Toimintasuunnitelma 2018-2019
Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto harjoittaa vaikutustyötä ruotsinsuomalaisten lasten ja
nuorten kielellisten, kulttuurillisten ja ihmisoikeuksien puolesta. Nuorten Liitto kokoaa yhteen
jäsenyhdistyksiä ympäri Ruotsia ja mahdollistaa järjestöjen omavaltaista toimintaa.

1. Vaikutustyö
Tulemme ajamaan kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä ruotsinsuomalaisille lapsille ja nuorille. Tätä
teemme muun muassa osallistumalla neuvonpitoihin sekä poliittisiin tapahtumiin, tekemällä
informaatio kampanjoita sekä olemalla yhteydessä poliitikkoihin.

1.1 Nuoret osallistujina demokraattisissa prosesseissa
Meidät kutsutaan usein osallistumaan kansallisiin ja paikallisiin neuvonpitoihin. Vuonna 2018
tulemme osallistumaan neuvonpitoihin, ajan ja resurssien puitteissa. Pyrimme aina lähettämään
kysymyksiä ja kommentteja, jos emme itse voi olla läsnä. Teemme myös yhteistyötä muiden
järjestöjen kanssa, jotka osallistuvat samaan neuvonpitoon, jotta takaamme että meidän
kysymyksemme otetaan esille.
Pyrimme nostamaan vähemmistöpoliittista kiinnosta ja tietoutta jäsenjärjestöissä. Rohkaisemme
jatkossakin jäseniämme edustamaan liittoa neuvonpidoissa. Tätä teemme lähettämällä tietoa
neuvonpidoista jäsenjärjestöille ja auttamalla tarvittaessa valmisteluissa ennen neuvonpitoa
sekä tukemalla jäsenjärjestöjä koko prosessissa.
Tavoite:
-

viisi (5) jäsenjärjestöä osallistuu paikallisiin neuvonpitoihin

Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto
Sverigefinska Ungdomsförbundet

Bellmansgatan 15
11847 Stockholm
www.ungfin.se

info@ungfin.se

1.2 Tietoa lisäävä toiminta
1.2.1 Vaikutustyö poliitikkojen suuntaan
Työskentelemme sen eteen, että saisimme levitettyä tietoa meistä ja ruotsinsuomalaisesta
vähemmistöstä poliitikoille. Syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana teemme poliitikoille ja
virkamiehille suunnatun informaatio kampanjan, jonka tarkoituksena on lisätä tietoutta
kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistölaista. Näin pääsemme tekemisiin päättäjien kanssa
ja saamme mahdollisuuden nostaa kiinnostusta ja tietoisuutta vähemmistökysymyksistä.
Tarkoituksena on myös varmistaa, että vähemmistölakia noudatetaan, etenkin hallintoalueen
kunnissa, ja rohkaista kuntia työskentelemään aktiivisemmin nuorten osallistumisen
edesauttamiseksi. Ennen vuoden 2018 vaaleja käymme läpi puolueohjelmat ja katsomme mitkä
puolueet mainitsevat kansalliset vähemmistöt ja miten ne mainitaan. Tämän lisäksi otamme
yhteyttä puolueisiin keskustellaksemme, mitä puolueet voivat tehdä nostaakseen
vähemmistökysymyksiä esille työssään.
Tavoite:
-

käydä läpi kaikkien eduskuntapuolueiden puolueohjelmat

-

olla yhteydessä vähintään viiteen (5) poliitikkoon

1.2.2 Edustus mediassa
Vähemmistökysymyksiä nostetaan harvoin esille kansallisissa tiedotusvälineissä, mikä
puolestaan vaikuttaa siihen, että valtaväestön vähemmistötuntemus on todella matala. Koska
suuri osa ruotsinsuomalaisesta vähemmistöstä ei seuraa ruotsinsuomalaista mediaa, tulee
meidän näkyä ja kuulua enemmän paikallisissa ja kansallisissa tiedotusvälineissä, jotta
tavoitamme sekä vähemmistön että laajemman yleisön.

Tavoite:
-

1 artikkeli kansallisessa mediassa

-

2-3 artikkelia paikallislehdissä
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1.2.3 Edustus poliittisilla foorumeilla
Almedal-viikko on tärkeä vaikutuskanava kansalaisjärjestöille. Siellä tavoitamme paikalle
saapuneet poliitikot, virkamiehet ja muut järjestöt. Osallistumme vuoden 2018 Almedal-viikolle ja
pidämme siellä seminaarin yhteistyössä Sensuksen kanssa. Seminaarin teemana tulee olemaan
vähemmistöoikeudet nuorten näkökulmasta ja pidämme myös paneelikeskustelun aiheesta.
Tulemme ottamaan yhteyttä poliitikkoihin ja kutsua heitä keskusteluun vähemmistöasioista sekä
jakamaan esitteitä Nuorten liiton toiminnasta ja kansallisten vähemmistöjen oikeuksista.
Suunnittelemme osallistumista vuoden 2018 MR-päiville (ihmisoikeuspäivät). Siellä meillä olisi
oma pöytä ja pitäisimme seminaarin. Yritämme myydä Stoltsverigefinne-näyttelyn MR-päiville,
jotta se olisi esillä niiden aikana.
Tavoite:
-

pitää seminaari Almedal-viikolla

1.2.4 Nuorten liiton vähemmistöpoliittisesti tärkeät kysymykset
Nuorten liitto jatkaa vuonna 2018 lasten- ja nuorten asioiden, mutta etenkin koulukysymysten
eteenpäinajamista. Liiton poliittinen ohjelma, joka sisältää liitolle poliittisesti tärkeät kysymykset,
esiteltiin vuonna 2016. Poliittinen ohjelma tulee päivittää, jotta se paremmin vastaa tämän
päivän haasteisiin. Tulemme päivityksen jälkeen jakamaan ohjelmaa poliitikoille ja virkamiehille.
Keskitämme huomiota siihen, miten valtiolliset selvitykset SOU 2017:60, SOU 2017:88 (Nästa
steg och Nästa steg del 2: Förslag för en stärkt minoritetspolitik) och SOU 2017:91 (Nationella
minoritetsspråk i skolan) otetaan vastaan ja mitä poliitikot konkreettisesti tekevät, jotta
selvitysten sisältämät ehdotukset toteutetaan käytännössä.
Tavoite:
-

esitellä päivitetty poliittinen ohjelma

2. Jäsenjärjestöt ja jäsenet
Olemme vuonna 2017 saaneet useita uusia jäsenjärjestöjä ja toiveena on, että uusia
perustettaisiin myös vuonna 2018. Tämä on Nuorten liiton toiminnan edellytys, koska on
tärkeää, että meillä on aktiivista toimintaa useilla paikkakunnilla. Samalla se kuitenkin kasvattaa
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jäsenhuollon osalta vaatimuksia liiton toimistoa kohtaan. Tästä johtuen olemme kehittäneet
uuden yhdistyskansion, joka on niin uusien kuin vanhojenkin jäsenjärjestöjen apuväline.

2.1 Jäsenjärjestöjen lukumäärän lisääminen
Vuonna 2018 pyrimme saamaan mukaan lisää ruotsinsuomalaisia ja yritämme perustaa
yhdistyksiä jotka ovat avoimia ja ystävällisiä myös muille kuin yliopisto-opiskelijoille. Levitämme
uutta yhdistyskansiota ja tuemme aktiivisesti uusien jäsenjärjestöjä perustamista.

Tavoite:
-

tukea kolmen (3) uuden yhdistyksen perustamista

2.2 Jäsenmäärän lisääminen
Olemme täysin riippuvaisia jäsenistämme, koska valtionavustus perustuu nuorisojäsenten
lukumäärään. Tästä johtuen on tärkeää, että saamme houkuteltua lisää nuoria mukaan
toimintaamme. Autamme ja tuemme jäsenjärjestöjä, jotta he pystyisivät värväämään uusia
jäseniä. Otamme käyttöön myös jäsenjärjestöille suunnatun jäsenvärväys-kampanjan.

Nuorten liitolla on myös kohderyhmä, johon kuuluu hieman vanhempia henkilöitä, jotka eivät tuo
meille valtiontukea. Siksi tarjoamme heille mahdollisuuden tukea liiton toimintaa tukijäseninä.
Tällöin he maksavat 100 kruunun vuosimaksun liiton toiminnan tueksi. Tukijäsenyys korvaa
aikaisemman mahdollisuuden liittyä suorajäseneksi.
Tavoite:
-

800 nuorisojäsentä vuoden 2018 lopussa
200 tukijäsentä vuoden 2018 lopussa
jäsenvärväys-kampanja

2.3 Osaamista lisäävät toiminta ja jäsenhuolto
On tärkeää, että jäsenjärjestömme ovat aktiivisia ja että järjestöjen toimintaa kehitetään.
Jäsenten tulee myös tuntea, että kaikella tällä työllä on tarkoitus. Olemmekin suunnitelleet
pitävämme networking-treffit syksyllä 2018, jolloin jäsenjärjestöillämme on mahdollisuus tavata
toisiaan ja vaihtaa ideoita. Tavoitteenamme on myös tavata kaikki jäsenjärjestömme niillä
paikkakunnilla, joilla jäsenjärjestöt sijaitsevat. Vuonna 2018 kannustamme jäsenjärjestöjämme
osallistumaan muun muassa Sensuksen ilmaisiin koulutuksiin.
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Tavoite:
-

järjestää neljä (4) kurssia yleisestä yhdistystietoudesta ja
hallitustyöskentelystä neljällä eri paikkakunnalla
tavata jäsenjärjestöjämme vähintään kerran vuodessa

2.4 Vaalivaliokunta
Jotta voimme taata vaalivaliokunnan työn laadun, on tärkeää että valiokunnan jäsenillä on
tehtävän suorittamiseen vaadittavat taidot. On myös ensiarvoisen tärkeää, että
vaalivaliokunnalla on mahdollisuus tavata kasvotusten ja suunnitella nimeämis- ja
valintaprosessi etukäteen.
Tavoite:
-

vaalivaliokunta tapaa toisensa vähintään yhden (1) kerran toimintavuoden
aikana

3. Toiminta ja apurahajärjestelmä
Meillä on muutamia vuosittain toistuvia tapahtumia, joita järjestämme itse tai joissa olemme
yhteistyökumppaneina. Yksi esimerkki tästä on Fintastic-musiikkifestivaali, joka tänä vuonna
Tukholman lisäksi järjestetään Luulajassa. Toinen vuosittain toistuva tapahtuma on Nuorten
liiton itsenäisyyspäiväjuhla, jonka jokin jäsenjärjestöistämme järjestää. Jaamme jatkossakin
tukea jäsenjärjestöille, jotta ne voivat järjestää monipuolisia tapahtumia ympäri maata.

3.1 Kulttuuritoiminta
3.1.1 YksiKaksiFilmi - Ruotsin suomalaisin elokuvafestivaali
YksiKaksiFilmi on elokuvafestivaali, jonka tänä vuonna järjestää Ruotsinsuomalaisten Nuorten
liitto 14.-16. syyskuuta Bio Riossa Tukholmassa. Festivaalilla näytetään elokuvia, dokumentteja
ja lyhytelokuvia Suomesta. Ruotsinsuomalaisten Nuorten liitto esittää festivaalin yhteydessä
muun muassa #Stoltsverigefinne-näyttelyn ja pitää avajaisjuhlan ruotsinsuomalaiselle musiikille.
Perjantaina ruotsinsuomalaiset koululuokat kutsutaan katsomaan elokuvia, jotka ovat sopivia
alaluokille ja yläasteikäisille.Tämän jälkeen seuraa keskusteluja sekä opettajien että oppilaiden
kanssa. Tukholmassa asuvat Ruotsinsuomalaisten Nuorten liiton jäsenet tullaan ottamaan
mukaan festivaalin suunnitteluun jo kevään aikana, mutta heitä hyödynnetään myös tapahtuman
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aikana. Opastus siihen, miten festivaali voidaan järjestää myös muualla Ruotsissa, muotoillaan
tapahtumaprosessin aikana.
3.1.2 Finntastic-festivaali
Kuten aikaisempinakin vuosina, on Ruotsinsuomalaisten Nuorten liitto mukana järjestämässä
Finntastic-festivaalia yhdessä muiden ruotsinsuomalaisten yhdistysten, suomenruotsalaisten
yhdistysten ja Finlandsinstitutetin kanssa. Festivaalin alkuperä on toiveessa tarjota
ruotsinsuomalaista, suomenruotsalaista ja suomalaista kulttuuria ruotsalaiselle yleisölle. Tänä
vuonna teemana on laajempi vähemmistönäkökulma ja muun muassa saamelaisartisteja tulee
esiintymään. Tapahtumassa tarjotaan niin musiikkia, runoutta kuin paneelikeskusteluja
kansallisten vähemmistöjen tilanteesta Ruotsissa. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna
Tukholmassa ja Luulajassa.

3.2 Tuki jäsenjärjestöille
Liitto jatkaa jäsenjärjestöjen toiminnan tukemista, jakamalla tukea erilaisiin aktiviteetteihin ja
tapahtumiin. Jotta voimme jatkossakin taata jäsenjärjestöjen työn pitkäaikaisuuden ja
kestävyyden, on liiton toivomus, että jäsenjärjestöt tekevät jatkossa vuosibudjetin ja
toimintasuunnitelman. Tämä on edellytys liiton budjettisuunnitteluun sekä siihen että liitto pystyy
parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan jäsenjärjestöjä hakemaan tukea muilta tahoilta, kuten
esimerkiksi kunnilta. Koska yhteiskunnan vastuu on elvyttää ja tuoda ruotsinsuomalaista
kulttuuria näkyville, on meidän tavoitteemme tulevalle toimintavuodelle, että useammat
jäsenjärjestöt hakevat tukea toimintaansa kunnilta. Liitto tulee tarjoamaan tukea jäsenjärjestöille
helpottaakseen järjestöjen kontaktia kuntien kanssa.
Tavoite:
-

Kaikki jäsenjärjestöt hakevat tukea kunnalta vähintään yhden (1) kerran

3.2.1 Muuttunut apurahajärjestelmä jäsenjärjestöille
On tärkeää, että jäsenjärjestöillä on mahdollisuus kehittää ja ajaa toimintaansa ja siihen on
oltava resursseja. Tulevan toimintavuoden aikana jaamme jokaiselle jäsenjärjestölle 3000
kruunua toimintatukea. Se on ensikädessä tarkoitettu yhdistysten hallituksille, jotta ne voivat
hoitaa tehtävänsä ja pitää kokouksia.
Toimintatuen lisäksi kaikki jäsenjärjestöt voivat hakea tukea aktiviteetteihin ja tapahtumiin
Nuorten liitolta. Liittohallitus on kehittänyt selkeämmät ohjeet siihen miten ja milloin tukea voi
hakea, mihin tukea voi hakea ja miten tuen käytöstä tulee raportoida.
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Liittohallitus on myös luonut ohjeet siihen mitä liittohallituksen tulee ottaa huomioon tukirahoja
jaettaessa. Tämä on tärkeää, jotta voidaan varmistua tuen jakamisesta oikeaan tarkoitukseen ja
että jäsenjärjestöjen toiminta on linjassa liiton tarkoituksen kanssa.

4. Viestintä
Hyvä viestintä liiton ja jäsenjärjestöjen välillä on edellytys hyvään ja kaikki huomioon ottavaan
toimintaan. Vuonna 2017 muutimme toimintakoordinaattorin työnkuvaa niin, että työnkuvaan
kuuluu pitää enemmän yhteyttä jäsenjärjestöihin ja tukea niitä. Sama viestinnällinen kehitys
jatkuu myös vuonna 2018. On tärkeää, että jäsenjärjestömme tietävät mitä liitossa ja
ruotsinsuomalaisessa vähemmistössä tapahtuu. Ryhdymme lähettämään jäsenkirjeitä kaikille
jäsenille, jatkamme kotisivun kehittämistä ja kirjoitamme enemmän artikkeleita ja informaatiota
kotisivuille. Olemme myös perustaneet SOME-valiokunnan, joka vastaa työstä sosiaalisissa
medioissa ja osittain myös muun viestinnän osalta. Pyrimme parantamaan niin liiton kuin
jäsenjärjestöjenkin näkyvyyttä sosiaalisissa medioissa.
Tavoite:
-

lähettää vähintään neljä (4) jäsenkirjettä
aloittaa Twitterin käyttö

4.1 Puheenjohtajaverkosto
Puheenjohtajaverkosto perustettiin vuonna 2017, mutta sillä ei ole vielä ollut yhtään fyysistä
tapaamista. Puheenjohtajaverkosto täyttää tärkeä tehtävän, koska se ylläpitää hyvää viestintää
jäsenjärjestöjen ja liiton välillä.
Tavoite:
-

pitää kaksi (2) fyysistä puheenjohtajaverkostotapaamista toimintavuoden
aikana
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5. Kansainvälinen työ
Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on hyvä foorumi päästä vaikuttamaan nuorten
ruotsinsuomalaisten oikeuksiin Suomessa. Jatkamme myös tulevaisuudessa tätä vaikutustyötä
ja yritämme saada useampia jäsenjärjestöjämme liittymään USP:iin, jotta ne voivat osallistua
itsenäisinä yksikköinä joka toinen vuosi järjestettävään istuntoon, eivätkä vain epäsuorasti liiton
kautta.
Myös Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto (Ungdomen Nordiska Råd - UNR) on liitolle
luonnollisesti hyvä vaikutuskanava, koska neuvoston työhön kuuluu politiikkaan vaikuttaminen ja
yhteistyö koko Pohjolassa ja alueilla jotka koskettavat nuoria pohjoismaalaisia. Kieli- ja
koulutuskysymykset ovat erityisen olennaisia UNR:ssa, kuten Nuorten liitossakin, joka tekee
UNR:stä meille tärkeän foorumin.
Tämän vuoden aikana haluamme vierailla Euroopan parlamentissa ja ottaa osaa heidän
työhönsä vähemmistökysymysten osalta.
Tavoite:
-

osallistua Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston istuntoon ja ottaa yhteyttä
muiden Pohjoismaiden Nuorten Liittoihin
vierailla Euroopan parlamentissa yhden (1) kerran vuoden aikana
olla aktiivisia Ulkosuomalaisparlamentissa

6. Projektit
Erilaisten projektien kautta ajamme vaikutustyötä, lisäämme näkyvyyttämme, saamme lisää
uusia ja kiinnostuneita jäseniä sekä meidän on mahdollista palkata lisää henkilökuntaa ja lisätä
taloudellisia voittoja. Panostamme vanhojen projektien kehittämiseen, mutta tutkimme myös
mahdollisuuksia uusien projektien aloittamiseen.

6.1 Opintokerhotoiminta
Olemme yhteistyössä Sensuksen kanssa aloittaneet pilottihankkeen opintokerhoista suomen
kielellä. Opintokerhoja pitävät nuoret ruotsinsuomalaiset toisille nuorille ruotsinsuomalaisille.
Kunnianhimoisena tavoitteenamme on kehittää tätä eteenpäin, mm. perustamalla uusia
opintokerhoja useisiin kuntiin ja koordinoimalla niitä. Tätä varten haemme apurahaa Allmänna
arvsfondenilta. Tavoitteena on hakea varoja, jotta voimme palkata projektivastaavan, joka
koordinoi ja vastaa opintokerhotoiminnasta.
Tavoite:
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-

saada hyväksytty apurahahakemus arvsfondanilta
aloittaa opintokerhotoiminta vähintään kahdessa kunnassa

6.2 Kielipaketti
Tulemme kehittämään kielipakettia, joka esiteltiin vuonna 2015. Ajatuksena on, että vuonna
2018 jätämme projektihakemuksen kielineuvostolle; haluaisimme tehdä elokuvia ja lauluja
ruotsiksi ja suomeksi, täydennyksenä kielipaketille. Tarkoituksena on kehittää kielipakettia niin,
että se toimii välineenä ja tukena kielenoppimiselle. Mikäli meille myönnetään apurahaa,
teemme etenkin kunnille, kirjastoille, museoille ja neuvoloille suunnatun mainoskampanjan
kielipaketista.

Tavoite:
-

kirjoittaa hakemus kielineuvostolle

6.3 Stoltsverigefinne
Kehitämme Stoltsverigefinne-projektia ja toteutamme uuden version stoltsverigefinne-kirjasta,
jossa on helpompi muotoilu ja joka on halvempi painatuskustannuksiltaan. Painamme myös
uuden sarjan näyttelystä, jota on helpompi käsitellä.

Tavoite:
-

näyttely vuokrataan vähintään viisi (5) kertaa
toteuttaa uusi versio stoltsverigefinne-kirjasta

7. Organisaatio
7.1 Toimiston työ
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Pyrimme olemaan houkutteleva ja hyvä työnantaja. Tänä päivänä liitolla on vain yksi työllistetty
ja työtaakka on samaan aikaan todella korkea. Tästä johtuen olemme yrittäneet vuoden 2017
aikana muuttaa toimintakoordinaattorin työtehtäviä niin, että työ voitaisiin tehdä olemassa
olevilla resursseilla. Olemme tehneet päätöksen, että työtä ei voi tehdä 80 %:lla työajalla, vaan
olemme kasvattaneet toimintakoordinaattorin työajan 100 %:seksi. Meillä on jatkossakin
kokoaikatyöllistetty ja mietimme työaikaa uudelleen, mikäli edellytykset muuttuvat. Palkkaamme
projektihenkilökuntaa, jos meillä on siihen resursseja ja tutkimme mahdollisuutta harjoittelijaan.
Jatkamme myös työympäristön kehittämistä systemaattisesti. Tätä teemme pitämällä
säännöllisesti työpaikkatapaamisia ja ottamalla esille työympäristöä koskevia ohjeita.

Tavoite:
-

että liitolla on yksi harjoittelija osan aikaa vuodesta
ottaa esille työympäristöä koskevat ohjeet

7.2 Hallitustyö
Hallitus pyrkii tehostamaan hallitustyöskentelyä ja jakamaan työtaakkaa. Tätä teemme muun
muassa valiokuntien kautta. Liittohallitus pyrkii myös vähentämään kuluja, pitämällä suurimman
osan tapaamisista toimistolla Tukholmassa. Hallitus kokoontuu noin joka toinen kuukausi ja
hallitus suunnittelee pitävänsä kuusi (6) kokousta tulevan toimintavuoden aikana. Fyysisten
tapaamisten lisäksi liittohallitus pitää kokouksia myös netin kautta. Hallituksen pätevyyden
kehittäminen on myös tärkeää, jotta taataan kestävä ja hyvä työnjälki.

Tavoite:
-

osa tai koko hallitus osallistuu pätevyyttä lisääviin koulutuksiin
pitää suurin osa kokouksista Tukholmassa

7.3 Yhteistyö
Jatkamme yhteistyötä muiden vähemmistöjärjestöjen ja projektien kanssa, kuten esimerkiksi Met
nuoret, FIN I VÄST, Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta ja Arkisto, sekä muut olennaiset toimija.
Kartoitamme myös minkä muiden järjestöjen kanssa voisi olla kiinnostavaa ryhtyä yhteistyöhön.
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7.3.1 RSKL
Olemme muuttaneet takaisin Bellmansgatanille ja olemme lähentyneet RSKL:a
(Ruotsinsuomalaisten keskusliitto/ Sverigefinska riksförbundet) monella tapaa. Jatkamme työtä,
jotta meistä tulisi RSKL:n virallinen nuorisoliitto. Onnistuessaan se voisi parantaa
yhteistyötämme ja mahdollistaa paremman jäsentenvaihdon kahden järjestön välillä.

Tavoite:
-

aloittaa suunnittelu ja konkreettiset valmistelut, jotta meistä voisi tulla RSKL:n
virallinen nuorisoliitto

Liittohallitus 2017-2018 ehdottaa tämän toimintasuunnitelman lisäämistä vuosikokouksen
asiakirjoihin
Ella Turta, liittohallituksen puheenjohtaja
Alice Kyander, varapuheenjohtaja
Josefin Gustafsson, hallituksen jäsen
Suvi Vallius Kvist, hallituksen jäsen
Emilia Keskisaari, hallituksen jäsen
Aida Ohtonen, varajäsen
Lasse Lund, varajäsen
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