina Strandberg, Suomi Seura RY: Hyvää aamupäivää, kiitän että olen
saanut tulla tuomaan suomiseuran tervehdyksen. Ensinnäkin haluan kovasti onnitella
RSKL:oa 60 vuotuisesta taipaleesta ja odotamme innolla seuraavaa 60 vuotta. Tänä
vuonna tulee kuluneeksi myös 90 vuotta siitä, kun Suomi Seura ry perustettiin maailmalla
asuvien suomalaisten yhdyssiteeksi. Olemmekin viettäneet Suomi-seurassa
ulkosuomalaisuuden tupla juhlavuotta. Kesäkuussa ulkosuomalaisparlamentin
juhlaistunto johon osallistui 270 ulkosuomalaista 21 eri maasta. Toivotan teidät kaikki
lämpimästi tervetulleiksi Suomi-seuraan Helsinkiin Mariankadulle, ottakaa yhteisönne
mukaan juomaan kahvit ja puhumaan ajankohtaisista ulkosuomalaisasioista. Toteaisin
että aivan kuten kaikessa järjestötyössä tarvitaan aktiivisia tulisieluja jotka uskovat että
suomalaisella sisulla voi muuttaa maailmaa. Te kaikki kuulutte tähän joukkoon. Suomi8

seura myöntää ansiomerkkejä ansioituneille ulkosuomalaisille jotka tekevät merkittävää
työtä ulkosuomalaisten kotimaan yhteyksien ja suomalaisen kulttuurin säilyttämiseksi
ulkomailla asuvien suomalaisten ja heidän jälkeläistensä keskuudessa.
Suomi-seura ry:n kultainen ansiomerkki luovutetaan tunnustuksena erittäin ansiokkaasta
toiminnasta ja tänään minulla on ilo ja kunnia luovuttaa kultamerkki seuraaville
henkilöille: Voitto Visurille, Seija Sjöstedtille ja Matti J Korhoselle. Helena Kivisaarelle on
myös myönnetty kultainen ansiomerkki, joka on jaettu jo aiemmin.
Merkit jaettiin ansioituneille, jotka pitivät kiitospuheet.

Puheenvuoro Anders Eriksson Suomen Instituutti:
Arvoisat Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton liittokokousedustajat, hyvät ystävät.
Haluan aluksi onnitella RSKL:ää 60-vuotisjuhlanne johdosta.
Te olette tehneet ja teette edelleenkin erittäin tärkeää työtä täällä Ruotsissa. Teidän
työllänne on iso merkitys suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin tukemisessa. Tätä
työtä teemme yhdessä, RSKL, muut ruotsinsuomalaiset järjestöt ja meidän
instituuttimme. Aika asettaa koko ajan uusia vaatimuksia ja tätä työtä on jatkuvasti
kehitettävä. Todellisuus on tietysti erilainen nyt kuin liiton perustamisen aikaan.
Suomen instituutilla ja RSKL:llä on todella läheinen suhde. RSKL oli yksi kolmesta
ruotsinsuomalaisesta järjestöstä, jotka vuonna 1995 perustivat säätiön Stiftelsen Finlands
kulturinstitut i Sverige. Muut perustajajäsenet olivat Tukholman Suomalainen Seura ja
Ruotsin Suomenruotsalaisten järjestö FRIS sekä Suomalaisruotsalainen kulttuurirahasto.
Perustajilla on omat edustajansa meidän hallituksessa ja sitä kautta ne pääsevät
vaikuttamaan instituutin toimintaan. Haluan käyttää mahdollisuutta hyväkseni ja kiittää
kaikkia jotka ovat vuosien aikana olleet Tukholman suomen instituutin hallituksessa.
Kiitos hyvästä yhteistyöstä, nyt viimeisinä vuosina varsinkin Voitto Visuri ja Seija Sjöstedt.
Suomen instituutti on varmasti aika monelle teille tuttu taho. Instituutilla on kolme
päätehtävää.
Ensinnäkin: Esitellä suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa kaikille Ruotsissa asuville.
Viime talvena teetätimme tutkimuslaitos Novuksella mielipidemittaukset ruotsalaisten
Suomi-kuvasta. Tutkimus osoitti että ruotsalaisten Suomi-kuva oli myönteinen, mutta
valitettavasti aika pinnallinen ja osittain myös vanhanaikainen. Koemme tämän takia
meidän tehtäväksemme uudistaa Suomi- kuvaa Ruotsissa.
Toiseksi: Luoda uusia yhteyksiä molempien maiden, Suomen ja Ruotsin välille.
Kolmanneksi: Tukea ruotsinsuomalaista kulttuuria ja suomen kieltä ruotsissa. 70- ja80luvuilla nämä kolme tehtävää olivat aika rajattuja, mutta näin ei enää ole. Jos minun
kaksikielinen tyttäreni vie ruotsalaisen poikaystävänsä konserttiin jossa soitetaan
suomalaista musiikki, onko se silloin vähemmistökulttuuria vai pelkästään kulttuuria?
Ja kun tähän lisätään vielä se tosiasia, että monet ruotsinsuomalaiset, varsinkin
kolmannen polven, eivät osaa ollenkaan suomea. Tämän takia yritämme yhdistää näitä
eri tehtäviä. Kaikki elokuvanäytökset ovat tekstitettyjä ruotsiksi ja niin ollen myös yleisö,
joka ei osaa suomea voi nauttia niistä.
Ruotsinsuomalainen joka osaa vain vähän suomea, voi saada miellyttäviä kielitunteja
ruotsiksi tekstitettyjen suomalaisten elokuvien parissa. Meidän suomenkielisten
elokuvien näytökset ovat olleet suosittuja. Viime vuosina olemme näyttäneet suomalaisia
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elokuvia noin kuudellakymmenellä paikkakunnalla ympäri ruotsia, 7000–9000 henkilön
vuotuiselle yleisölle. Olemme myös vuosittain järjestäneet 4-6 suomalaista
kirjailijakiertuetta. Meidän suurimmat tapahtumat tämän juhlavuoden aikana on
suomalainen sirkuskiertue, jolla tulee olemaan näytöksiä 14 paikkakunnalla eri puolella
ruotsia. Miksi suomalaista sirkusta, siksi koska Suomi on yksi Euroopan johtavista
sirkusmaista ja ei puhuta norsuista vaan akrobatiikasta ja todella suosittelen teitä käydä
katsomassa esityksiä. Suuri osa Suomen instituutin toiminnasta ulottuu nyt siis
Tukholman ulkopuolelle. Tämäkin on ollut meidän hallituksen ilmaisema tavoite.
Vähemmistöselvittäjä Lennart Rhodin korosti myös selonteossaan ”Nästa steg” tarvetta
saada keskitettyjä tahoja, jotka tekevät yhteistyötä muun muassa kansallisten
vähemmistöjen kulttuuritarjonnan hyväksi. Hän mainitsee selonteossaan juuri suomen
instituutin maata kattavan työn suomalaisen elokuvan hyväksi.
Me olemme tehneet tätä kolme vuotta ja ensimmäinen projektikausi päättyy
vuodenvaihteessa. Olemme hakeneet lisärahoitusta ja olemme toiveikkaita siitä, että se
tulee olemaan mukana Ruotsin valtion budjetissa joka julkaistaan ylihuomenna.
Toivomme myös että meidän kirjastomme tulee saamaan aseman kansallisena neuvoa
antavana kirjastona.
Tämä tarkoittaa, että kirjastomme saisi virallisen aseman ja tehtävän auttaa muita
kirjastoja toteuttamaan kirjastolain vaatimuksia.
Viime viikolla Kungliga biblioteket, jolla on tehtävänä valmistella Ruotsin uusi kansallinen
kirjastostrategia, esitteli tuoreen toimintaympäristöanalyysinsä. Siinä mukana oli myös
meidän ehdotus siitä, kuinka suomenkielistä kirjastotointa voidaan kehittää. Suomen
instituutin ehdotus löytyy mainitun analyysin liitteenä ja sen voi lukea kuninkaallisen
kirjaston kotisivulla: kb.se. KB:n selvittäjä sanoi myös, että hän haluaa nopeasti kehittää
ratkaisuja kansallisille vähemmistöille ja parhaassa tapauksessa asioita lähtee liikkeelle jo
ensivuonna.
Minä mainitsen nämä kaksi asiaa esimerkkeinä siitä, kuinka Suomen instituutti
työskentelee suomen kulttuurin ja kielen tukemiseksi täällä Ruotsissa.
Tämä työ tapahtuu tiiviissä yhteistyössä ruotsinsuomalaisten järjestöjen ja liittojen
kanssa. Maailma ei tule koskaan valmiiksi ja tämä pitää paikkansa myös kulttuuri- ja
vähemmistökysymysten osalta. Oletettavasti juuri tämä seikka tekee niistä niin
mielenkiintoisia ja tärkeitä.
Näin ollen haluan toivottaa teille onnea teidän liittokokoukseen ja kaikkiin tilaisuuksiin
joilla aiotte juhlistaa Suomen satavuotisjuhlavuotta. Kiitos!

Fris:in puheenjohtaja Inger Nyblom tuntee itsensä hieman vajavaiseksi kun ei osaa
suomea, mutta on iloinen juhlakutsusta ja onnittelee RSKL:ää lahjalla joka tukee
nuorisotoimintaa.
Puheenjohtaja Dennis Barvsten, Ruotsinsuomalaisten Nuorisoliitto: Nuorisoliitto on
toiminut vuodesta 1993 itsenäisenä järjestönä tavoitteenaan ruotsinsuomalaisten
nuorten oikeuksien parantamisen Ruotsissa heidän omilla ehdoillaan. Haluan onnitella
60-vuotiasta RSKL:ää ja kiittää suuresta tuesta nuorisoliiton perustamisessa. Olen iloinen
keskusteluista, jotka ovat alkaneet välillämme ja joiden tarkoituksena on kiinteä
yhteistyö. Ojennan tässä nuorisoliiton lahjan liitolle.
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Anita Rundgren: Toivon onnea ja menestystä keskusliitolle.
Paavo Vallius: Haluan onnitella meidän liittoamme ja toivoa menestystä jatkossakin.
Sinikka Lindqvist: Parhaat onnentoivotukset Ruotsinsuomalaisten Valtuuskunnasta.

10. Organisaatioselvitys
Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri: Raportti organisaatioselvitysryhmästä. Teillä ei ole
paperia tästä, mutta kaikki hyvämuistiset tietävät, että viime liittokokouksessa tehtiin päätös,
että tehdään organisaatioselvitys, jossa pyritään keventämään hallintoa ja yhtenäistämään
meidän erityisliittojen sääntöjä. Tätä työtä on nyt tehty ja sääntöihin on tehty muutoksia,
joista suurimmat muutokset ovat Foorumin säännöissä.
Hallintopuolta on pyritty keventämään niin paljon kuin on ollut mahdollista. Seurojen jäseniä
voidaan hoitaa Excel- listojen kautta ja muutenkin sähköpostilla sitä mukaa, kun seurat
siirtyvät tähän nykyaikaan.
Määräaikaistehtävissä on tehty lyhennyksiä seurojen henkilölistassa ja otettu pois
toimintanimityksiä, joita ei enää ole kaikissa seuroissa, nyt listassa on vain johtokunta ja
sihteerit. Seuran tilintarkastajan allekirjoitus täytyy edelleen olla, koska liitolla on
tilintarkastaja, joka pitää meistä hyvää huolta ja hänellä täytyy olla varmistus, että
uskaltaa kirjoittaa nimensä alle.
Esitän, että liittokokous hyväksyy liittohallituksen toiminnan koskien organisaatioselvitystä.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä organisaatioselvitysraportin.

11. Raportti liiton toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2015 ja kertomus liiton
toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2016
Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri: Toiminta- ja talouskertomukset ovat olleet edustajilla
luettavissa hyvissä ajoin. Liittohallitus on pyrkinyt toimintakertomuksissa ottamaan oleelliset
ja tärkeät asiat esille ja siinä onnistunutkin hyvin.
Esitän, että liittokokous hyväksyy vuosikertomukset toiminnasta ja taloudesta vuosilta 2015 ja
2016 kokonaisuudessaan.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä liiton toimintakertomukset vuosilta 2015 ja 2016.

12. Tilintarkastajien lausunnot 2015 ja 2016
Tilintarkastaja Seija Noppa luki tilintarkastajien lausunnot vuosilta 2015 ja 2016.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä tilintarkastajien lausunnot vuosilta 2015 ja 2016.
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13. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja tilinpäätösten 2015 ja 2016
vahvistaminen
Päätös: Liittokokous päätti vahvistaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille
tili- ja vastuuvapauden.
Päätös: Liittokokous päätti vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille
tili- ja vastuuvapauden.

14. Vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
Voitto Visuri: Vuosi 2017 on jo pitkällä ja toimintasuunnitelma on lähetetty edustajille. Tämä
vuosi on ollut yhtä juhlaa. Esitän että toimintasuunnitelma hyväksytään.
Puheenvuoro Tomi Liljeqvist, Tukholman suomalainen seura:
En halua ehdottaa muutoksia vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan, vaan lähettää seuraavaan
liittokokoukseen tervehdykset kielipolitiikan osalta. Joissakin osissa suunnitelmassa puhutaan
kaksikielisyydestä ja kaksikielisistä perheistä. Ja puhutaan nuorten perheiden
mukaan saamisesta. Meillä alkaa olla nuoria perheitä, joilla on monta eri kieltä perheissä. Ei
ole hyvinkään epätavallista, että nuorissa perheissä puhutaan kolmea tai neljää eri
kieltä. Meillä myös puhutaan kielenelvytyksestä, mutta lapsella ei välttämättä enää ole
suomen kieli äidinkielenä, vaan suomi on isovanhempien kieli. Haluaisin panostaa tähän, että
puhutaan perheenkielestä ja perheen kulttuurikielestä, joista yksi kieli on suomi.
Ehdotan, että tulevissa toimintasuunnitelmissa sana ”kaksikielisyys” korvataan sanalla
”monikielisyys”. Liittohallitus selvittäköön korvaavaa käsitettä sanalle ”äidinkieli”, joka kuvaa
paremmin tämän päivän monikielisten perheiden kielenkäyttöä.
Puheenvuoro Sinikka Lindqvist, Skellefteån suomi-seura:
Esitän, että RSKL:n liittohallitus yhdessä Ruotsinsuomalaisten Nuorisoliiton kanssa selvittää
asian RSN:n liittymisestä RSKL:n erityisliitoksi.
Päätös: Liittokokous päätti vahvistaa vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion.
Päätös: Liittokokous päätti jättää toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä tehdyt
esitykset liittohallitukselle selvitettäviksi.

15. Liittohallituksen esitykset
Liittohallituksen kannanottoja koskien vähemmistöselvitystä.
Voitto Visuri esitti, että kysymys yhdistetään päätöslauselmatyöhön ja näin ollen siirtyy
käsiteltäväksi pykälään 18.
Päätös: Liittokokous päätti esityksen mukaisesti.
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16. Täydennysvaalit
16.1.

Naisten Foorumin edustaja ja varaedustaja Ruotsinsuomalaisten Valtuuskunnassa
Naisten foorumin edustajakokous esittää edustajaksi Anneli Thyliniä ja
varaedustajaksi Eine Pekkalaa.
Päätös: Liittokokous päätti vahvistaa valinnat esityksen mukaisesti.

16.2.

Vahvistetaan Tukholman piirin varajäsen RSKL:n vaalivalmisteluvaliokunnassa
Piirin esitys on Aira Rajavuori Ludvigsen.
Päätös: Liittokokous päätti esityksen mukaisesti.

17. Raportti Ulkosuomalaisparlamentin toiminnasta
Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön jäsen, liiton varapuheenjohtaja Seija Sjöstedt
raportoi USP:n toiminnasta todeten, että 15 vuoden työn tuloksena kirjeäänestys on
toteutumassa, se on käytössä ensimmäisen kerran vuoden 2019 vaaleissa. Hän kertoi, että
hänen varajäsenensä puhemiehistössä on RSN:n hallituksen jäsen Josefin Gustafsson. Lopuksi
hän kehotti seuroja liittymään USP:hen.

18. Kokouksen päätöslauselma
Päätöslauselmavaliokunta luki esityksensä liittokokoukselle suomeksi ja ruotsiksi. (Liite)
Puheenvuoro Paavo Vallius: Totean, ettei esitykseni vähemmistöasian saamisesta Ruotsin
perustuslakiin ole mukana valiokunnan päätöslauselmassa. Mielestäni on uskallettava ja
ajateltava tulevaisuutta, toivon tämän asian tulevan mukaan päätöslauselmaan tai sitten
liittohallitukselle ohjenuoraksi toiminnassaan.
Puheenvuoro Voitto Visuri: Esitän, että Paavo Valliuksen esitys lisätään päätöslauselmaan,
vähemmistöjen aseman turvaaminen Ruotsin perustuslaissa on tärkeää.
Liittokokous päätti
Että vaatimus koskien perustuslakia lisätään päätöslauselmaan.
Että kehotetaan seuroja toimimaan päätöslauselman pohjalta antaen omia lausuntoja
kunnissa.
Että lähetetään päätöslauselma kulttuuriministerille, kouluministerille, selvittäjälle ja
kouluselvittäjälle samoin kuin kuntainliittoon sekä medialle.
Että § 15 on tullut myös käsitellyksi.

13

19. Kokouksen päättäminen
Voitto Visuri totesi juhlakokouksen käsitelleen tärkeitä asioita ja vieneen liiton
vähemmistötyötä eteenpäin. Hän toivotti seurat tervetulleiksi seuraavaan varsinaiseen
liittokokoukseen, joka pidetään vuonna 2019 ja jossa toimitetaan myös liittohallituksen vaalit.
Hän kiitti läsnäolleita edustajia, kutsuvieraita, tarkkailijoita sekä kokouksen toimihenkilöitä.
Kokouksen puheenjohtaja Seppo Puolle kiitti läsnäolijoita asiallisesta kokouksesta itsensä ja
muiden kokoustoimihenkilöiden puolesta. Hän totesi kokouksen päättyneeksi kello 11.10.

Kokouksen puolesta

Seppo Puolle
Puheenjohtaja

Tuija Kalliomäki
Sihteeri

Aira Rajavuori Ludvigsen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaminen: Liittokokouksen valitsemana pöytäkirjan tarkastajana olen
tehtävän suorittanut ja todennut pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaja
Sirkka Taiminen

Pöytäkirjan tarkastaja
Taimi Björklund
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