RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO
SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET

PÖYTÄKIRJA

RSKL:N 32. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 6 - 7.6.2019
Aika: 6-7.6.2019 klo 13.00
Paikka: M/S GABRIELLA risteily Tukholma - Helsinki - Tukholma
Läsnä: Osallistujaluettelo (Liite 1)

1. Kokouksen avaus
Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:
Arvoisat kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat. Hyvät liittokokousedustajat, järjestön työntekijät,
tarkkailijat ja seuraajat. On taas kiva tavata näissä kuvioissa.
Tervetuloa RSKL:n 32:een liittokokoukseen. Useimmille on tämä varmaan jo tuttua, mutta
mukana on tietysti myös ensikertalaisiakin, mutta olette kaikki sydämellisesti tervetulleita
tähän kokoukseen.
Neljä vuotta sitten kun pidin avauspuhetta tällä samalla laivalla otin esille
vähemmistöpoliittisia tulevaisuuden kysymyksiä.
Monet kysymykset askarruttivat mieltä, mitä ne tekevät vielä tänäänkin. Eteenpäin on menty,
mutta vauhti olisi voinut olla kovempaa. Tällä kaudella vähemmistölakia on selvitetty ja
osittain viety päätökseen. Lasten esikoulukysymykset saivat myönteisen päätöksen, kun ne
liitettiin koululakiin ja sana ”osittain” vaihtui ”olennaiseen osaan”, mikä tarkoittaa vähintään
50% opetusta suomen kielellä. Siinä on hyvä parannus, mutta koskien vain hallintoaluekuntia,
valitettavasti.
Vanhusten hoivan kohdalla sana osittain vaihtui myös kuten esikoulun kohdalla. Lakia ei
kuitenkaan siirretty sosiaalipalveluihin kuten toivoimme, se olisi antanut vankemman pohjan
vanhustenhoivakysymyksille. Ehkä saadaan mukaan, kun sosiaalipalvelulakia tullaan
muokkaamaan.
Ruotsinsuomalaiset eivät vieläkään ole samanarvoisia lain suhteen. Pidemmälle menevät
kuntien velvollisuudet koskevat vain suomen kielen hallintoaluekuntia, joita on tällä hetkellä
66. Lisäystä on tullut jonkin verran näiden neljän vuoden aikana. Vähemmistökysymyksissä
emme saa jäädä lepäämään laakereilla. Suuria uusia maahanmuuttajaryhmiä pidetään
kunnissa argumenttina, ettei meille vähemmistönä annettaisi meille kuuluvia
vähemmistöoikeuksia. Saamme olla varuillaan. Olen kuullut sellaistakin argumenttia, että
suomalaisethan on aivan kuten ruotsalaiset. Se on hölynpölyä, meillä on suomalaiset juuret,
oma kieli ja kulttuuri. Pidetään niistä kiinni.
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Käytäntö ja realiteetit puhuu meidän puolesta. Ruotsissa asuu 150.000 suomen kansalaista
joista 109.000 on äänioikeus Suomen eduskuntavaaleissa. Suurella osalla vanhemmasta tai
ensimmäisestä sukupolvesta on puutteellinen ruotsin kielen taito ja moni vanhettua menettää
viimeksi opitun kielen. Tämä ilmiö ei välttämättä ole nopeasti ohimenevä ilmiö.
Miten käy meidän lapsille, joiden ensimmäinen kieli oli usein suomi, samalla kun se oli heidän
tunnekieli. Mikä kieli jää jäljelle. Minulla on tuore kokemus tästä, kun muutettiin uuteen
asuntoon kohta kaksi vuotta sitten. Naapurissa asui rouva, joka oli tullut lapsena Ruotsiin. Hän
sanoi silloin, että hänellä on niin huono suomen kieli, mutta pari kuukautta sitten hän ei enää
osannut ruotsia, puhui miehelleenkin suomea, joka on vain ruotsin kielen taitoinen.
Vähemmistölasten koulukysymyksiä on selvitetty, olemme saaneet odottaa jo aivan liian
pitkään selvityksen vientiä valtiopäiville. Parannusta on ehdotettu siten, että
äidinkielenopetusta tulisi antaa kolme oppituntia viikossa yhden oppitunnin sijaan. Minun
kysymys on, että riittääkö, minä epäilen. Minun ajatukset on luonnostaan menneessä tällaisesa
tilanteessa, kun jättää liiton johdon kaikkien näiden vuosien jälkeen. Ensimmäinen kunnon
kosketus liiton kokouksiin muistuu mieleeen vuoden 1978 liittokokous Eskilstunassa.
Kokousedustajia oli kai 400-500 ehkä 600.
Kokouskäyttäytyminen ei ollut mitenkään herrasmaista kuten se on tänään. Oli hyvä omata jo
silloin vahva järjestökokemus, sitä on kyllä tarvittu jälkeenpäinkin.
Tiedän että Arvi Tervalammen pitkää puheenjohtajuutta ei kukaan lyö. Hän oli yli
kaksikymmentä vuotta liiton puheenjohtajana. Luulisin minun olleen kuitenkin pidemmän ajan
liiton korkeimmassa johdossa, jota on jatkunut eri tehtävissä vuodesta 1981 Luulajan
liittokokouksesta lähtien.
Sinä aikana on tapahtunut paljon, mutta alkuaikoina ei puhuttu vähemmistökysymyksistä,
kuinka moni edes tunsi sanan vähemmistö meidän väestä. Se oli vasta 80-luvun lopulla, kun
siitä nousi keskustelu ja vuoden 1990 liittokokouksessa viitoitettiin järjestön
vähemmistöpoliittiset suuntaviivat. 1992 teimme historiaa julistautumalla etniseksi
vähemmistöksi. Vuonna 2000 saimme virallisen vähemmistöaseman ja suomen kielestä tuli
virallinen vähemmistökieli.
Järjestöllämme on moni asia hyvässä jamassa, vaikka ongelmakenttääkin löytyy. Nuorten
saaminen mukaan seuratoimintaan on ollut hankalaa, ja jopa järjestön korkeimpaan johtoon.
Kykyjä kyllä on, mutta onko ne muita ulkoisia paineita, jotka ovat esteenä. Jäsenkato,
pikkuhiljaa on jäsenmäärät tippuneet, vaikka en vertaile niihin aikoihin, jolloin liitolla oli lähes
60.000 jäsentä. Suuri osa niistä oli niin sanottuja tanssijäseniä. Talous on kuitenkin kunnossa,
muistan 1984 vuoden liittokokouksen, jolloin liiton alijäämä oli 4,8 miljoonaa. Mikä työ silloin
tehtiin se jää historiaan, jota ei kaikin osin edes kirjoiteta.
Historiaan jää myös kokous mikä pidettiin Gävlessä. Kokouksen piti päättyä sunnuntaina
iltapäivällä, mutta päättyi vasta maanantai aamuna klo 05.30. Historiallisia päätöksiä tehtiin
sekä suuria henkilövaihdoksia johdossa. Suurin osuus oli tietysti saneerauksissa.
Arvi Tervalammella ja minulla oli tietysti suurin urakka, kun olin hänen varapuheenjohtajansa.
Arvi sai varmaan huonon maineen naapurustossa, kun poliisit odottelivat harva se päivä, kun
Arvi tuli töistä.
Velkojat haastoivat oikeuteen liittoa, mutta kaikesta selvittiin. Silloin päätin, että en kyllä ole
mukana päätöksissä, jotka vaarantavat liiton jatkuvuuden varojen suhteen. Pahalla mallilla
oltiin vuonna 2003, jolloin suostuin asettumaan ehdolle liiton puheenjohtajaksi. Talous oli
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menossa pahaan suuntaan. Siitäkin selvittiin yhteisvoimin. Silloin oli hallitus yksimielinen
saneerausohjelmasta.
Olen puhunut paljon ja pitkään, unohtuu aina ne Matti Jiin ohjeet. Hyvä puhe on sellainen
missä alku ja loppu ovat lähellä toisiaan.
Minä olen puhunut menneistä, varmasti kuullaan tulevien johtajien palopuheita vielä tämän
kokouksen aikana, kun he taakoittavat tulevaa tietä.
Hyvää liittokokousta. Kiitos, että kuuntelitte.

Liittokokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki kauden aikana poistuneiden jäsenten muistoksi.

2. Kokouksen sääntöjenmukaisuus
Liittokokouksen kutsu on lähetetty sääntöjen 6 § edellyttämällä tavalla neljä kuukautta ennen
kokousta 28.1.2019.
Päätös: Kokous todettiin sääntöjen mukaiseksi.

2. Edustajavaltuuksien hyväksyminen ja puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeuden
myöntäminen
Kuultiin edustajavaltuuksien tarkistajien Seija Sjöstedtin ja Seija Nopan lausunto.
Seija Noppa:
Arvoisa kokousväki!
Liittohallituksen valitsemina edustajavaltuuksien tarkastajina olemme suorittaneet meille
annetun tehtävän.
Edustajavaltuusasiakirjat on toimitettu liittohallitukselle 44 yhdistyksestä, yhteensä 77 ääntä.
Esitämme, että liittokokous päättää myöntää täydet edustajavaltuudet:
niiden 44 yhdistyksen 73 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.
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,
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Ja että läsnäolo-oikeus myönnetään seuraajille ja lehdistön edustajille.
Esitämme, että kokouksen aikana tapahtuvat mahdolliset edustajamuutokset on ilmoitettava
kokouksen sihteeristölle.
Tukholmassa 6. kesäkuuta 2019

Seija Noppa

Seija Sjöstedt

Päätös: Liittokokous päätti myöntää edustajavaltuudet sekä puhe-, esitys- ja läsnäolooikeudet tarkistajien esityksen mukaisesti.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri esitti, että esityslistan kohdasta 20.3 Ruotsinsuomalaisten
valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet poistetaan Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumin
jäsenten valinta ruotsinsuomalaisten valtuuskuntaan, sillä he haluavat hakea oman
jäsenyyden suoraan valtuuskunnalta. Liittokokous päätti, että kyseinen kohta poistetaan
esityslistasta.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä liittohallituksen esittämän esityslistan muutoksineen
kokouksen työjärjestykseksi.

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

6. Kokousvirkailijoiden valinta
6.1. Puheenjohtaja
Liittohallitus esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Seppo Puolle.
Päätös: Liittokokous päätti esityksen mukaisesti valita liittokokouksen puheenjohtajaksi
Seppo Puolteen.
6.2. Kolme sihteeriä
Liittohallitus esitti, että kokouksen sihteereiksi valitaan Tuija Kalliomäki, Laura Kovanen ja
Aira Rajavuori Ludvigsen.
Päätös: Liittokokous päätti esityksen mukaisesti valita liittokokouksen sihteereiksi
Tuija Kalliomäen, Laura Kovasen ja Aira Rajavuori Ludvigsenin.
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6.3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Päätös: Liittokokous päätti kokouksessa tehtyjen esitysten mukaisesti valita
pöytäkirjantarkastajiksi Leena Vinbladin, Kulttuuri 75,
ja Irma Larssonin, Gävlen Suomalainen Kerho.
6.4. Neljä ääntenlaskijaa
Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri totesi, että hyväksytyn työjärjestyksen mukaisesti
valitaan neljä ääntenlaskijaa.
Päätös: Liittokokous päätti kokouksessa tehtyjen esitysten mukaisesti valita
ääntenlaskijoiksi Anja Vehkaperän, Mariestadin Suomi Seura, Ulla Kiivuoren, Uumajan
Suomalainen Kerho, Matti Hakalan, Eläkeläisyhdistys Otava, ja Riitta Kilpisen,
Mariestadin Suomenkielinen EY.

Puheenjohtaja Seppo Puolle: Kiitän luottamuksesta ja haluaisin ehdottaa
kokousedustajille, että otamme esille edustajakortit ja äänestyslaput jo etukäteen
äänestyksiä varten, että ei myöhemmin tarvitse niitä etsiä. Järjestyssäännön mukaisesti
pyydämme myös, että kaikki puheenvuorot jätetään kirjallisina ja puheet pidetään täältä
edestä. Puheenjohtaja on sen verran nopea, että jos puhevuoroja ei ole niin keskustelu
loppuu siihen kuin kananlento siis puhevuorolappuja voi laittaa jo nyt tänne eteen, että
eivät myöhästy ennen, kun nuija lyödään pöytään. Sitten siirrytään esityslistaan kohtaan
7.1 valitaan viisi jäsentä päätöslauselmavaliokuntaan ja siinä on liittohallituksella joku
pohja ajatus?

7. Kokouksen valiokuntien valitseminen
Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri: Se pohja ajatus on, että liittohallituksesta esitetään
Saara Ludvigsen yhdeksi jäseneksi ja myös kokoonkutsujaksi.
7.1. Päätöslauselmavaliokunta, 5 jäsentä
Liittokokous päätti kokouksessa tehtyjen esitysten mukaisesti, että
päätöslauselmavaliokuntaan riittää 4 jäsentä.
Päätös: Päätöslauselmavaliokuntaan valittiin Saara Ludvigsen, liittohallitus, Sinikka
Lindqvist, Skellefteån Suomi-seura, Timo Korvanen, Borlängen Suomi-Seura sekä Tarmo
Ahonen, Club 2000.
7.2. Valmisteluvaliokunta, 5 jäsentä
Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri: Perinteisesti on ollut puheenjohtajan paikka yhtenä
ja kokoonkutsujana niin liittohallitus esittää, että minä tulen kokoonkutsujaksi.
Liittokokous päätti, että valmisteluvaliokuntaan riittää 4 jäsentä.
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Päätös: Valmisteluvaliokuntaan valittiin Voitto Visuri, liittohallitus, Martti Knuuttila
Sundsvallin Suomi-Seura, Jorma Väliranta, Skövden Suomi-Seura sekä Riitta Saapunki,
Finspångin Suomi Seura.
7.3. Sääntövaliokunta, 5 jäsentä
Liittokokous päätti, että sääntövaliokuntaan riittää 4 jäsentä.
Päätös: Sääntövaliokuntaan valittiin kokouksessa tehtyjen esitysten mukaisesti Pirkko
Karjalainen, liittohallitus, Taina Rintamäki, Örnsköldsvikin Suomiseura, Aino Eriksson,
Trångsundin EY Virkeät, sekä Ulla Halonen, Tullinge-Tumba Suomi-Seura.
7.4. Ääntenlaskutoimikunta lippuäänestyksiin, 5 jäsentä
Liittokokous päätti, että ääntenlaskutoimikuntaan riittää 4 jäsentä.
Päätös: Ääntenlaskutoimikuntaan valittiin kokouksessa tehtyjen esitysten mukaisesti
Seija Sjöstedt, liittohallitus, Marjatta Hörnlund, Tukholman Suomalainen Seura, Jari
Rajala, Skövden Suomi-Seura sekä Elina Kallioinen, Mariestadin Suomi Seura.

8. Sääntöasiat, aloitteet 1,2
Puheenjohtaja Seppo Puolle: Siirrytään kohtaan 8, sääntöasiat pitää päättää kahden
kolmasosan enemmistöllä, tämä aloite ei ole sääntömuutos vaan ehdottaa työryhmän
perustamista niin siinä riittää yksinkertainen päätös, sen voi tulkita tällä tavalla.
8.1

RSKL:n ja RSE:n L-G-piirin aloite (aloite nro 1) Järjestömme sääntöjen
yksinkertaistaminen sekä liittohallituksen lausunto siihen.

Aloite: Ehdotetaan, että tuleva liittohallitus valitsee työryhmän, jonka tehtävänä on
yksinkertaistaa mahdollisimman paljon tämänhetkisiä sääntöjä niin liitto-, piiri- kuin
perusjärjestötasollakin. Ryhmän tulee myös miettiä, voitaisiinko puheenjohtajien ja
varapuheenjohtajien toimikauden pituutta rajoittaa niin liitto-, piiri- kuin
perusjärjestötasollakin esimerkiksi kahden liittokokousjakson pituiseksi.
Liittohallituksen lausunto:
Liittohallitus kokee jäsenhankinnan ja jäseneksi liittymisen helppouden, toiminnan
kehittämisen ja uusien toimintamallien löytämisen tärkeänä. Tulevaisuuden järjestötyön
mahdollisuuksiin ja haasteisiin vastaaminen on olennaista toiminnallemme, joten tähän
tullaan keskittymään. Kuitenkin jäsendemokratian ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi
rajoittamista ei koeta oikeaksi keinoksi.
Liittohallitus esittää liittokokoukselle päätettäväksi, että aloite hylätään.

Riitta Kilpinen, Mariestadin suomenkielinen eläkeläisyhdistys: Kannatan L-G piirien aloitetta.
Aloitteen päätarkoitus on, että valittaisiin työryhmä yksinkertaistamaan järjestön sääntöjä
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kaikilla tasoilla. Kaikki muu mitä aloitteessa on mainittu, on vain esimerkkejä. Säännöt ovat
vanhat, ja onhan niitä korjattukin useita kertoja, mutta olisiko aika jo niitä uusia.
Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri: Liittohallitus on kuitenkin eri mieltä, ja katsoo ettei kausia
pitäisi rajoittaa, aika on liian lyhyt koska niitä puheenjohtajia ei kasva tiuhasti ja niitä on sieltä
seuroista vaikea löytää. Olen onnellinen niin kauan kun seurat löytää puheenjohtajia, vaikka
olisivat vähän pitempäänkin. Liittohallitus ei näe tarvetta tällaisen työryhmän perustamiselle
ainakaan liittokokouspäätöksellä. Lähtevänä puheenjohtajana voin sanoa sen, että tulevassa
liittohallituksessa on niin paljon fiksua porukkaa, että jos näkevät että on puutteita jossain
niin he alkavat korjaamaan ja perustavat sitten tarvittavat työryhmät. Hallituksen puolesta
esitän, että aloite hylätään.
Puheenjohtaja Seppo Puolle: Muita puheenvuoroja ei ole elikkä keskustelu loppuu. Meillä on
kaksi ehdotusta esillä, ja otamme esille äänestyskortit ja kysyn teiltä kahta eri asiaa, kuka
kannattaa liittohallituksen esitystä ja kuka piirin esitystä.
No siinä ei tarvittu ääntenlaskijoita, joten liittohallituksen kanta on voittanut.
Päätös: Liittokokous päätti äänestyksen mukaisesti, että aloite hylätään.

8.2

Pohjois-Ruotsin piirihallituksen aloite (aloite nro 2) muutosesitys RSKL:n liiton
sääntöihin § 6, kohta 3 koskien edustajien määrää liittokokoukseen sekä
liittohallituksen lausunto siihen.

Puheenjohtaja Seppo Puolle: Siirrytään kohtaan 8.2 joka on aivan selvästi sääntökysymys,
niin että täytyy olla vähintään kaksi kolmasosaa kannatusta, ja siihen on pyydetty yksi
puheenvuoro.
Sirkka Taiminen, Mariestadin Suomi-Seura: Arvoisat kokousvirkailijat,
liittokokousedustajat, seuraajat ja kutsuvieraat. Tämä on hyvä ehdotus muuten mutta
minulla on vähän vielä demokraattisempi ehdotus, kysyisin että onko liittohallitus ottanut
huomioon, että jos monessa seurassa on laskenut jäsenmäärä jopa alle 25 jäseneen.
Tiedän, että tästäkin kokouksesta puuttuu sellaisia, joilla on alle 25 jäsentä. Tämä koskee
liittoa ja piiriä, molemmissa on nämä rajat. Vaarana on, että nämä eroavat liitosta ja piiristä
ja sitten niiden jäsenmäärä laskee vielä enemmän. Ehdotamme että seura, joka on toimiva,
saa yhden edustaja vähemmällä kun 25: viidellä jäsenmäärällä. Kiitos.
Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri: Olemme samaa mieltä, siinä ei ole alarajaa ja ehdotan
että ei rajoiteta jäsenmäärää ollenkaan, vaan mennään taulukon mukaan.
Puheenjohtaja Seppo Puolle: Nyt on tilanne, että ei ole kuin yksi ehdotus ja se tarkoittaa
sitä, että Pohjois-Ruotsin piirin ehdotus hyväksytään sillä lisäyksellä, että alaraja otetaan
kokonaan pois. silloin saavat pienimmätkin seurat yhden edustajan. Kysyn kokoukselta,
että onko se kokouksen kanta, että hyväksytään tämä aloite tällä lisäyksellä.
Seuran jäsenmäärä
-50
51-100
101-150

Edustajien määrä
1
2
3
7

151-200
4
201-250
5
251 6
Korkein edustajamäärä voi olla kuusi (6) edustajaa.
Liittohallituksen lausunto:
Aikaisempien sääntöjen mukaan jäsenyhdistyksillä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi
(1) edustaja jäsenmääräänsä kutakin alkavaa satalukua kohden. Liittohallitus kokee, että
uusi ehdotus on demokraattinen ja perustuen seurojemme yleisiin jäsenmääriin sopiva.
Liittohallitus esittää liittokokoukselle päätettäväksi, että aloite hyväksytään.
Päätös: Liittokokous päätti, että aloite hyväksytään lisäyksellä, että otetaan alaraja pois.

9. Raportit liiton toiminnasta ja taloudesta vuosilta 2017 ja 2018
Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri: Ei tässä pitkiä alustuksia tarvita koska paperit ovat olleet
nähtävissä ja luettavissa. Liittohallitus on tehnyt toiminta suunnitelmien mukaisesti työtä ja
on seurattu niitä linjauksia mitä meillä on ollut ja hallituksella on tärkeimpänä tehtävänä ollut
tuo vähemmistöpoliittisten asioiden ajaminen, kuitenkaan unohtamatta sitä muuta työtä mitä
tehdään seuroissa, kulttuuritoimintaa liikuntatoimintaa ja eläkeläistoimintaa. Ja myös muiden
erityisliittojen alaista työtä teatteriliitto ja liikunta liitto on vielä voimissa. Liittohallituksen
mielestä olemme tehnyt hoitamamme ja mielellään vastamme kysymyksiin, jos niitä on.
Puheenjohtaja Seppo Puolle: Siellä toimintakertomusten lopussa on erityisliittojen
kertomukset, jotka ovat jo hyväksytty mutta ne täytyy täällä vahvistaa. Ei ole
puheenvuoropyyntöjä niin mennään heti päätökseen ja otetaan molemmat vuodet kerralla.
Vuodelle 2018 ovat Naisten foorumi halunnut tehdä täydennyksiä omaan osaansa mitkä on
jaettu täällä. Voidaanko kaikki hyväksyä?
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä liiton toimintakertomukset vuosilta 2017 ja 2018.

10. Tilintarkastajien lausunnot 2017 ja 2018
Tilintarkastaja Seija Noppa luki tilintarkastajien lausunnot vuosilta 2017 ja 2018.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä tilintarkastajien lausunnot vuosilta 2017 ja 2018.

11. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja tilinpäätösten vahvistaminen
2017 ja 2018
Päätös: Liittokokous päätti vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille
tili- ja vastuuvapauden.
Päätös: Liittokokous päätti vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille
tili- ja vastuuvapauden.
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12. Päätös tilinpäätöksen / ylijäämän kirjaamisesta
Liittohallitus esittää, että ylijäämä lisätään edellisen vuoden tulokseen.
Päätös: Liittokokous päätti liittohallituksen esityksen mukaisesti.

13. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
Pirkko Karjalainen liittohallituksesta esitteli vuoden 2019 toimintasuunnitelman nostaen
esiin erityisesti lapsi- ja perhetoiminnan tärkeyden sekä kulttuuritoimintojen ja tapahtumien
suosion, ja totesi että uutta toimintaa kehitetään ja huolehditaan siitä, että kaikenikäiset
jäsenet ovat yhtä arvokkaita.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä vuoden 2019 toimintasuunnitelman.
Pirkko Karjalainen esitteli vuoden 2019 talousohjelman, ja totesi että tulos on plussan
puolella ja olemme tyytyväisiä tilanteeseen.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä vuoden 2019 talousarvion

14. Päätös vuoden 2020 jäsenmaksuosuuksista ja jäsenmaksuista
Liittohallitus esitti liittokokoukselle toiminta- ja talousohjelman 2020–2023 mukaisesti
päätettäväksi seuraavat jäsenmaksuosuudet vuodelle 2020:
0-6 vuotta
7-25 vuotta
26 ->

16 kruunua
30 kruunua
51 kruunua

Liittohallitus esitti, että vuoden 2020 jäsenmaksuosuudet tilitetään liitolle kahdessa erässä:
I erä 1.9.2020 mennessä (I erä on 50 % vuoden 2019 jäsenmaksuosuuksista,
II erä (lopputilitys) 28.2.2021 mennessä.
Liittohallitus esitti liittokokoukselle toiminta- ja talousohjelman 2020 – 2023 mukaisesti
suorajäsenmaksusta vuodelle 2020 päätettäväksi, että suorajäsenten jäsenmaksu on 200 kr,
mikä noudattelee liittokokouksen 1993 tekemää päätöstä asiassa.
Liittohallitus esitti liittokokoukselle toiminta- ja talousohjelman 2020 – 2023 mukaisesti
valtakunnallisten järjestöjen ja yhteisöjen jäsenmaksuista vuodelle 2020 aikaisemmin
hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti, että yhteisöjäsenten jäsenmaksu vaihtelee
intervalleittain:
Alle 500 jäsentä
500–1000 jäsentä
Yli 1000 jäsentä

500 kruunua
1000 kruunua
1500 kruunua
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Päätös: Liittokokous päätti yksimielisesti liittohallituksen esityksien mukaisesti vuoden 2020
jäsenmaksuosuuksista, suorajäsenten jäsenmaksuista sekä valtakunnallisten järjestöjen ja
yhteisöjen jäsenmaksuista ja niiden periaatteista.

15. Toimintaohjelma ja talousohjelma ajalle 2020–2023 sekä aloitteet nro 3 ja 4
(Gävlen Suomalainen Kerho).
Talous- ja toimintaohjelma ajalle 2020-2023 on lähetetty edustajille ja seuroille
liittokokousaineistoissa.
Jouni Slagner liittohallituksesta esitteli toiminta- ja talousohjelman. Jouni Slagner totesi, että
aktiivinen järjestöväki, piirit ja seurat ovat keskiössä. Painopistealueita on ollut monta, ja nyt
niitä on vähennetty. Ne ovat Kieli ja kulttuuri, etujärjestötyö sekä viestintä ja markkinointi.
Monikielinen lapsi- ja perhetyö tuotiin esiin, sekä Mukulat-toiminnan jatkuminen.
Järjestötoiminnan kehitystyö ja vähemmistöpoliittinen työ kannanottoineen ovat hyvin
tärkeitä. Jouni Slagner totesi myös, että TV-Finland toimintaa jatketaan.
Talousohjelmaosiosta todettiin, että talous on hyvässä kunnossa ja että valtion tuki on tärkeä
ja tarpeellinen, sillä jatkuvuutta on vaikeaa saada pelkillä projektituilla. Jäsenmaksuista
toivomme plussatuloksia vuoteen 2022 asti. Myös erityisliittojen suunnitelmat käytiin läpi.
Pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä toiminta- ja talousohjelman ajalle 2020–2023.

Aloite nro 3: Sanktiot vähemmistölain rikkomisesta
Gävlen Suomalainen Kerho esittää, että RSKL:n liittohallitukselle annetaan tehtäväksi viedä
asiaa eteenpäin niin, että yhä uudestaan vaaditaan päätöstä jotka mahdollistavat sanktioiden
asettamisen kyseessä oleviin Ruotsin lakeihin, ja että vaaditaan virkavallan tarkistus lakien
seuraamisesta entistä useammin ja niin pian kuin mahdollista, ja vaaditaan virkavallalta
asiankuuluvia sanktioita niille organisaatioille jotka rikkovat kyseessä olevia lakeja ja että
sanktiot suunnataan toteutumaan mahdollisimman pian koko maassa.
Liittohallituksen lausunto aloitteeseen 3:
Todettiin, että aloitteeseen liittyvää työtä on jo tehty pontevasti, ja tehdään myös jatkossa
ruotsinsuomalaisen vähemmistön oikeuksien takaamiseksi.
Liittohallitus esitti liittokokoukselle, että aloite katsotaan näin vastatuksi.

Puheenvuoro: Ulla Kiivuori, Uumajan Suomalainen Kerho:
Minä esitän vastalauseen, koska ruotsalaiset meinaavat, että mekin olemme vain ruotsalaisia,
joten liiton täytyy toimia asian puolesta. Sanktioita tarvitaan vähemmistölain tukemiseksi,
niihin tulisi perehtyä enemmän. Kun ei tule minkäänlaisia sanktioita, selvempää työtä täytyy
tehdä. Toimintakertomuksissa ei lue mitään tästä asiasta. Kiitos.
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Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri: Liitto on tehnyt sen minkä on voinut, ja sanktioita on
vaadittu. Mutta vaikka se laissa lukee, niin jos hallintoaluekunnat eivät täytä velvollisuuksiaan
niin emme voida tehdä sille mitään. Remissi vastauksiin on aina otettu mukaan näitä
näkökantoja, ja uusi hallitus tulee myös jatkossa vaatimaan sanktioita.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä liittohallituksen vastauksen.

Aloite nro 4. Kielilisä suomenkieliselle hoito- ja hoivahenkilökunnalle koko maassa
Gävlen suomalainen Kerho esittää, että RSKL:n liittohallitukselle annetaan tehtäväksi viedä
asiaa eteenpäin niin, että suomen kielen taidon kielilisä toteutuu mahdollisimman pian koko
maassa.
Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri: Jos tässä kohtaan olisi sanktiomahdollisuudet, niin asia
hoituisi nopeasti, mutta koska suomenkielisiä hoitajia on niin vähän, kunnissa tulisi kilpailu ja
silloin se on raha mikä ratkaisee. Tiedän että toisessa polvessa on paljon heitä, joilla on vain
kotikieli ja heiltä puuttuu suomenkielinen sanasto hoitoalalle, eivätkä uskalla hakea näitä
töitä.
Meidän kansankorkeakouluista on tarjottu kunnille kompetenssikorotusta, kielikoulutusta ja
myös että tulisimme itse kouluttamaan kunnille henkilökuntaa, mutta kunnat eivät piittaa.
Ainoa mahdollisuus on, että tulisi kielilisää. Tämä työ jatkuu myöskin.

Liittohallituksen lausunto aloitteeseen 4.:
Todettiin, että aloitteeseen liittyvää työtä on jo tehty pontevasti, ja tehdään myös jatkossa
ruotsinsuomalaisen vähemmistön oikeuksien takaamiseksi.
Liittohallitus esittää liittokokoukselle, että aloite katsotaan näin vastatuksi.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä liittohallituksen vastauksen.

16. Päätetään RSKL:n terveyspoliittisesta ohjelmasta
Puheenjohtaja Seppo Puolle: Tämä on lähtenyt liikkeelle siitä, kun Matti J. Korhonen
aikoinaan lähetti RSE:n edustajakokoukselle aloitteen, mutta RSE:n edustajakokous katsoi,
että se pitää tehdä koko liitolle, ja että se ei ole vaan vanhempien ihmisten asia vaan sen
täytyy koskea kaikenikäisiä. Tämä lähetettiin väliliittokokoukselle 2017 ja siellä päätettiin, että
tehdään tällainen ohjelma ja tässä on nyt tulos.
Pirkko Karjalainen liittohallituksesta esitteli terveyspoliittisen ohjelman ja sen työryhmän,
jossa jokaisesta erityisliitosta ollut yksi henkilö mukana: Kaisa Lamu, RSE, Pirkko Ervasti, RSLU
Anita Bemerstam, RSHT ja Anneli Thylin RSNF.
Ohjelmassa on painostettu, että se olisi ensinnäkin kaikenikäisille ja toiseksi myös realistinen,
että pystytään tekemään työtä sen eteen. Ruotsin kansanterveyslaitoksen tekemistä
kyselykaavakkeista on myös tullut esille, että vahva ruotsinsuomalaisuus on rikkaus ja hyväksi
terveydelle.
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Ohjelmassa on listattu, mikä on RSKL:n tehtävä tulevana kautena, ja että suomen kielen
osaaminen on meriitti, mikä tarkoittaisi sitä, että siitä tulisi lisää palkkaa. Haluamme myös
velvoittaa liittohallitusta, että joka toinen vuosi tarkistetaan mitä ollaan tehty ja onko jotain
uusia asioita mitä täytyy ottaa ohjelmaan mukaan.
Puheenvuoro Ulla Kiivuori, Uumajan Suomalainen Kerho, esittää lisäyksen, että
genusnäkökulma lisätään, sitä selvennetään ja tehdään näkyväksi eroavaisuudet sukupuolten
välillä koko ohjelmassa, että miehillä ja naisilla on eri sairaudet ja pitäisi syventää miten
voidaan miehiä tukea, jotta he eivät myöskään jätä järjestöä.

Päätös: Liittokokous päätti, että tehdään lisäys ja tämän jälkeen päätettiin hyväksyä
terveyspoliittinen ohjelma.

17. Liittohallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaaminen
Liittohallitus on antanut vaalivaliokunnalle tehtäväksi tehdä esitys liittohallituksen
palkkioista. Vaalivaliokunta esittää
Että Puheenjohtajan palkkio on 50 000 kr/vuosi
Varapuheenjohtajien palkkiot ovat 40 000 kr/vuosi
Koskien muita korvauksia liittohallitus esittää,
että liittohallituksen ja työvaliokunnan jäsenille maksetaan korvaus menetetystä
työajasta, matkakustannukset ja päiväraha liiton matkakustannussäännön mukaan.
Päätös: Liittokokous päätti liittohallituksen esityksen mukaisesti.

18. Tilintarkastajien palkkiot
Liittohallitus esitti liittokokouksen päätettäväksi, että liiton auktorisoitujen
tilintarkastajien palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaisesti.
Päätös: Liittokokous päätti liittohallituksen esityksen mukaisesti.

19. Liittohallituksen esitykset liittokokoukselle
19.1. RSLU
Liittohallitus esittää liittokokouksen päätettäväksi RSLU:n esityksen pohjalta,
että RSLU puretaan, ja liittohallitus valitsee työryhmän hoitamaan RSLU:n
tehtäviä.
Päätös: Liittokokous päätti liittohallituksen esityksen mukaisesti.
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19.2. RSN
Yhteistyöstä Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton kanssa on puhuttu aiemmin, ja nyt
koetetaan miettiä miten yhteistyössä voidaan edetä.
Liittohallitus esittää liittokokoukselle ehdotuksen, että liittohallitus saisi valtuudet
viedä yhteistyöasiaa eteenpäin sisältäen mahdollisuuden RSN:n liittämisestä RSKL:n
erityisliitoksi.
Liiton puheenjohtaja Voitto Visuri:
Nuorten liitto on rskl:n perustama, 90-luvun alkupuolella. Nuoret olivat ennen osa RSKL:ää,
mutta toiminnan tuen saamiseksi vaadittiin, että nuorilla on täysin itsenäinen järjestö.
Nuorisoliiton perustaminen oli katastrofaalista RSKL:lle, 10 000 jäsentä katosi yhtäkkiä.
Nuoret olisi pitänyt pitää jäljellä Suomiseuroissa, jatkamassa meidän vanhempien töitä.
Vaikka valtion rahat olisivat menneet, niin olisi pitänyt priorisoida, että pidetään nuoret
mukana.
Nyt nuorten liitolle saadaan MUCF:lta rahoitus. Nuoret itse ovat sanoneet, että enää ei pitäisi
olla samoja vaatimuksia kuin ennen rahoituksen suhteen. Nuorisoliitto on sanonut haluavansa
tulla läheisempään yhteistyöhön RSKL:n kanssa. Erityisliitoksi voi tulla vain liittokokouksen
päätöksen kautta. Ehdotamme, että hallituskauden aikana voidaan selvittää tiiviimmän
yhteistyön jatkuvuus.
Nuorisoliitossa on hyvä johto ja sieltä varmaan saadaan uutta voimaa.
Pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut.
Päätös: Liittokokous päätti liittohallituksen esityksen mukaisesti.

20. Valitaan sääntöjen määräämällä tavalla
Vaalivaliokunnan kokoonkutsuja Pirkko Ervasti: Vaalivaliokunnassa on ollut yhdeksän jäsentä
ja tänä vuonna olemme tehneet kirjoituksia ja kuvia vaalivaliokunnan ehdokkaista. Esityksiä
on tullut 22 jäsenjärjestöstä ja minkä lisäksi vaalivaliokunta on myös ottanut ihmisiin yhteyttä,
että saataisiin enemmän ehdokkaita. Ja puheenjohtajistoon olemme ehdottaneet henkilöitä,
jotka ovat jo nyt hallituksen jäseniä. Tätä kokemusta ja taitoa tarvitaan nyt kun pitkäaikaiset
hallituksen jäsenet jättävät paikkansa.
Ehdokkaista on viisi toisen polven suomalaisia ja ovat suomiseurojen kasvatteja.
Sukupolvivaihdoksen huomaa myös siitä, että tämä nuorekas hallitus on hyvin koulutettua ja
kielitaitosta väkeä. Hallituksen varajäsenet hallitsevat myös tietoa ja taitoa, jota nykypäivän
järjestöt tarvitsevat. Ja valiokunta uskoo, että tämä kokoonpano on osaava, innokas ja
yhteistyökykyinen se pystyy viemään liiton asioita eteenpäin. Vaalivaliokunta on erittäin
tyytyväinen tähän ehdotukseen mitä meillä on. Kiitos.

20.1

Liiton puheenjohtaja ja liittohallituksen 1. ja 2. varapuheenjohtaja
Liittohallituksen puheenjohtajaksi vaalivaliokunta esitti Jouni Slagneria, ja
Liittohallituksen 1. varapuheenjohtajaksi Pirkko Karjalaista.
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Jorma Väliranta, Skövden Suomi-seura, esitti Pirkko Karjalaista liiton
puheenjohtajaksi.
Leena Vinblad, Kulttuuri 75, esitti Pirkko Karjalaista liiton puheenjohtajaksi.
Tuula Fomin, Tukholman piirin puheenjohtaja: Näille kahdelle hyvälle ehdokkaalle
haluaisin tehdä kysymyksen, että miten te näette RSKL:n tulevaisuuden ja
minkälainen osuus sinulla voisi olla, ja mihin suuntaan tekisit tätä työtä.
Jouni Slagner, liittohallitus: Minä ajattelen niin että meidän täytyy saada näitä
kakkoskolmosia mukaan eli toisen ja kolmannen polven ihmisiä mukaan sillä meillä
on aloitettu tämä lapsityö ja koulutyö, että siihen meidän on satsattava, että saamme
uusia kasvoja tänne seuraavaan kokoukseen
Pirkko Karjalainen, liittohallitus: Olen toiminut liittohallituksessa jo kauan ja se on
näyttänyt minulle nimenomaan sen miten tärkeä rooli RSKL:llä on liittotasolla koskien
vähemmistökysymyksiä ja päästä neuvonpitoihin nimenomaan valtion tasolle. Näen
mahdollisuutena myös sen, että tässä vaalivaliokunnan ehdotuksessa on näitä
kakkos- ja kolmen polven edustajia ja näin ollen puheenjohtajiston pitäisi saada
tiimityöskentelyä aikaan ja jakaa niitä tehtäviä myös näille nuorille kykeneville
ihmisille, joita on nyt ehdolla liittohallitukseen. Kiitos.
Liittokokous suoritti vaalit lippuäänestyksellä.
Vaalissa annettiin yhteensä 70 ääntä, joista ei ollut yhtään hylättyjä.
Äänet jakautuivat seuraavasti:
Pirkko Karjalainen
Jouni Slagner

50 ääntä
20 ääntä

Päätös: Liittokokous päätti äänestyksen mukaisesti valita Pirkko Karjalaisen liiton
puheenjohtajaksi.

Pirkko Karjalainen: Suuret kiitokset luottamuksesta, toivottavasti pystyn ja teen
parhaani, että olen teidän luottamuksen arvoinen, kiitoksia.

Puhe, kutsuvieras Anita Rundgren:
Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat liittokokousedustajat.
Saadessani kutsun tänne niin selailin vanhoja puheitani vuodesta -93. Siellä usein
alkoivat ”olen ruotsinsuomalainen ja ylpeä ruotsinsuomalisuudestani ”. Olen nyt
asunut suomessa mutta kyllä vielä on niin että olen ruotsinsuomalainen, ja se ei
lähde pois. Korostin aina puheissani, että meidän täytyisi arvostaa itseämme, sitä ei
kukaan muu muuten tee.
Kuulin perheestä, jossa mies sairauden vuoksi menetti ruotsin kielensä ja ei enää
pystynyt puhumaan perheensä eikä sairaanhoidon kanssa. Tämä kertoo sen, miten
tärkeää on, että meillä on joka kunnassa suomenkielistä vanhustenhoitoa.
Näitä vanhuksia on edelleen, jotka eivät enää osaa ruotsia.
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Liiton jäsenkehitys viimeisten vuosien ajalta - todettiin että jotain on tehtävä
negatiivisen kehityksen pysäyttämiseksi. Ruotsissa on noin 200 000 järjestöä, ja
kaikkiaan näissä on 6 miljoonaa aktiivista järjestöihmistä, ja näistä luvuista olemme
me ruotsinsuomalaiset pienen pieni osa, elikkä tarjontaa ei puutu ja tilanne vielä
pätee tänä päivänä.
Laadukas ja monipuolinen toiminta on ainoa tapa muuttaa negatiivistä
jäsenkehitystämme.
Meidän on kriittisesti pysähdyttävä tutkimaan toimintaamme. Olemme valinnan
edessä, tienhaarassa valitsemmeko tutun tien ystäviemme kanssa, vai asetammeko
kysymyksiä keitä varten me olemme, mitkä ovat heidän tarpeensa, mikä on meidän
tavoitteemme, mikä on yhdistyksemme tarkoitus, miten saisimme yhdistykselle
enemmän arvostusta, jne.
Meidän oin löydettävä vastaukset kaikkiin kysymyksiin, ja aloittaa toteuttamaan niitä.
Toivon että tämä liittokokous antaa meille uskoa tulevaisuuteen ja voimia toimia
kaikkien ruotsinsuomalaisten hyväksi. Toivotan onnea uudelle puheenjohtajalle.
Kiitos.

Liittohallituksen 1. varapuheenjohtajaksi vaalivaliokunta esitti Jouni Slagneria.
Päätös: Liittokokous päätti valita Jouni Slagnerin liittohallituksen 1.
varapuheenjohtajaksi.
Jouni Slagner: Kiitos luottamuksesta ja toivon että olen luottamuksen arvoinen.

Liittohallituksen 2. varapuheenjohtajaksi vaalivaliokunta esitti Saara Ludvigsenia.
Päätös: Liittokokous päätti valita Saara Ludvigsenin liittohallituksen 2.
varapuheenjohtajaksi.
Saara Ludvigsen: Kiitän hyvin paljon tästä luottamuksesta ja toivon että onnistun
tekemään jotain hienoa. Kiitos.

20.2

Kuusi (6) liittohallituksen varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä
Liittohallituksen varsinaiset jäsenet, (6) vaalivaliokunnan esitys:
Niina Slagner
Karlskoga
Pekka Erikoinen
Uumaja
Markus Marttila
Uppsala
Hannele Oikarinen
Motala
Sirpa Humalisto
Norsborg
Jani Koskela
Örnsköldsvik
Lisäksi on esitetty:
Teuvo Nevalaa ja Jarno Ovaskaa ja Tapio Kantokoskea (ei paikalla).
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Kaarle Heino, Gislavedin Suomalainen eläkeläisyhdistys: Minun mielestä postissa
tulleesta vaalivaliokunnan esityksestä ei tullut selville, keitä muita voi äänestää kuin
valiokunnan esitystä. Kysyn Teuvolta ja Jarnolta ovatko he valittavissa. Ehdotan, että
olisi parempi, jos alustavassa kirjeessä laitettaisiin esille kaikki ehdokkaat, myös he
joita yhdistykset ovat ehdottaneet, eikä vain vaalivaliokunnan ehdotus. Muuten on
vaikea tietää, ketkä kaikki ovat ehdolla. On vielä pitkä sarka edessä, kun luetaan
rskl:n säännöistä kohta 2.

Teuvo Nevala kieltäytyi kaikista ehdotetuista paikoista nuoremman polven eduksi.

Puheenjohtaja Seppo Puolle: Tulkitsen että ehdolla on siis vaalivaliokunnan esitys ja
lisäksi Jarno Ovaska, sitten mennään äänestykseen.
Liittokokous suoritti vaalit lippuäänestyksellä. Vaalissa annettiin yhteensä 72 ääntä,
joista 5 oli hylättyjä.
Äänet jakautuivat seuraavasti:
Niina Slagner
59 ääntä
Pekka Erikoinen
66 ääntä
Markus Marttila
65 ääntä
Hannele Oikarinen
66 ääntä
Sirpa Humalisto
63 ääntä
Jani Koskela
62 ääntä
Jarno Ovaska
21 ääntä
Päätös: Liittokokous päätti äänestyksen mukaisesti valita liittohallitukseen Pekka
Erikoisen, Hannele Oikarisen, Markus Marttilan, Sirpa Humaliston, Jani Koskelan ja
Nina Slagnerin.
Liittohallituksen varajäsenet (3), vaalivaliokunnan esitys:
Juha Lilja
Ritva Bidersten
Riitta Saapunki

Malmö
Skövde
Finspång

Lisäksi on esitetty Jarno Ovaskaa.
Pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut.
Liittokokous suoritti vaalit lippuäänestyksellä. Vaalissa annettiin yhteensä 69 ääntä,
joista 1 oli hylätty.
Äänet jakautuivat seuraavasti:
Juha Lilja
64 ääntä
Ritva Bidersten
50 ääntä
Riitta Saapunki
62 ääntä
Jarno Ovaska
28 ääntä
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Päätös: Liittokokous päätti äänestyksen mukaisesti valita liittohallituksen
varajäseniksi Juha Liljan, Riitta Saapungin ja Ritva Biderstenin.

Tämän jälkeen liittohallituksen jäsenet esittelivät itsensä.

20.3

Ruotsinsuomalaisten Valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet
Vaalivaliokunnan esitys:
Varsinaiset jäsenet:
Jouni Slagner
Pirkko Karjalainen
Saara Ludvigsen
Niina Slagner
Tarmo Ahonen
Markus Marttila
Hannele Oikarinen

Karlskoga
Skövde
Tukholma
Karlskoga
Angered
Uppsala
Motala

Varajäsenet:
Sirpa Humalisto
Seppo Remes
Jani Koskela
Pekka Erikoinen
Juha Lilja
Ritva Bidersten
Riitta Saapunki

Norsborg
Hallstahammar
Örnsköldsvik
Uumaja
Malmö
Skövde
Finspång

Päätös: Liittokokous päätti vaalivaliokunnan esittämällä tavalla valita varsinaiset ja
varajäsenet Ruotsinsuomalaisten Valtuuskuntaan.

20.4

Vaalivalmisteluvaliokunnan varsinaiset ja varajäsenet
Piirien edustajat esittivät piiriensä ehdokkaat vaalivaliokuntaan. Joka piiristä valitaan
yksi varsinainen ja yksi varajäsen.
Tukholman piiri
S-Ö piiri
Etelä-Ruotsin piiri
Länsi-Götanmaan piiri
Örebro-Värmlannin piiri
Västmanlandin piiri
Etelä Norrlannin piiri
Pohjois-Ruotsin piiri
Göteborgin-Bohusl.piiri

Seija Sjöstedt
Seppo Pukari
Anneli Rantanen
Juha Sarajärvi
Irmeli Parkkinen
Teuvo Nevala
Hannele Kumpulainen
Pirkko Ervasti
Sirpa Kyllönen

vara: Aira Rajavuori Ludvigsen
vara: Heikki Marttila
vara: Jarno Ovaska
vara: Risto Huovinen
vara: Anneli Rautio
vara: Erkki Ojalehto
vara: Irma Larsson
vara: Arja Tamminen
vara: valitaan myöhemmin
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Päätös: Liittokokous päätti valita piirien nimeämät vaalivaliokunnan jäsenet.
Todettiin, että yksi piiri ilmoittaa varajäsenensä myöhemmin.
Päätös: Kokoonkutsujaksi valittiin Pirkko Ervasti.

21. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet
sääntöjen määräämällä tavalla
Vaalivaliokunta esitti varsinaiseksi tilintarkastajaksi Seija Noppaa Boråsista ja
hänen varajäseneksi Ulla Venetvaaraa Skövdestä.
Liittohallitus esitti liiton uudeksi auktorisoiduksi tilintarkastajaksi Hanna
Rexhammaria (Deskjockeys Revision AB) ja hänen varalle tilitoimiston ilmoittama
henkilö.
Päätös: Liittokokous päätti valita tilintarkastajat esityksien mukaisesti.

22. Kokouksen päätöslauselma
Päätöslauselmavaliokunnan kokoonkutsuja Saara Ludvigsen luki päätöslauselman ruotsiksi.
Puheenvuoroja:
Sinikka Rantapää, Tukholman suomalainen seura: Nyt kun voimalla viedään asioita
eteenpäin, niin haluaisin että ruotsalaiset saisivat tietoutta yhteisestä historiallisesta
taustamme, sillä se on monille ruotsalaisille tuntematon asia. Tämä tausta antaa voimaa ja
syyn tähän vähemmistöasiaan, ja että me myös tuodaan jotain tänne yhteiskuntaan eikä vaan
vaadita.
Saara Ludvigsen: Voidaan lisätä päätöslauselmaan tämä kohta, eli ”öka synligheten av den
sverigefinska minoritetens historia”.
Marja Luusua Hoforsin Suomi-Seura: Ehdotan, että otamme esille päätöslauselman sisältöä
kuntatasolla ja hallintoalueiden neuvonpitotyöryhmissä, että saamme tunnustusta ja
levinneisyyttä omissa kunnissamme.
Ulla Kiivuori, Uumajan suomalainen seura: Kysyisin päätöslauselman kohdasta kartläggning,
että mitä sillä tarkoitetaan? Ainakin meillä Uumajassa haluttiin kartoittaa henkilökuntaa ja
resursseja, mutta vastaan tulivat GDPR kysymykset, koska ihmisiä ei saa sillä tavalla
rekisteröidä.
Saara Ludvigsen: Ajatuksena on, että tämä kartläggning koskisi myös resursseja ja
henkilökuntaa. Vastaan voivat tulla GBPR-kysymykset, mutta nyt hallituksessamme on näihin
asioihin perehtynyt juristi, niin asiaa saadaan hoidettua eteenpäin.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä päätöslauselman sovitun lisäyksen jälkeen.
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23. Kokouksen päättäminen
Puheenvuoro Seija Sjöstedt:
Haluan sanoa muutama sanan tästä ajasta mitä olen ollut tässä mukana. Kiitän teitä
luottamuksesta minkä sain, kun tulin valituksi liittohallitukseen 2009. Aika on mennyt todella
nopeasti ja jouduin etsimään vanhoista pöytäkirjoista minä vuonna aloitin. Kymmenen vuotta on
mennyt niin nopeasti ja tuntuu että on ollut ikuisuuden ja toisaalta tuntuu, että on mennyt vaan
vähän aikaa. Ymmärrän heitä, jotka ovat olleet yhden kauden, että tuntuu että ei ole ehtinyt
paljon mitään tehdä.
Tämä on ollut mielenkiintoista ja opettavaista aikaa. En ole koskaan ollut mitenkään poliittisesti
aktiivi enkä aina perillä, miten näitä asioita hoidetaan mutta tämä aika on opettanut seuraamaan
yhteiskunnassa tapahtuvia asioita ja ottamaan kantaa ruotsinsuomalaisten puolesta, aina kun on
tilaisuus tullut.
Ja se on auttanut paljon henkilökohtaisesti neuvonpidoissa myös paikallistasossa. Seuratasolla
olen nähnyt monenlaista toimintaa todella hyvää mutta myös, miten asiat eivät aina luista. Kaikki
olemme yksilöitä ja omalaisia ja jokaisella on ja saa olla omat mielipiteensä.
Olen aina ollut sen kannalla, että yhteistyötä on tehtävä laajasti ja oppia kuuntelemaan toisten
mielipiteitä ja osata muuttaa niitä omiaan, jos se vie asiaa eteenpäin. Haaste on monesti siinä, että
ei osata erottaa asiaa henkilöstä. Eripuraisuudella ei rakenneta mitään, ei tämä kyllä ole mikään
saarnan paikka, mutta ottakaamme kaikki suomen leijonista oppia. Joukkue, joka hylättiin
etukäteen huonommaksi, kun koskaan näytti mitä yhteispelillä saadaan aikaan.
Liittohallituksessa on minun mielestä aina ollut hyvä henki ja se on haikea jättää, vaikka ette
minusta ihan eroon pääse, kun on valittu valiokuntaan ja myös paikallistasolla tulen jatkamaan
asioita ja tavataan vielä Axevallassakin ja toivotan oikein paljo n onnea uudelle puheenjohtajalle ja
tälle hallitukselle ja yhteispelillä se sujuu.

Käytän tässä tilaisuutta hyväkseni ja haluan sanoa muutaman sanan koko liittohallituksen puolesta
Voitolle.
VOITTO JOONAS VISURI
Olet toiminut liiton puheenjohtajana 16 vuotta ja liittohallituksessa jo vuodesta 1981. Lämmin
kiitos sinulle suuresta työpanoksestasi. Se osui ajanjaksoon, josta muodostui
vähemmistöpoliittisesti tärkeä ja liitolle, sen jäsenille ja tulevaisuudellemme elintärkeä.
Vähemmistötavoitteiden kiinnostavuus on ollut suurta, ne ovat suoraan verrannollisia hyötyyn,
jonka me ruotsinsuomalaiset saamme.
Tietenkin lähdemme siitä, että yhteistyö on voimaa järjestössä niin kuin muuallakin ja yhdessä
olemme saavuttaneet paljon. Mutta puheenjohtajan rooli ja asema ovat ainutlaatuisia, hän
henkilönä antaa kasvot koko järjestölle. Millaiset kasvot näemme sinussa, Voitto ?
Mieleeni tulee kolme asiaa, jotka kuvaavat sinua. Uskon, että koko liittohallitus on samaa mieltä
kanssani.
Ensinnäkin: vähemmistöpoliittinen vaikuttaminen, agitaatio ja koulutus. Olet kehittynyt vuosien
saatossa täysveriseksi vähemmistöpoliitikoksi. Olet valanut tietoa ja uskoa seuroihimme ja tukenut
seurojen taistelua vähemmistöoikeuksien puolesta. Olet tavannut kymmenien kuntien edustajia
ajaessasi kuntien liittymistä hallintoalueeseen.
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Toiseksi: järjestötaidot ja neuvottelutaidot. Olet vetänyt järjestökursseja, sovitellut seurojen
sisäisiä kiistoja ja pitänyt juhlapuheita seuroissa. Ja joka juhlan jälkeen olet iloinnut ja kehunut
seuroja, niiden kykyä järjestää asioita ja nostaa esille ruotsinsuomalaista kulttuuria. Olet todellinen
me-henkinen järjestöihminen!
Kolmanneksi: nostan esiin talouden. Astuessasi puheenjohtajan tehtäviin liiton talous oli heikko,
oli tehtävä suuria leikkauksia, säästettävä kaikessa, neuvoteltava uusista avustuksista – se oli
raskas kausi niin henkilökunnan kuin liiton toiminnan osalta. Puheenjohtajan oli tunnistettava
realiteetit ja toimittava niiden mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että puheenjohtajan on pakko johtaa
myös vaikeita asioita päätökseen. Ja tänä päivänä voimme todeta, että talous on vakaa.
Totta kai voisin luetella paljon muutakin, jota olet saanut aikaan. Olet johtanut kahta
kirjaprojektia, liiton 50-vuotishistoriikkia sekä ruotsinsuomalaista keittokirjaa. Nämä ovat suuria
kulttuuritekoja. Ja samaan luokkaan kuuluu varmasti kaikkien rakastama karaoke ja liiton
karaokekilpailu, jonka vetäjänä olet toiminut monet vuodet.
Nyt toivotamme sinulle ja Tuulikille oikein hyvää jatkoa. Et varmaan lepää laakereillasi, uskon että
järjestötoiminta jatkuu tavalla tai toisella, uusi sauna odottaa ja karaokelaulu kaikuu. Kiitos Voitto!
Kiitos meidän kaikkien puolesta!
RSKL on päättänyt myöntää sinulle liiton kultaisen merkin kiitoksena ansiokkaasta työstä
ruotsinsuomalaisen vähemmistön hyväksi.

Voitto Visuri: Kiitoksia, mitähän sanoisi, se on sellainen asia, että ei puheenjohtaja tee järjestöä,
kyllä siinä se liittohallitus on tärkeä osa, ilman että se hallitus toimii yhtenäisesti, niin ei toimi.
Mörkötiimi täytyy olla. Järjestöön kun tulee toimimaan millä tasolla hyvänsä niin lähtökohta on se,
että teemme sen, minkä mukaan on resursseja ja mikä meille on mahdollista.
Seija kuvaili hyvin sitä toimintaa, ja minulla on ollut noin sata matkustuspäivää vuodessa, että on
ollut varhaisia aamuja ja myöhäisiä iltoja ja öitäkin. Nöyrä kiitos teille kaikille ja hyvää onnea
uudelle liittohallitukselle. Ja meidän pitäisi muistaa tuolla seuroissa, että jokainen tekee parhaansa
ja tulee tekemään jatkossakin. Kiitoksia.
Pirkko Karjalainen: Nyt kun olemme päässeet alkuun, niin haluan sanoa, että kiitosten antaminen
on todella tärkeää, eikä se resursseja paljon vaadi, että kiitetään hyvästä työstä.
Nyt on vähän isompi asia, sillä RSKL on päättänyt myöntää Seija Sjötedtille liiton hopeisen merkin.
Kiitokset Seija Sjöstedt. Sinulle on myönnetty hopeinen merkki.
Seija Sjöstedt kiitti hopeisesta merkistä.

Laura Kovanen, järjestösihteeri: Kiitämme myös hallituksesta poisjääneitä Jarno Ovaskaa ja Teuvo
Nevalaa työstä, jota olette tehneet ja hyvästä yhteistyöstä.
Teuvo Nevala: Kiitän myös näistä 16 vuodesta, tulin yhtä aikaa Voiton kanssa ja tosi mukavaa ja
mielenkiintoista ollut, että nyt on haikea mieli tunne jättää.
Jarno Ovaska: Olen erittäin tyytyväinen näihin vuosiin ja että nyt on koko maassa edustusta
liittohallituksessa. Onnea uudelle hallitukselle.
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Päätös: Liittokokouksen puheenjohtaja Seppo Puolle kiitti hyvästä kokouksesta ja päätti
kokouksen 7.6 klo 11.

Kokouksen puolesta

Voitto Visuri
Puheenjohtaja
§ 1-6

Tuija Kalliomäki
Sihteeri

Seppo Puolle
Puheenjohtaja
§ 7-23

Laura Kovanen
Sihteeri

Aira Rajavuori Ludvigsen
Sihteeri

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

Leena Vinblad
Pöytäkirjan tarkastaja

Irma Larsson
Pöytäkirjan tarkastaja
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