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1. JOHDANTO 

 

 

Suomalaisten suuria Ruotsiin muuton vuosikymmeniä olivat 1960- ja 70-luvut, jolloin 

Ruotsiin muutti vuosittain noin 40 000 suomalaista. Muuton tärkeimpänä syynä olivat 

elinkeinorakenteen muutoksesta johtunut työttömyys ja taloudellisesti paremman elämän 

tavoitteleminen Ruotsissa. (Andersson & Kangassalo 2003, 64–65.)  

 Joukkomuuton aikana Suomesta Ruotsiin muuttaneet olivat lähtöisin pääosin 

maaseudulta. Heillä oli yleensä alhainen koulutustausta, ja heidät palkattiin työskentelemään 

teollisuudessa. Joukkomuuton jälkeisinä vuosikymmeninä Ruotsiin muuttaneet ovat olleet 

hyvin koulutettuja kaupunkilaisia, ammattitaitoisia työntekijöitä, toimihenkilöitä ja 

opiskelijoita. Kun suuren muuttoaallon muuttajat työskentelivät pääosin teollisuudessa, oli 

teollisuuden palveluksessa 1980-luvulla enää 40 prosenttia. Pääosa ruotsinsuomalaisesta 

työvoimasta työskenteli jo 1990-luvulla palvelualoilla. (Andersson & Kangassalo 2003, 67.)  

Ruotsinsuomalaisten, varsinkin vanhempien ikäpolvien, yhtenä harrastuksena on ollut 

kirjoittaminen. Kirjoittamisen on nähty olevan yksi osa sopeutumisessa uuteen maahan. 

Kirjoittamalla ruotsinsuomalaiset ovat pystyneet ilmaisemaan itseään, kertomaan 

kokemuksistaan ja tunteistaan. Yleensä siirtolaisuuskirjallisuuden, kuten myös 

ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden, teemoina ovat olleet kokemukset siirtolaisuudesta ja 

sopeutumisesta uuteen maahan. Kirjallisuus on käsitellyt myös vanhaa kotimaata, kaipuuta ja 

vihaa entistä kotimaata kohtaan. (Gröndahl 2002b, 21–23.)  

Ruotsinsuomalaista kirjallisuutta tutkineen Marja-Liisa Pynnösen (1991b, 34) mukaan 

ruotsinsuomalaisten kirjoittajien ja kirjailijoiden kirjallinen toiminta on sidoksissa ennen 

kaikkea heidän sukupolveensa ja koulutukseensa, mutta myös yhteiskunnallisiin oloihin. 

Kirjailijan toiminta on käsitettävä sosiaalisen roolin harjoittamiseksi, jossa kirjailija tuottaa 

tekstiä rooliansa määrittävien odotusten, rajoitusten ja vapauksien mukaisesti.  

Ruotsinsuomalaisen kirjailijan Susanna Alakosken teos Svinalängorna julkaistiin vuonna 

2006, lähes 40 vuotta myöhemmin kuin ensimmäiset ruotsinsuomalaiset romaanit. Alakosken 

romaani kertoo Suomesta Ruotsiin muuttaneen perheen elämästä perheen tyttären kertomana. 

Kertooko Alakosken romaani samoista aiheista, jotka ovat olleet tyypillisiä 

ruotsinsuomalaiselle kirjallisuudelle? Pitääkö Marja-Liisa Pynnösen toteamus paikkansa, että 

ruotsinsuomalaisten kirjailijoiden kirjallinen toiminta on sidoksissa heidän sukupolveensa, 

koulutukseensa ja yhteiskunnallisiin oloihinsa? 
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1.1 Tausta 

 

Tässä työssä tarkastellaan ja vertaillaan kahden ruotsinsuomalaisen kirjailijan, Antti Jalavan 

(s. 1949) ja Susanna Alakosken (s. 1962) romaaneja. Tarkasteltavaksi olen valinnut Jalavan 

teokset Jag har inte bett att få komma (suom. Kukaan ei kysynyt minulta) ja Asfaltblomman 

(suom. Asfalttikukka) sekä Alakosken Svinalängorna (suom. Sikalat).  

Molempien kirjailijoiden romaanit kuvaavat suomalaista maahanmuuttajaelämää 1960- ja 

70-lukujen Ruotsissa. Alakosken romaani on julkaistu vuonna 2006, kun Jalavan teokset on 

julkaistu vuosina 1976 ja 1980, lähempänä romaanien tapahtuma-ajankohtaa. Yhteistä sekä 

Jalavan että Alakosken teoksille on se, että ne on kirjoitettu lapsen tai nuoren näkökulmasta. 

Pynnösen (1991, 69) mukaan lapset ja nuoret ovat ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudessa usein 

kiusattuja sivullisia ja sivustakatsojia. Lasten ja nuorten elämää tarkastellaan yleensä aikuisten 

näkökulmasta, aikuisten kertomana. Näissä Jalavan ja Alakosken teoksissa lapset ja nuoret 

ovat pääosassa. He kertovat omasta elämästään, mutta tarkastelevat myös aikuisten elämää 

omasta näkökulmastaan.  

Kertojaminä nuortenromaanissa Jag har inte bett att få komma on romaanin alussa 

kansakoulun viidettä luokkaa käyvä Markku, joka muuttaa äitinsä ja veljensä kanssa Ruotsiin 

jo aiemmin muuttaneiden isän ja perheen vanhimman veljen perässä. Asfaltblommanin 

kertojaminä on noin kaksikymmentävuotias Tukholmassa asuva nuorimies, jo työelämään 

siirtynyt Erkki. Hän on ensimmäisen polven siirtolainen, joka etsii itseään kirjoittamalla 

romaania 15-vuotiaasta Hannusta. Svinalängorna-romaanin kertojaminä on teoksen alussa 

noin kuusivuotias Suomessa syntynyt Leena. Hän kuvaa omaa ja perheensä elämää Fridhemin 

upouudessa lähiössä Ystadissa kunnes hän on teini-ikäinen. Jalavan (1976; 1980) ja 

Alakosken (2006) romaanit perustuvat ainakin osittain heidän omiin lapsuuden- ja 

nuoruudenkokemuksiinsa. 

Molempien kirjailijoiden romaanit ovat olleet menestysromaaneja ruotsinsuomalaisen 

kirjallisuuden genressä niin Ruotsissa kuin Suomessa. Niitä on luettu paljon, ja ne ovat 

saaneet huomattavia palkintoja. Jalavan Asfaltblomman sai nuorille kirjailijoille jaettavan 

Kalevi Jäntin palkinnon vuonna 1982, ja Alakosken Svinalängorna palkittiin Ruotsin 

merkittävimmällä kirjallisuuspalkinnolla, August-palkinnolla vuonna 2006. Alakosken 

romaanin suosiota osoittaa myös se, että sen filmatisointi aloitettiin syksyllä 2009, ja teoksen 

näytelmäversio sai ensi-iltansa syksyllä 2009 niin Suomessa kuin Ruotsissa.  
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1.2 Tavoitteet ja menetelmät 

 

Työn tavoitteena on tarkastella ja vertailla: 

- Miten kirjailijat kuvaavat teostensa nuoria päähenkilöitä, kertojaminiä Markkua,  

Erkkiä ja Leenaa?  

- Miten kirjailijat kuvaavat lapsille ja nuorille tärkeitä asioita, perhettä, ystäviä,  

koulua ja kieltä? 

- Kertovatko tutkittavat teokset ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden aiemmissa  

tutkimuksissa esiin nousseita aiheita, vaikka teosten kertojina ovat lapset ja 

nuoret?  

- Onko teoksilla joitain yhtymäkohtia? 

- Kuvaavatko teokset elämää Ruotsissa samankaltaisesti kirjailijoiden eri  

sukupuolesta ja sukupolvesta huolimatta? 

 

Ruotsinsuomalaisesta kirjallisuudesta on kirjoitettu kaksi väitöskirjaa, jotka ovat työn 

teoreettisena viitekehyksenä. Marja-Liisa Pynnösen väitöskirja Siirtolaisuuden vanavedessä – 

tutkimus ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden kentästä vuosina 1956–1988 on vuodelta 1991 ja 

Erkki Valleniuksen Kansankodin kuokkavieraat – II maailmansodan jälkeen Ruotsiin 

muuttaneet suomalaiset kirjallisuuden kuvaamina on vuodelta 1998. Tavoitteenani on 

tarkastella näiden väitöskirjojen pohjalta Jalavan ja Alakosken teoksia.  

Tarkastelen, miten Jalava ja Alakoski kuvaavat teoksissaan kirjojensa päähenkilöitä, 

nuoria kertojaminiä Markkua, Erkkiä ja Leenaa. Tarkastelen, miten kirjailijat kertovat lapsille 

ja nuorille tärkeistä asioista kuten perheestä, koulusta, ystävistä ja kielestä. Kuvaan, miten 

kirjailijat kertovat asioista sekä vertaan, onko teoksilla yhtäläisyyksiä tarkasteltavien aiheiden 

suhteen.  

 

1.3 Keskeiset käsitteet 

 

Ruotsinsuomalainen kulttuuri 

 

1970-luvulta lähtien on keskusteltu ruotsinsuomalaisesta kulttuurista ja siitä, mitä se on. 

Kulttuurin määritteleminen on hyvin vaikeaa, eikä siitä ole olemassa yksiselitteistä 

määritelmää. Laajimmassa merkityksessään kulttuuri on jotain, joka läpäisee kaikkia 

yhteiskunta-aloja, vaikuttaa kansalaisten moraalikäsitykseen, kansan yhteiseen mentaliteettiin 

sekä käsityksiin arvoista. Kulttuurin käsitteen määritteleminen on kulttuurisidonnaista, ja 
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siihen vaikuttaa jokaisen yksilön käsitys kulttuurista. Kulttuurista puhuttaessa ei puhuta 

mistään rajatusta ja objektiivisesti määritellystä asiasta. (Jokinen 1996, 379.) 

Osa ruotsinsuomalaisista kulttuuriaktivisteista on keskustellut vuosikymmenien ajan 

erityisen ruotsinsuomalaisen kulttuurin olemassaolosta. Suuri osa suomalaisista oli 1970- ja 

80-luvuilla ensimmäisen tai toisen polven ruotsinsuomalaisia, eivätkä he olleet vielä ehtineet 

muodostaa omia kulttuuriperinteitään ja -instituutioitaan. Innoitusta ja tukea omille 

kulttuuripyrkimyksille haettiin Suomesta. Siksi joidenkin mielestä kyseessä on suomalaisen 

kulttuurin haarauma. Toiset näkivät, että ruotsinsuomalainen siirtolaiskulttuuri oli osa vanhaa 

työnväenkulttuuria ja toivoi jatkavan sen perintöä. Perusteluna tälle oli se, että suuri osa 

maahanmuuttajista työskenteli perinteisissä työväen ammateissa. Varsinkin 

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto RSKL painotti 1970- ja 80-luvuilla, että ruotsinsuomalaisen 

kulttuurityön tulee olla sidoksissa maahanmuuttajien arkipäivään. (Jokinen 1996, 379–380.) 

Nykyisin ruotsinsuomalaiset ovat tietoisia omasta ruotsinsuomalaisesta kulttuurista, joka 

eroaa hallitsevista valtakulttuureista niin Suomessa kuin Ruotsissa. Ruotsinsuomalaisen 

kulttuurin samoin kuin ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden määrittelyyn vaikuttaa yhteiskunnan 

näkemys ruotsinsuomalaisista, niiden asemasta ja statuksesta sekä niistä taksonomisista 

piirteistä, jotka kuvaavat kulttuureja. (Gröndahl 2000, 13.) 

 

Ruotsinsuomalainen kirjallisuus 

 

Ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden kuten ruotsinsuomalaisen kulttuurinkin määritteleminen on 

vaikeaa. Sitä ei voi verrata suomenruotsalaiseen tai ruotsinvirolaiseen kirjallisuuteen, ilmiönä 

se on täysin omansa, vaikka se on kokenut samanlaisia kehitysvaiheita kuin muutkin 

siirtolaiskirjallisuudet. Pynnönen (1991a, 22) puhuu ruotsinsuomalaisesta kirjallisuudesta 

suomalaisen kirjallisuuden haaraumana. Hän toteaa ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden 

jatkavan Suomen kansallisidealistista ja proletaarista kirjallisuusperinnettä. Samalla siihen 

yhdistyy aineksia kulloisenkin kirjoitusajankohdan virtauksista. Pynnönen (1991b, 32, 103) 

toteaa, että varsinkin ruotsinsuomalaisissa proosateoksissa aiheenvalinta, ihmiskuvaukset ja 

tyyli liittyvät realismiin, johon myös suomalainen työväenkirjallisuus liittyy. Tällöin on hyvin 

todennäköistä, että teosten muotoratkaisut ovat myös työväenkirjallisuudesta. Työläisten 

arkea ja elämää kuvaava arki on tärkeämpää kuin teoksen muoto. 

Toisaalta Pynnönen (1991b, 103–104) huomauttaa, että ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden 

tarkastelukulma on laajentunut koskettamaan myös kansainvälisiä ongelmia. Kirjallisuuden 

henkilöt ovat yleensä työläisiä, yhteiskunnan vähäosaisia siirtolaisia, ja heidät kuvataan 

arvostavasti, kun taas yhteiskuntaa ja sen edustajia arvostellaan kriittisesti. Kirjallisuudesta 
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välittyy yhteiskunnan epäkohdat, mutta niissä kritisoidaan myös maahanmuuttajien pakoa 

todellisuudesta. Ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden henkilöt ovat ahdistuneita, etsivät itseään 

ja odottavat jotain. Näiden tunnusmerkkien perusteella ruotsinsuomalainen kirjallisuus voisi 

edustaa taiteen eksistentiaalisia suuntauksia.  

Gröndahlin (2000, 13) mukaan ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden kuvaaminen on usein 

keskittynyt ruotsinsuomalaisten harrastelijamaisimpaan osaan, ja sitä on nimenomaan kuvattu 

siirtolaiskirjallisuutena. Tähän yhdistetään kirjoittajan työläistausta, vähäinen koulutustaso ja 

kirjallisuuden siirtolaisuutta käsittelevät teemat. Hän toteaa, että Ruotsissa asuvien 

suomalaisperäisten ammattikirjailijoiden kirjoittama korkeatasoinen kirjallisuus on usein 

luokiteltu kuuluvaksi Suomen tai Ruotsin kirjallisuuteen, eikä ruotsinsuomalaiseen 

kirjallisuuteen.  

Suomalaista realistista työväenkirjallisuutta esitellessään Kai Laitinen (1991, 560) viittaa 

Ruotsiin muuttaneisiin suomalaisiin, jotka ovat muodostamassa Ruotsissa omaa 

kirjallisuuttaan ja joiden kirjoittamassa kirjallisuudessa on samoja piirteitä kuin suomalaisessa 

työväenkirjallisuudessa. Hän tosin mainitsee, että ruotsinsuomalaisten kirjoittama kirjallisuus 

poikkeaa sävyltään suomensuomalaisesta kirjallisuudeksi, mutta ei selitä sen tarkemmin sen 

tunnusmerkkejä tai piirteitä.  

Siirtolaiskirjallisuus, jota ruotsinsuomalainen kirjallisuuskin on hyvin vahvasti, on 

Valleniuksen (1998, 10) mukaan kirjallisuutta, ”jolle maastamuutto yhteiskunnallisena ja 

historiallisena ilmiönä on antanut sysäyksen ja joka käyttää aiheenaan siirtolaisuutta ja 

siirtolaisten elämää”. Kun kirjallisuus esittää vaatimuksia, problematisoi ja tematisoi ajan 

haasteita, se ottaa osaa myös yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen keskusteluun. 

Siirtolaiskirjallisuus on realistista kirjallisuutta, joka kuvaa yksilöä modernisaation 

puristuksessa.  

Valleniukselle (1998, 13–14) ruotsinsuomalainen kaunokirjallisuus tai 

ruotsinsuomalainen siirtolaiskirjallisuus on kirjallisuutta, jonka aiheena ovat siirtolaisten 

kokemukset uudesta kotimaasta ja kaipuu vanhaan kotimaahan. Hän ei pidä 

siirtolaiskirjallisuuden määrittelyssä tärkeänä teosten julkaisukieltä, kirjoittajan 

kansalaisuutta, asumispaikkaa eikä kustannus- tai julkaisumaata. Esimerkiksi kielen ja 

kirjailijan kansallisuuden perusteella on vaikea määrittää, mihin kirjallisuuteen mikin teos 

kuuluu, mutta teoksen aiheen perusteella se on hänen mukaansa luokiteltavissa. Vallenius 

käyttääkin väitöskirjassaan mieluummin käsitettä siirtolaiskirjallisuus kuin 

ruotsinsuomalainen kirjallisuus.  
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Marja-Liisa Pynnönen tulkitsee siirtolaiskirjallisuutta väitöskirjassaan hieman toisin kuin 

Erkki Vallenius. Hän hyväksyy ruotsinsuomalaiseksi kirjallisuudeksi vain sellaiset teokset, 

joiden tekijät ovat aloittaneet pääasiallisen kirjoittamisen vasta siirtolaisina Ruotsissa 

asuessaan. Hänelle ruotsinsuomalaista kirjallisuutta on sellainen kirjallisuus, jossa 

kokemukset siirtolaisuudesta ovat saaneet ihmiset kirjoittamaan. Siirtolaiskokemukset ovat 

tarjonneet heille aiheen kirjoittaa. Hän ei katso ruotsinsuomalaiseksi kirjallisuudeksi ja 

kirjailijaksi sellaista kirjoittajaa, joka on aloittanut uransa Suomessa, mutta on myöhemmin 

asettunut asumaan Ruotsiin. (Pynnönen 1991b, 29–31.) 

Tässä työssä tarkoitan ruotsinsuomalaisella kirjailijalla Ruotsissa asuvaa kirjailijaa, jolla 

on suomalaiset sukujuuret. Ruotsinsuomalaisella kirjallisuudella tarkoitan ruotsinsuomalaisen 

kirjailijan kirjoittamia teoksia, joiden aiheina ovat siirtolaisuus ja kokemukset siirtolaisten 

elämästä Ruotsissa. Kirjailijan kansallisuudella, teoksen julkaisukielellä eikä julkaisumaalla 

ole mielestäni merkitystä määritelmän suhteen. Tämän määritelmän mukaan sekä Jalava että 

Alakoski ovat ruotsinsuomalaisia kirjailijoita ja heidän tässä tarkasteltavat teokset ovat 

ruotsinsuomalaista kirjallisuutta.  

 

 

2. AIEMPI TUTKIMUS SIIRTOLAISKIRJALLISUUDESTA 

 

 

Siirtolaiskirjallisuus on yleensä jäänyt kirjallisuudentutkimuksen ulkopuolelle niin aiemmassa 

kotimaassa kuin kirjallisuuden vastaanottajamaassa. Kiinnostus siirtolaiskirjallisuuden 

tutkimukseen on paljolti riippunut siitä, millainen symbolinen merkitys 

siirtolaiskirjallisuudella on kyseiselle kotimaalle. Esimerkiksi ulkomailla kirjoitetulla 

virolaisella kirjallisuudella on ollut hyvin tärkeä ja merkittävä asema Viron kirjallisuudessa. 

Tämän vuoksi virolaista siirtolaiskirjallisuutta on myös tutkittu paljon Viron jälleen 

itsenäistyttyä vuonna 1991. (Gröndahl 2002b, 14.)  

Suomessa siirtolaiskirjallisuuksia on tutkittu vain vähän. Esimerkiksi 

amerikansuomalaista kirjallisuutta ei ole tutkittu, vaikka amerikansuomalaisesta 

työväenteatterista ja näytelmäkirjallisuudesta samoin kuin kanadansuomalaisesta lehdistöstä 

on tehty omat selvityksensä. Myöskään ruotsinsuomalainen kirjallisuus ei ole ollut suosittu 

tutkimuskohde Suomessa. (Pynnönen 1991b, 25, 27.)  

Tähän mennessä ruotsinsuomalaisesta kirjallisuudesta on kirjoitettu kaksi väitöskirjaa. 

Marja-Liisa Pynnösen väitöskirja Siirtolaisuuden vanavedessä – tutkimus ruotsinsuomalaisen 
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kirjallisuuden kentästä vuosina 1956–1988 on vuodelta 1991, ja Erkki Valleniuksen 

Kansankodin kuokkavieraat – II maailmansodan jälkeen Ruotsiin muuttaneet suomalaiset 

kaunokirjallisuuden kuvaamina on vuodelta 1998.  

Pynnönen tarkastelee väitöskirjassaan ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden syntymistä, 

kehittymistä ja organisoitumista. Hän tarkastelee väitöskirjassaan ruotsinsuomalaisen 

kirjallisuuden tuotantoa, jakelua ja kulutusta kirjallisuussosiologisen teoriana mukaan. Tämän 

kolmijaon perusteella hän on hahmottanut tarkan kuvan ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden 

tuotannon ehdoista, kirjoittajista, välittäjistä ja lukijoista. (Pynnönen 1991b.)  

Vallenius kuvaa väitöskirjassaan siirtolaiskirjallisuuden aihepiirejä, arvoja ja asenteita 

sekä kaunokirjallisuuden siirtolaiskuvaa elämänhallinnan, niin sisäisen kuin ulkoisen 

hallinnan näkökulmasta. Väitöskirjansa loppuosassa hän tekee synteesiä siirtolaisen elämän 

hallinnasta. Tätä kaikkea hän tarkastelee mm. Hannu Ylitalon siirtolaistrilogian päähenkilön 

Raimo Kujalan näkökulmasta. Vallenius pyrkii kuvaamaan, kuinka kaunokirjallisuus kuvaa 

yksilöä hänen etsiessään minuuttaan yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä. (Vallenius 1998.)  

Satu Gröndahlin (2002a, 7–8) toimittama antologia Litteraturens gränsland, invandrar- 

och minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv on kuvaus pohjoismaisista siirtolaisuus- ja 

vähemmistökirjallisuuksista. Antologian pääpaino on uusien kirjallisten osakulttuurien 

kuvauksessa ja analysoinnissa. Hän toteaa kirjan esipuheessa, että monien etnisten 

kirjallisuuden alojen tutkimus on tuskin lähtenyt käyntiin, tai että alan perustutkimuskin on 

tähän asti puuttunut. Hän katsookin, että siirtolaiskirjallisuuksien tutkimus on eräänlaista 

pioneerityötä.  

Ruotsissa siirtolais- ja vähemmistökirjallisuudet ovat puhkeamassa ja muotoutumassa 

samalla tavoin kuin on tapahtunut Yhdysvalloissa, Kanadassa ja muissa Euroopan maissa, 

joissa siirtolaisuudella on Ruotsia pidempi historia. Siirtolais- ja vähemmistökirjallisuudet 

Ruotsissa ovat kehittyneet viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana, ja ruotsalaisten 

siirtolais- ja vähemmistöryhmien kirjallinen julkaisutoiminta on melko laajaa. Julkaistaan niin 

erilaisia lehtiä kuin kaunokirjallisuuttakin. (Gröndahl 2002c, 35.) 

Maahanmuuttajaryhmät vakiinnuttivat asemansa Ruotsissa 1960- ja 70-luvuilla, ne 

perustivat omia yhdistyksiään ja aloittivat oman kulttuurisen toimintansa. Tällä tavoin ne 

loivat perustan yhdistysten omille lehdille, kulttuurijulkaisuille ja sanomalehdille. Usein 

etninen vähemmistö alkaa vaalia omia erityispiirteitään sen jälkeen, kun se on saavuttanut 

uudessa kotimaassaan riittävän materiaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden. Suuri 

vähemmistöryhmä alkaa myös vaatia palvelua omalla kielellään, samoin kuin oikeutta 
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säilyttää oman kulttuurinsa. (Gröndahl 2002c, 37.) Näin on tapahtunut myös 

ruotsinsuomalaisille.  

 

2.1 Ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden synty 

 

Ruotsinsuomalainen kirjallisuus syntyi suuren muuttoaallon jälkeisinä vuosikymmeninä 

1960- ja 70-luvuilla. Ruotsinsuomalainen kirjallisuus syntyi, kun siirtolaisten, yleensä kovat 

kokemukset uudessa kotimaassa pakottivat heidät pohtimaan omaa asemaansa ja tilaansa. 

Kirjoittaminen oli keino purkaa tunteita ja kokemuksia. Kirjallisuuden läpimurto syntyi 

vuonna 1973, jolloin Ruotsin radion suomenkielinen toimitus järjesti ruotsinsuomalaisille 

kirjoittajille novellikilpailun. Tämän jälkeen perustettiin vuonna 1975 Ruotsinsuomalaisten 

Kirjoittajien Yhdistys (RSKY), joka julkaisee vuonna 1976 perustettua kulttuurilehti Liekkiä. 

RSKY:n aloitteesta perustettiin myös ruotsinsuomalainen kustantamo Finn-Kirja vuonna 

1975.   

Pynnönen (1991b, 60) jakaa ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden kahteen vaiheeseen. 

Ensimmäinen vaihe syntyi 1950-luvun lopussa ja tätä vaihetta hän kutsuu lehtirunoudeksi. 

Siirtolaiskirjallisuuden valtalajina on usein runous, sillä kirjoittajilla on mahdollisuus nopeasti 

ilmaista pettymyksiä ja toiveita toisin kuin pidempi muotoisessa kaunokirjallisuudessa. Näin 

tapahtui myös ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudessa. Kirjoittajien runoja julkaistiin pääasiassa 

vain ruotsinsuomalaisessa lehdistössä ja erilaisten ruotsinsuomalaisten yhdistysten omissa 

julkaisuissa. Ruotsinsuomalaisen lyriikan keskeisinä aiheina olivat tunteet ja tunnelmat. 

Lyriikassa kuvattiin irrallisuutta, kovia kokemuksia, menetystä, pelkoa, ahdistusta, 

syyllisyyttä ja kaipuuta. Iloa ja kauneutta lyriikasta löytyy vain vähän. Yleensäkin 

myönteisyys runoudessa liittyy luontoon ja sen kauneuden kuvaamiseen.  

Kirjallisuuden toinen vaihe alkoi 1960-luvun alussa, jolloin alkoi ilmestyä erillisteoksia 

sekä ruotsalaisten että suomalaisten kustantamojen julkaisemina. Tätä vaihetta leimaa selkeä 

siirtolaistietoisuus, kun ensimmäisen vaiheen runous käsitteli lähes pelkästään tunteita. 

Erityisesti Hannu Ylitalon vuosina 1971–1974 ilmestynyttä siirtolaistrilogiaa (Saatanan 

suomalainen 1971, Ruotsalaisten maa 1972, Raukat vain menköhöt merten taa 1974) pidetään 

eräänlaisena rajapyykkinä, jonka jälkeen ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudessa alkoi selvä 

siirtolaistietoisuuden vaihe. Kirjallisuus esittää aikuiset luokkatietoisina työläisinä ja lapset 

kiusattuina koululaisina ja usein sivullisina. (Pynnönen 1991b, 69.) 
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2.2 Ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden aiheet 

 

Väitöskirjassaan Pynnönen (1991b 193–209) on luokitellut ruotsinsuomalaisen 

siirtolaiskirjallisuuden aiheet seitsemään aihepiiriin. Muutto, sen syiden esitteleminen, matkan 

kuvaus ja perille pääseminen on ollut monen romaanin aiheena. Suomalaisten ja ruotsalaisten 

suhteiden kuvaaminen joko työssä tai vapaa-ajalla, myös erilaiset vastakkainasettelut 

kansallisuuksien ja kulttuurien välillä ovat hyvin yleisiä. Tähän aihepiiriin liittyy läheisesti 

myös ulkopuolisuuden tunteet, vieraus, sopeutumattomuus ja syrjäytyminen. Entinen kotimaa 

kuvataan kirjallisuudessa onnelana, jonne ikävöidään ja jota kaivataan, samalla kun se 

koetaan epäoikeudenmukaisuuksien paikkana, maana, jolla ei ollut tarjota kaikille 

kansalaisilleen työtä ja toimeentuloa. Tätä kautta välittyy myös yhteiskunnallinen tietoisuus, 

paneutuminen kansallisuuteen ja historiaan, kieleen ja poliittiseen tilanteeseen niin Suomessa 

kuin Ruotsissa. Tässä aihepiirissä kirjallisuuden yhdeksi päämääräksi otetaan Suomen 

muuttuminen yhteiskunnaksi, joka takaisi kaikille kansalaisilleen työtä ja josta kenenkään ei 

tarvitsisi lähteä pois parempaa elämää etsimään.  

Ruotsin kielen oppimista pidetään tärkeänä, mutta samalla oman kielen ja kulttuurin 

asema koetaan uhatuksi. Kirjallisuuden ruotsalaistuvat lapset kuvataan usein vanhempiensa 

puhumaa ruotsia häpeävinä. He kieltävät vanhempansa ja heidän äidinkielensä ja lopulta jopa 

vihaavat entistä kotimaataan. Toisaalta vanhemmat, jotka ovat tukeneet lastaan, selviytyvät 

koulusta ja kielestä eivätkä myöhemmin halveksi suomalaisuuttaan. Teoksista välittyy viesti, 

että ruotsinsuomalaisten tavoitteena on saavuttaa täydet ihmisoikeudet Ruotsissa ja turvata 

suomen kielen asema kouluissa ja palveluissa. (Pynnönen 1991b, 209–213.) 

Kirjallisuuden aiheena kirkko ja uskonto eivät ole olleet kovin suosittuja. Sen sijaan 

sopeutuminen ruotsalaiseen yhteiskuntaan on ollut kirjallisuudessa tärkeä aihe. Varsinkin 

karttuva kielitaito mahdollisti paremman sopeutumisen yhteiskuntaan ja sitä kautta 

suomalaiset saivat myös arvostusta ruotsalaisilta. Kirjallisuudessa kuitenkin pohdittiin myös 

kahden kulttuurin välimaastoon jäämistä. Suomalaisuus koetaan osin menetetyksi, mutta 

ruotsalaisuuttakaan ei ole täysin saavutettu. (Pynnönen 1991b, 214–217.) 

Vallenius (1998) on väitöstutkimuksessaan tarkastellut ruotsinsuomalaisen 

siirtolaiskirjallisuuden aiheita valitsemiensa romaanien ja erityisesti niissä esiintyvien 

henkilöiden kautta. Tämän perusteella hän jakaa kirjallisuuden aiheet kolmeen pääotsikkoon: 

identiteettiä etsimässä, elämä vieraassa maassa ja kotimaan ikävä. Näihin kolmeen teemaan 

mahtuvat lähes kaikki samat aihepiirit kuin Pynnösenkin tutkimuksessa. Erona Pynnöseen, 

Vallenius (esim. 1998, 147) nostaa tutkimuksessaan kuitenkin vahvasti esille modernisaation 
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ja sen mukanaan tuomat muutokset suomalaiselle siirtolaiselle. Suomalaiset muuttivat 

moderniin yhteiskuntaan, yleensä suurkaupunkiin tavallisesti maaseudulta. He hankkivat 

toimeentulonsa Ruotsissa pääasiassa vuorotöissä teollisuudessa, kun aiemmin suuri osa oli 

saanut toimeentulonsa maaseutuelinkeinoista. Moderni yhteiskunta ja suurkaupunki jäsensivät 

heidän elämänrytmiään täysin eri tavoin kuin entinen elämä maaseudulla.  

Myös asumista Vallenius (1991) käsittelee tutkimuksessaan modernisaatiokuvauksena. 

Ruotsiin muuton myötä monet suomalaiset pääsivät ensimmäistä kertaa elämässään 

nauttimaan asumismukavuudesta, johon he eivät Suomessa olleet tottuneet. 

Artikkelissaan Väinämöinen, sauna ja ugrisiirtolaiset Gröndahl (2000) tarkastelee, 

millaisia suomalaisuuden maastomerkkejä ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudessa on. Hän 

keskittyy artikkelissa vain muutamiin aiheisiin, joiden esimerkit löytyvät uudemmasta 

ruotsinsuomalaisesta kirjallisuudesta kuin mitä Pynnönen (1991a, b) ja Vallenius (1998) ovat 

tutkimuksissaan tarkastelleet. Gröndahlin mukaan ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudessa on 

piirteitä, joilla kirjailijat pyrkivät tietoisesti hahmottamaan erityisiä ruotsinsuomalaisia 

symboleja tai merkkejä teoksissaan. Tällaisina hän pitää esimerkiksi kansanrunouden aiheita, 

suomalaisugrilaisuuden merkkejä tai symboleja ja saunatradition kuvaamista. Näillä aiheilla 

ja symboleilla ruotsinsuomalainen kirjallisuus kuvaa ryhmän erityislaatua ja valtakulttuurista 

eroavia piirteitä.  

Kansanrunouden aiheista ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudessa on käytetty erityisesti 

Kalevalaa. Kalevala on antanut virikkeitä myyttisen menneisyyden kuvaamiseen, mutta sitä 

on käytetty myös nykytodellisuuden ilmaisemiseen. Suomalais-ugrilaisten symbolien, kuten 

karhupeijaisten käyttö on konkreettisin esimerkki siitä, miten ruotsinsuomalaisen 

kirjallisuuden erikoislaatuisuutta kuvataan. Sen sijaan saunaan, saunomisrituaaleihin ja -

traditioihin liittyvät kuvaukset yhdistyvät erityisesti suomalaisuuden ilmentymiseen, jolla 

myös pystytään vetämään raja suomalaisuuden ja ruotsalaisuuden välille. (Gröndahl 2000, 

15.) 

Gröndahlin (2000, 18) mukaan vähemmistöryhmän identiteetin ei tarvitse olla paikallaan 

pysyvä. Tästä on esimerkkinä se, että Gröndahlin artikkelissaan esittämissä uudemman 

ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden teemoissa siirtolaisuuden ja identiteetin etsinnän teemat 

ovat vähentyneet. Tosin kirjallisuudessa esillä olevat symbolit ja merkit ovat edelleen tuttuja 

suomalaisuuden symboleja.  
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3. TEOSTEN TARKASTELU 

 

3.1 Päähenkilöt Markku, Erkki ja Leena 

 

Jalavan Jag har inte bett att få komma nuortenromaanin päähenkilö on kansakoulun 

viidesluokkalainen Markku. Hän asuu Purolan kylässä Etelä-Karjalassa äitinsä ja veljensä 

Veikon kanssa. Perheen isä ja vanhin poika Pentti ovat lähteneet Ruotsiin töihin. 

Tarkoituksena on, että muut perheenjäsenet muuttavat Ruotsiin isän ja veljen perässä, kunhan 

isä on löytänyt perheelle asunnon. 

Jalava kuvaa Markun tunnolliseksi koululaiseksi ja hyväksi urheilijaksi. Hän viettää hyvin 

tavallista nuoren pojan elämää perheensä ja ystäviensä kanssa sodanjälkeisessä, aineellisesti 

köyhässä Suomessa. Markku tietää, että muutto Ruotsiin voi tapahtua milloin tahansa. Hän 

pohtii muuttoa ja eroa omasta kotikylästään, sukulaisistaan, kavereistaan, ja ero ahdistaa 

häntä. Mutta että hän pohtisi eroa vain konkreettisista asioista, hän pohtii myös eroa omasta 

kielestään.  

Markku, hänen veljensä Veikko ja äiti muuttavat Ruotsiin sateisena lokakuuna 

aurinkoisen kesän jälkeen. Laivassa nukutun yön aikana Markku näkee painajaisunta, että 

hänen kaulansa ympärillä on karkea köysi, josta haarautuu kaksi köyttä. Köyden toisessa 

päässä kiskovat hänen ystävänsä, ja toisessa päässä köyttä ovat äiti ja isä. Hän herää 

painajaisesta, kun köysi tunkeutuu yhä syvemmälle hänen ihoonsa. Jo tämä laivalla nähty uni 

kuvaa Markun tulevaa elämää Ruotsissa. Iloisesta ja ahkerasta pojasta tulee arka, ahdistunut, 

vakava ja pelokas, jolle uteliaisuus ja into ovat läsnä vain unissa.  

Ensimmäisenä koulupäivänään Ruotsissa Markku tuntee itsensä avaruusolioksi, joka on 

tiputettu luokkahuoneeseen. Opettajan suhtautuminen häneen on välinpitämätöntä, ja 

koulukaverit aloittavat kiusaamisen. Markun vaatteille ja koulurepulle nauretaan, hänen 

suomalaisuuttaan ilkutaan. Hän tappelee koulussa lähes päivittäin puolen vuoden ajan ilman, 

että opettajat tai vanhemmat puuttuvat väkivaltaan. Kouluun meno on päivä päivältä 

vaikeampaa, ja hän reagoi tähän kaikkeen vatsallaan, joka on kaiken aikaa kipeä. Hänen 

haaveilee pakenevansa Suomeen hyppäämällä Tukholmassa laivaan ja Helsingissä itään 

menevään junaan. Pakosuunnitelma on kuitenkin vain venttiili, johon hän turvautuu arjen 

ollessa liian ankara. Unelmointi auttaa silloin, kun voimattomuus ja viha ovat 

tukahduttamassa hänet.  

Jalavan toisen teoksen, Asfaltblommanin Erkki on noin kaksikymmentävuotias nuorimies, 

joka on asunut Tukholmassa jo viisitoista vuotta. Hänen vanhempansa ovat muuttaneet 
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takaisin Suomeen Ruotsissa vietettyjen vuosien jälkeen, mutta Erkki ja hänen veljensä jäivät 

Ruotsiin. Erkki työskentelee huoltokorjaamolla yleismiehenä, joka pesee autoja, siivoaa, 

keittää kahvia ja etsii varaosia mekaanikoille. Hänellä on nuoreen ikäänsä nähden ollut jo 

useita työpaikkoja, joista hän on saanut lähteä tai joista hän on itse lähtenyt. Jalava kuvaa 

Erkin juurettomaksi ihmiseksi, joka ei pysty sitoutumaan ihmissuhteisiin tai paikkoihin. 

Ainoa asia, joka häntä sitoo, on hänen oma juurettomuutensa. Tämä ilmenee siten, että Erkki 

pakkaa laukkujaan jatkuvasti. Hän muuttaa usein asunnosta toiseen eikä kerää ympärilleen 

tavaroita, ettei joutuisi sidotuksi tavaroihinsa. Hän etsii itseään ja entistä äidinkieltään ja häntä 

vaivaa juurettomuus. Toisaalta hän kuitenkin kokee vahvasti olevansa suomalainen. 

Ristiriitaisuus repii häntä ja hänen ajatuksiaan.  

Vapaa-aikanaan Erkki kirjoittaa romaania Hannusta, Suomesta Ruotsiin muuttaneesta 

pojasta. Kun Erkki erotetaan työstään huoltokorjaamolla, hänestä tulee kokopäiväinen 

kirjoittaja, ainakin hetkeksi, kunnes elämä vie taas eteenpäin. Romaanissaan hän kuvaa 

Hannun pojaksi, jolle koulukaverit ovat opettaneet, että hän on alempiarvoinen ja 

muukalainen, jolle on osoitettava hänen paikkansa yhteiskunnan loisena. Erkki kuvaa 

romaanissaan, kuinka Hannu on menettänyt kielensä ja kuinka hän häpeää vanhempiaan, 

vihaa taustaansa ja kieltään. Mitä paremmin Hannu pystyy kätkemään itsenä, sitä paremmin 

hän sopeutuu ympäristöönsä. Tätä kaikkea vihaansa Hannu purkaa urheilemalla.  

Romaanin kirjoittamisen ohessa Erkki tekee käännöstöitä. Vaikka Erkki ei pysty 

suunnittelemaan tulevaisuuttaan, hänen haaveenaan on työ kääntäjänä ja kirjoittajana.  

Alakosken Svinalängorna-romaanin kertojaminä on teoksen alussa noin kuusivuotias 

Leena. Hän kuvaa omaa ja perheensä elämää Fridhemin lähiössä kunnes hän on teini-ikäinen. 

Leenan perhe on muuttanut Ruotsiin Leenan ollessa muutaman vuoden ikäinen. Hän ei muista 

ajasta Suomessa mitään ja tuntee entisen kotimaansa vain vanhempiensa puheista. Suhde 

Suomeen on muutenkin etäinen. Perheen isä vierailee kerran vuodessa äitinsä luona, mutta 

koko perhe, isä, äiti, Leena ja veljet Markku ja Sakari, matkustaa Suomeen vain kerran 

romaanin aikana. Ainoa konkreettinen suhde Suomeen on isoäidin lähettämät joulupaketit. 

Leenan identiteettiin ei kuulu juurettomuus tai kaipaus paluusta Suomeen.  

Nuoresta iästään huolimatta Leena on tarkkailija ja herkkä havaintojen tekijä. Hän 

kuuntelee tarkkaan, mistä hänen vanhempansa keskustelevat ja mistä asioista äiti ja hänen 

suomalainen ystävänsä puhuvat. Hän kuuntelee kiinnostuneena, kun aikuiset puhuvat 

Suomesta, sotavuosista ja köyhästä elämästä Suomessa. Hän on utelias ja haluaa tietää 

Suomesta mahdollisimman paljon.  
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Leenan ensimmäiset vuodet Fridhemin lähiössä ovat melko onnellisia. Asunto on uusi ja 

moderni, josta he ovat tyytyväisiä ja jota he sisustavat isän löytämillä, toisten hylkäämillä 

huonekaluilla. Isä ja äiti käyvät töissä ja heillä on ruokaa jääkaapissa. Leena aloittaa 

koulunkäynnin, oppii ruotsia ja saa ystäviä. Heidän elämänsä on hyvin vaatimatonta, mutta 

lapsen näkökulmasta katsoen tietty perusturvallisuus on taattu.  

Asiat muuttuivat kuitenkin hyvin pian. Vanhemmat järjestävät juhlia toisen suomalaisen 

pariskunnan kanssa, ja juhlimisen takia isä on yhä useammin poissa töistä. Leenan äiti juo 

sietääkseen humalaista isää. Viikonloppujuominen muuttuu kausijuomiseksi, ja juomiskausi 

voi kestää useita viikkoja. Selvän kauden aikana siivotaan asunto, pestään pyykit, täytetään 

kaapit ruualla ja juodaan kaakaota. Mutta kun kaikki tämä oli tehty, alkoi yhtä varmasti uusi 

juomiskausi. Tänä aikana lapset saivat selviytyä kukin parhaan taitonsa mukaan. Laulu ja 

tanssi muuttuivat riidoiksi ja tappeluiksi, joita lapset todistivat.    

Leenan osallistuessa pyhäkouluun, hän tuntee ensimmäistä kertaa häpeää vanhemmistaan, 

jotka tekevät syntiä tanssimalla, juomalla ja tappelemalla. Häpeän tunne ilmenee ennen 

kaikkea vatsakipuina ja Leena rukoilee ahkerasti, etteivät hänen vanhempansa enää tekisi 

syntiä. Pyhäkoulun lisäksi koulu ja uimaharrastus ovat Leenan turvapaikkoja. Hän rakastaa 

koulua ja kaikkea siellä. Uimaharrastuksen Leena aloitti jo aivan pienenä ja menestyminen 

lajissa antoi itseluottamusta. Vaikka Leena menestyi koulussa ja harrastuksissa ja rukoili 

vanhempiensa puolesta, mikään ei auttanut heitä muuttumaan. Leena ottaa yhteyttä poliisiin ja 

sosiaalityöntekijöihin, mutta kukaan ei usko, ettei lapsilla ole ruokaa, puhtaita vaatteita ja 

kuinka usein he nukkuvat ystäviensä luona paossa äidin ja isän juhlimista.  

Viidennellä luokalla ollessaan Leena ymmärsi, että 5C-luokkaan oli kaksi erilaista tietä. 

Hän oivalsi, että on perheitä, joiden asiat olivat paljon paremmin kuin heillä. Omakotitalo, 

takkatulen loimotus ja lomamatkat aurinkorannoille olivat heidän perheelle saavuttamattomia 

asioita. Hän ei voinut käsittää, miksi koulukaverit tulivat niin erilaisista kodeista, vaikka he 

kaikki olivat samalla luokalla ja lukivat samoja koulukirjoja. Leena oli täynnä kysymyksiä, 

joihin hän ei saanut vastauksia. Hän rukoili perheelleen hienompaa kotia ja lähes samassa 

tilanteessa olevien ystäviensä perheille lisää rahaa. Leena unelmoi paremmista ajoista, mutta 

niitä ei tullut.  

 

 

 

 

 



14 

 

 

3.2 Markun, Erkin ja Leenan perheet 

 

Markun perhe Jalavan teoksessa Jag har inte bett att få komma on tyypillinen maaseudulta 

kotoisin oleva työväenluokan perhe. Perheen isä työskenteli Suomessa sahalla ja teki 

metsätöitä. Äiti oli kotiäiti, mutta ansaitsi perheelle lisätuloja siivoamalla paikkakunnan 

lääkäriperheessä. Töiden loppuminen Suomesta ajaa heidät Ruotsiin tehdastyöhön.  

Kun loput perheenjäsenet vihdoin muuttavat Ruotsiin, kuvaa Jalava sen iloiseksi 

tapahtumaksi. Isän hankkimalla autolla on mukava liikkua ja katsella Tukholman 

nähtävyyksiä. Ilo muuttuu nopeasti perheen sisäisiksi ristiriidoiksi. Varsinkin perheen 

vanhimmalla pojalla ja isällä on ristiriitaisia näkemyksiä Suomesta yhteiskuntana, joka on 

pettänyt kansalaisensa pakottamalla heidät muuttamaan Ruotsiin. Markku voi huonosti 

koulukiusaamisen takia. Vanhemmat kehottavat vain Markkua olemaan tappelematta ja 

opettelemaan ruotsin kieltä. Heidän keinonsa auttaa lastaan ovat heikot. 

Markku kaipaa Suomeen, mutta isä ja äiti haluavat jäädä Ruotsiin, koska he näkevät, että 

he voivat saavuttaa Ruotsissa paremman elintason kuin Suomessa. He haaveilevat 

kesämökistä ja veneestä. 

Jalavan toisessa romaanissa Asfaltblommanissa ei juurikaan kerrota Erkin perheestä. Hän 

mainitsee vain ohimennen, että hänen äitinsä työskenteli Telefonplanilla L.M. Ericssonin 

tehtaalla, ja että hänen vanhempansa ovat palanneet takaisin Suomeen. Hannun perhettä Erkki 

kuvaa kirjoittamassaan romaanissa hieman enemmän.  

Hannunkaan perheen elämä ei vaikuta onnelliselta. Äiti ja isä riitelevät usein. Isä kehottaa 

Hannua olemaan tappelematta koulussa ja kestämään ensimmäiset vuodet Ruotsissa. Sen 

jälkeen elämä helpottuisi, mutta tämä isän lupaus ei toteudu. Hannu alkaa vihata ja hävetä 

vanhempiaan, eikä halua näyttäytyä julkisesti heidän seurassaan. Vanhemmat eivät ymmärrä 

Hannun huonoa koulumenestystä ja kehottavat häntä lukemaan läksyjään, että hänestä ”tulisi 

jotain”. Kaiken tämän myötä Hannun ja hänen vanhempiensa suhde katkeaa.  

Leenan perhe Alakosken teoksessa Svinalängorna on romaanin alussa hyvin onnellinen. 

Uusi asunto kaikkine mukavuuksineen, sen sijainti metsän ja meren läheisyydessä täyttää 

heidän kaikki toiveensa. Perheen isä toteaa lapsille, että heillä on ollut onnea saada asunto ja 

etteivät lapset, Markku, Leena ja Sakari, saa enää koskaan valittaa.  

Isä työskentelee suojatyöpaikassa sorvarina ja äiti jakaa aamulehtiä ja siivoaa hotelleissa. 

Onnellinen perhe-elämä murenee kuitenkin jo pian. Viikonloppujuhliminen saattaa venyä 

viikkoja kestäväksi juhlinnaksi, jolloin vanhemmat ei myöskään käy töissä. Alkoholismi sekä 

isän ja äidin välinen väkivalta aiheuttavat sen, että lapset saavat selviytyä yksin. He syövät 
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koulussa ja nukkuvat ystäviensä luona. Perheen elämä on jatkuvaa taistelua puutetta vastaan, 

vanhemmat eivät pystyneet parantamaan perheensä elintasoa alkoholismin takia. Leenan 

perheelle paremman elämän tavoittelu Ruotsissa jäi vain haaveeksi.  

 

3.3 Koulu ja ystävät 

 

Teoksessa Jag har inte bett att få komma Jalava kuvaa Markun yhden koulupäivän Suomessa. 

Markku kävelee kouluun ystävänsä Hannun kanssa ja opettelee ulkoläksyä matkalla kouluun. 

Uusi koulu sijaitsee mäen päällä järven rannassa, tyypillisessä maalaismaisemassa. Koulun 

kellon soidessa, oppilaat asettuvat rivijonoon kuin sotilaskomppania ja marssivat sisälle. 

Virren ja aamurukouksen jälkeen alkaa koulupäivä.  

Luokkahuoneessa Markku istuu ikkunan vieressä ja opetuksen ollessa tylsää, hän pelaa 

vieressään istuvan Hannun kanssa shakkia tai katselee haaveillen järvelle. Liikuntatunti on 

enemmänkin kasvatusta kuin urheilua. Tunneilla marssitaan ja opetetaan lapsia rohkeiksi. 

Sodasta on kulunut vasta vähän aikaa, ja lapsia halutaan muistuttaa urheista esi-isistä, jotka 

taistelivat maan vapaaksi.  

Markku kuvaa myös koulun kuria ja järjestystä sotilaalliseksi. Koulussa ei suvaita toisten 

lasten kiusaamista, vaikka sitä tapahtuu silloin, kun opettajat eivät sitä huomaa. Markun 

mukaan kiusaaminen on enemmänkin hyväntahtoista ja leikillistä. Kiusaamisella ei tarkoiteta 

pahaa, vaikka hän ymmärtää sen satuttavan kiusattua. Markku toteaa, ettei kenenkään 

elämään pitäisi tehdä enää pahemmaksi kuin se on. Koulupäivän jälkeen Markku viettää aikaa 

ystäviensä Hannun ja Jorman kanssa. 

Kun Markku kesän jälkeen muuttaa Ruotsiin, lupaa hänen ystävänsä varata ikkunapaikan 

Markulle, jos hänen perheensä päättäisi palata takaisin Purolaan.  

Ruotsissa Markku aloittaa kuudennen luokan. Koulun rehtori vie Markun uuteen 

luokkaansa, ja hän tuntee kuinka uudet luokkakaverit tuijottavat häntä. Hän tervehtii opettajaa 

syvään kumartaen, kuten hänelle on Suomessa opetettu. Jo tämä aiheuttaa luokassa hilpeyttä. 

Markku asetetaan tyhjään pulpettiin luokan keskelle. Opettaja pyytää Markkua merkitsemään 

taululle piirtämäänsä karttaan, mistä päin Suomea hän tulee. Markku piirtää rastin Etelä-

Karjalaan, kotikylänsä kohdalle. Tämän perään opettaja kirjoittaa Markun nimen. Opettaja 

antaa Markulle piirustuslehtiön ja kynät ja hänen tuntinsa kuluvat piirrellen. Kukaan luokassa 

ei osoita kiinnostusta Markkua kohtaan eikä tee tuttavuutta hänen kanssaan välitunnilla. Myös 

opettajan suhtautuminen on hyvin välinpitämätöntä, häneen ei kiinnitetä enempää huomiota 

kuin muihinkaan lapsiin.   
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Muutamien koulupäivien jälkeen alkaa kiusaaminen ja nimittely. Markku yrittää välttää 

tappelua, mutta se on mahdotonta. Hän ei ymmärrä, että hänen kanssaan halutaan tapella vain 

sen takia, että hän on erilainen eikä osaa ruotsia. Lähes puolen vuoden ajan Markku tappelee 

koulukavereidensa kanssa, ilman että opettajat tai vanhemmat puuttuvat asiaan. 

Tappelunhaluisten määrä vähenee kuitenkin nopeasti, koska Markku on vahva ja selviytyy 

tappelusta voittajana silloin, kun tappelu on reilua.  

Markulla ei ole ystäviä ja hän pohtii, onko hänen vietettävä koko vuoden välitunnit yksin. 

Kouluun meno on viikko viikolta vaikeampaa. Joka aamuisen pelon hän voittaa puremalla 

hampaansa yhteen ja menemällä kouluun kädet nyrkissä.  

Asfaltblommanin Erkki on tutustunut parhaaseen ystäväänsä ruotsalaiseen Arneen jo 

1960-luvun lopulla, jolloin he kävivät yhdessä iltaoppikoulua. Erkki ei koskaan käynyt 

iltaoppikoulua loppuun saakka toisin kuin Arne, joka jatkoi tämän jälkeen opiskelujaan 

Socialhögskolanissa ja sai hyvän työpaikan. Erkin kohtalona ovat sen sijaan olleet erilaiset 

tilapäistyöt. 

Erkin työkaverit ovat vain työkavereita, joihin hänellä ei ole sen syvempää suhdetta. 

Työkaverit suhtautuvat Erkkiin välinpitämättömästi, hän on vain se suomalainen, joka siivoaa 

vessan ja keittää kahvin. Erkkiä ei vaivaa se, että häntä sanotaan suomalaiseksi, häntä vaivaa 

vain se, millä äänensävyllä asia ilmaistaan. 

Erkki tutustuu romaanissa ruotsinsuomalaiseen Sirkkaan, joka oli lopettanut 

koulunkäyntinsä heti täyttäessään 16 vuotta. Tämän jälkeen Sirkka on tehnyt tilapäisiä töitä, 

mutta kuten Erkki, hänkin on lähtenyt työpaikoista joko itse tai hänet on potkaistu niistä pois. 

Neljään viimeiseen vuoteen hän ei ole työskennellyt tai opiskellut. Sirkka kapinoi omaa 

äitiään kohtaan, joka ei halunnut palata takaisin Suomeen Sirkan isän sitä toivoessa. Kun isä 

kuolee tapaturmaisesti, alkaa Sirkan alamäki. Hän viettää aikaansa kaupungilla harhaillen, 

hankkii rahaa prostituutiolla ja alkoholisoituu. Sirkka hakee turvaa Erkistä, joka luulee 

pystyvänsä auttamaan Sirkkaa ja muuttamaan hänen elämänsä paremmaksi. Hänelle Sirkka on 

kaikkea sitä, mistä hän haluaisi kirjoittaa paperille.  

Erkin muuhun koulunkäyntiin ei teoksessa viitata. Sen sijaan Erkin kirjoittama romaani 

Hannusta vilisee erilaisia koulukohtauksia. Hannu ei ymmärrä miksi hänen olemassaolonsa 

aiheuttaa koulussa ja pihoilla suurta vihaa. Hän ei ymmärrä, miksi häntä lyödään ja alistetaan. 

Hän haluaa puolustaa itseään ja joutuu jatkuvasti tappeluihin. Hänellä ei ole ollut yli vuoteen 

yhtään luotettavaa ystävää eikä opettajaa. Hän kokee saavansa osakseen vain halveksuntaa, 

herjoja ja vihamielisiä katseita niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin. Lopulta Hannu 

ystävystyy luokkakaverinsa Åken kanssa.  
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Alakosken Svinalängorna-teoksessa Leenalla ei ole Markun, Erkin ja Hannun kaltaisia 

ongelmia koulun suhteen. Leena rakastaa koulua, kaikkia kouluaineita, opettajiaan ja 

ystäviään koulussa. Hän rakastaa kouluruokaa, hän tekee kotitehtävänsä koulussa ja viettää 

koulussa niin paljon aikaan kuin mahdollista. Koulu on hänelle turvapaikka, jollainen koti ei 

ole. Ensimmäisenä koulupäivänään äiti saattaa Leenan kouluun. Matkalla äiti muistuttaa 

Leenalle, että koulu on kaikista tärkeintä. Hänen tulisi olla ahkera ja hankkia hyvä koulutus 

ennen kuin hän menisi naimisiin. Leena menestyy hyvin koulussa ja opettaja sanookin 

hänelle, että hänestä pitäisi tulla opettaja. 

Leenan parhaita ystäviä ovat Åse ja Riitta. Naapurissa asuvaan Åseen hän tutustui jo 

silloin, kun perhe muutti uuteen asuntoon Fridhemin lähiössä. Riitta on äidin parhaan ystävän 

tytär, johon Leena tutustui jo ennen kouluikää. Kaikki tytöt olivat lähtöisin samankaltaisista 

perheistä, perheistä, jossa käytettiin runsaasti alkoholia ja joiden vanhemmat eivät paljon 

välittäneet lapsistaan. Ystävysten kesken kehittyi voimakas side, ja ilman toisiaan heidän 

elämänsä olisi ollut paljon vaikeampaa. Leenan elämästä ei olisikaan tullut mitään ilman 

Åsea, Riittaa ja koulua.  

 

3.4 Kieli 

 

Jalavan molemmissa teoksissa käsitellään hyvin paljon niin suomen kuin ruotsin kieltä. 

Markku teoksessa Jag har inte bett att få komma pohtii jo Suomessa asuessaan sitä, että hän 

joutuu opettelemaan uuden kielen, jota hänen isänsä ja veljensä kuvaavat vaikeaksi. Veli 

Pentti sanoo tuntevansa suomalaisia, jotka eivät osaa ruotsia yhtään enempää kuin hän 

itsekään, vaikka ovat asuneet Ruotsissa jo pitkään. Markku pohtii, että vaikka ruotsalaisten 

kieli on vaikea, on Ruotsissa sentään jotain hyvää, se tarjoaa suomalaisille töitä. 

Koulunkäynti on Markulle hankalaa. Hän ei ymmärrä, mitä opettaja puhuu tunneilla ja 

osaa tehdä vain matematiikan tehtäviä. Muista koulukirjoista ei ole iloa, vaikka myös veli 

yrittää auttaa Markkua. Jo ensimmäisen koulupäivän jälkeen perheen isä kehottaa Markkua 

lukemaan läksynsä ja opettelemaan ruotsia, mutta on selvää, ettei läksyjenluvusta 

yksinkertaisesti tule mitään.  

Markku pohtii kuinka kauan hänellä menee ennen kuin hän oppii puhumaan ja 

kirjoittamaan ruotsia. Hänen isänsä ja veljensä ovat olleet Ruotsissa jo yli puoli vuotta, mutta 

he eivät ole oppineet juuri mitään. Markku on myös havainnut, että suomalaiset häpeävät 

kieltään, eivätkä mielellään puhu suomea, kun paikalla on ruotsalaisia. Markku itsekin 

vaikenee mieluusti koulussa. Kun opettaja pyytää häntä koulussa lukemaan, alkaa luokassa 
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nauru. Se, että hän yrittää sanoa jotain, on yhtä ikäävää kuin vaikeneminen. Koulussa hän 

kirjoitti aineen suomeksi, koska ei osannut kirjoittaa ruotsiksi, mutta opettaja heitti aineen 

vihaisena paperikoriin. Markku koki tapahtuman kuin hänet olisi hävitetty maailmasta. 

Markun isä pitää ruotsin kielen oppimista tärkeänä ja patistaa myös perheen vanhinta 

poikaa harrastusten pariin, että hän oppisi ruotsia. Samoin isä eräänä päivänä töistä 

palatessaan ehdottaa, että perhe ryhtyisi puhumaan ruotsia kotona. Perheen lapset eivät 

innostu isän ehdotuksesta. Miten he voisivat puhua ruotsia, kun he eivät sitä osaa. Isän 

mukaan heistä tulee ruotsalaisia, koska he ovat muuttaneet Ruotsiin ja ruotsalaiset puhuvat 

ruotsia. Tästä tulee riita, joka johtaa siihen, että perheen vanhin poika muuttaa takaisin 

Suomeen.  

Myös Asfaltblommanin Erkille kieli on tärkeä. Hän puhuu unissaan suomea ja on yrittänyt 

kirjoittaa itselleen kirjeen suomeksi opetellessaan kieltä uudelleen. Hän kokee, että hän on 

menettänyt suomen kielen, ainakaan hän ei enää hallitse sitä niin hyvin kuin toivoisi. Tämän 

takia hän on myös tehnyt pyöräretkiä Suomeen, opetellakseen kieltä, mutta myös etsiäkseen 

juuriaan.  

Myös Erkin Hannusta kirjoittamassa romaanissa käsitellään paljon kieltä. Hannu 

ihmettelee, miksi suomen kielestä tuli yhtäkkiä ruma ja häpeällinen kieli. Miksi opettaja otti 

häneltä kynän pois, jos hän kirjoitti suomea? Hannu muuttuu Erkin romaanissa 

puhumattomaksi, koska hänen identiteettinsä ja kielensä on tuhottu. Hannu oppii kieltä 

ystävänsä Åken avulla, mutta silti hän puhuu ruotsia vain hänen seurassaan. Hannun oppima 

kieli on slangia. Opettajien ja koulukirjojen kieli on aivan toisenlaista, ja hän vain arvailee, 

mitä opettajat puhuvat tunneilla. Slangin opittuaan hän saa osakseen hyväksyntää, ja hänet 

huolitaan mukaan jalkapallojoukkueeseen. Hannu kokee, että hänen oli surmattava 

äidinkielensä ja kaikki se, mitä hän on kantanut. Peruskoulun päättyessä Hannu kokee 

olevansa sekä suomen että ruotsin kielten ulkopuolella. Suomen kieli hänessä on kuollut ja 

ruotsin kieli on kylmää, mekaanista, tunteetonta ja vastahakaista. Hän ei tunne oman maansa 

historiaa, hän ei tiedä missä hän on tai mistä hän on tullut.  

Hänestä tulee juureton matkustelija, joka kiertää ympäri maailmaa etsien itseään. Lopulta 

hän palaa takaisin Tukholmaan ja hankkii työpaikan, mutta on edelleen rauhaton ja juureton. 

Niin myös Hannu lähtee Suomeen etsimään kieltään ja juuriaan kuten Erkkikin. Hän toivoo, 

että löytäisi paikan, jossa hän voisi nauraa ja tuntea itsensä aidoksi.  

Alakosken Svinalängorna-romaanissa kieli ei ole yhtä tärkeässä asemassa kuin Jalavan 

teoksissa. Romaanin alussa Leena ja hänen äitinsä keskustelevat, että Leena aloittaa pian 

koulunkäynnin. Leena huomauttaa äidille, että sitten hänen täytyy opetella ruotsia. Tähän äiti 
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toteaa, että Leena oppii sen nopeasti, paljon nopeammin kuin isä. Perheen isä opetteleekin 

teoksessa puhumaan ruotsia ja ääntää sitä hyvin suomalaisittain. Uudessa asunnossa on ”ree 

rum och sök” ja ruokapöytään lapsia kutsuessaan hän kehottaa heitä ensin pesemään kätensä 

”fätta henterna”. Lapset nauravat kun isä puhuu ruotsia heidän mielestään niin hassusti, mutta 

he eivät häpeä sitä.  

Kun Leena oppii lukemaan, hän lukee äitinsä kirjoja, niin Väinö Linnaa kuin Moa 

Martinsonia. Suomenkielinen Aku Ankka isoäidin joulupaketissa oli parasta Leenalle.  

 

 

4. TULOKSET 

 

 

Jalavan teosten Markku, Erkki ja Hannu ovat toistensa kaltaisia. He ovat ahdistuneita nuoria, 

joille opetettiin koulussa jo hyvin varhain, että he ovat alempiarvoisia kuin ruotsalaiset. 

Alempiarvoisia heistä teki ruotsalaisten silmissä se, että he olivat suomalaisia, mutta myös se, 

että he eivät osanneet ruotsin kieltä muuttaessaan. Alempiarvoisuuden kokeminen oli heille 

uusi kokemus. He eivät ymmärtäneet, että suomalaisuus ja kielen osaamattomuus teki heistä 

ruotsalaisia huonompia. Myös Leena voi kuvata ahdistuneeksi, mutta hänen 

ahdistuneisuutensa johtui muusta kuin suomalaisuudesta.  

Jag har inte bett att få komma -teoksen Markku muuttuu reippaasta pojasta araksi ja 

pelokkaaksi muutettuaan Ruotsiin. Jo muuttomatkalla nähty uni ennakoi Markun tulevaa 

elämää. Jalava kuvaa tätä muutosta myös siten, että Markku saa viettää viimeisen kesänsä 

aurinkoisessa ja lämpimässä Suomessa, kun taas muutto Ruotsiin tapahtuu sateisena ja 

harmaana lokakuuna, jollaisena Markun elämä Ruotsissa kuvainnollisesti jatkuukin.  

Jalava kuvaa Markun ahdistuneisuutta myös toisen vertauksen avulla. Suomessa Markku 

istui koulussa ikkunan vieressä, paikalla, joka mahdollisti unelmoinnin. Sen sijaan uudessa 

koululuokassa Ruotsissa Markku sijoitettiin istumaan luokan keskelle luokkakavereiden 

ympäröimäksi ja tuijotettavaksi. Pelko ja ahdistus ilmenevät Markussa fyysisinä oireina, 

erityisesti vatsakipuina. Hän haaveilee muutosta takaisin Suomeen, kaipaa ystäviään ja 

turvallista elämäänsä Suomessa. Markun osaksi jää pelkojen voittaminen ja sopeutuminen, 

sillä vanhemmat suunnittelevat tulevaisuuttaan Ruotsissa. 

Erkki on juureton itsensä etsijä, joka ei pysty sitoutumaan ihmissuhteisiin tai paikkoihin. 

Hän ei pysty sitoutumaan säännölliseen palkkatyöhön, jolloin kääntäjän ja kirjoittajan 

ammattiin kuuluva tietynlainen vapaus tuntuisi sopivan hänelle. Myös ihmissuhteisiin 

sitoutuminen on hänelle vaikeaa. Suhde Sirkkaan oli alusta alkaen epätoivoinen ja tuhoon 
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tuomittu. Erkki tunsi Sirkkaa kohtaan vain sääliä ja yritti auttaa häntä saamaan elämänsä 

kuntoon. Erkki näki Sirkassa myös itsensä, haavoittuneen ihmisen, jonka elämästä puuttui 

sisältö. Sirkka edusti Erkille kaikkia niitä suomalaisen maahanmuuttajan kokemuksia, joista 

hän halusi kirjoittaa.  

Erkki kirjoittaa omasta elämästään Hannun muodossa. Hannu on koulukiusattu, joka 

pakotettiin luopumaan äidinkielestään ja juuristaan. Hänen syytöksensä kohdistuu erityisesti 

kouluun, jossa halveksuttiin suomen kieltä, mutta ruotsin kielen opetteluunkaan ei annettu 

tukea. Koulu ei myöskään opettanut hänelle hänen oman syntymämaansa historiaa, josta hän 

on katkera. Hannu purkaa pahaa oloaan urheilemalla. Kirjoittamalla romaania Hannusta, 

Erkki pyrkii vapautumaan traumaattisista lapsuuden ja nuoruuden kokemuksistaan, 

tappeluista, koulukiusaamisesta, Suomen kaipuusta, suomen kielen halveksinnasta ja sen 

menettämisestä, ruotsin kielen taitamattomuudesta ja koulukaverien pilkasta, häpeästä olla 

suomalainen. Jalava yrittää näiden henkilöhahmojensa kautta todistaa, ettei ihminen ole ehjä 

ellei hänellä ole kieltä eikä hän tunne juuriaan.  

Alakosken romaanin Leenalla ei ole samankaltaisia ongelmia identiteetin suhteen kuin 

Markulla, Hannulla ja Erkillä. Leena ei koe olevansa juureton, vailla identiteettiä. Hänen 

vaikeutensa johtuvat aivan muista seikoista kuin siitä, että hän maahanmuuttaja. Leena on 

muuttanut Ruotsiin ollessaan vain muutaman vuoden ikäinen. Hän ei osaa kaivata Suomeen, 

koska hän ei muista Suomesta mitään. Hänen vanhempansa puhuvat entisestä kotimaastaan, ja 

Leena on kiinnostunut Suomesta. Varsinkin Leenan äiti kertoo omasta köyhästä lapsuudestaan 

Suomessa, sota-ajoista ja puutteesta, mutta romaanissa ei kaivata tai ihannoida Suomea. 

Alakosken romaanissa Suomea ei myöskään haukuta maana, joka ei pystynyt tarjoamaan 

työtä kansalaisilleen, kuten Jalavan romaaneissa. Leenan ainoa suhde Suomeen ovat 

vanhempien puheet ja isoäidin lähettämät joulupaketit, muuta henkilökohtaista suhdetta 

hänellä ei ole maahan. 

Leenan kotona puhutaan suomea, mutta lapset oppivat ruotsin kielen nopeasti ystävien ja 

koulun ansiosta. Lapset vain nauravat, kun isä opettelee ruotsin kieltä ja ääntää sitä 

suomalaisittain hassusti. Lapsia ei myöskään kiusata leikkipihoilla tai koulussa 

suomalaisuudesta. Alakosken romaanissa suhde kieleen ei ole voimakkaasti esillä, vaikka 

ajankohdaltaan sen tapahtumat sijoittuvat samaan aikakauteen kuin Jalavan teokset.  

Jalavan romaaneissa suhde kieleen ja kouluun on täysin erilainen kuin Alakosken 

Svinalängoreissa. Jalavan teoksissa Markku ja Hannu muuttuvat puhumattomiksi. He 

kokevat, etteivät he osaa suomea kuin ruotsiakaan. Hannu hyväksytään 

jalkapallojoukkueeseen vasta sitten, kun hän on oppinut slangin, mutta opettajien ja 
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koulukirjojen kieli on hänelle vaikeaa. Erkki ja Sirkka taas kokevat menettäneensä suomen 

kielen. Erkillä ja hänen romaanihenkilöllä Hannulla on kuitenkin halu oppia suomea 

uudelleen. 

Jalavan teoksissa vanhemmat myös painostavat lapsiaan opettelemaan ruotsia, mutta eivät 

osaa tukea heitä kielen oppimisessa, kun eivät sitä itsekään osaa. Ylipäätään vanhempien 

kyky tukea lapsiaan on heikko, koska heillä itselläänkin on paljon ongelmia.  

Jalavan teoksista käy ilmi, että hän pitää koulua paikkana, josta johtuvat hänen 

päähenkilöidensä vaikeudet. Ruotsin maahanmuuttopolitiikan tavoitteena 1960- ja 70-luvuilla 

oli assimilaatiopolitiikka eli sopeuttaa maahanmuuttajat mahdollisimman nopeasti 

ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Lapsille ei opetettu heidän äidinkieltään, mutta ruotsin kielen 

opiskeluakaan ei erityisesti tuettu. 

Svinalängoreiden Leenalle koulu oli pelastus, turvallinen paikka, jossa ei tarvinnut pelätä. 

Koulussa sai ruokaa, ja siellä oli aikuisia, joita voi ihailla ja jonka kaltaiseksi myös itse 

haluaisi tulla. Muutaman vuoden koulua käytyään Leena ymmärtää, kuinka erilaisista 

perheistä hänen luokkakaverinsa tulevat. Teini-ikää lähestyessä hän ymmärtää, että toiset 

lapset asuvat omakotitaloissa ja että heillä on varaa ulkomaanmatkoihin. Leenan perheellä ei 

ollut edes varaa matkustaa kesäisin Suomeen tapaamaan isoäitejä. Tällöin Leenan huomaa, 

että yhteiskunta koostuu erilaisista ihmisistä. Alakoskelle Leenan perheen huono-osaisuus ei 

johdu siirtolaisuudesta, vaan perheen huonosta sosio-ekonomisesta asemasta.  

Sekä Jalavan että Alakosken romaaneissa vanhemmat toivovat, että heidän lapsensa 

menestyisivät koulussa, ja että he pystyisivät hankkimaan hyvän koulutuksen ja ammatin, 

paremman kuin heillä itsellä. Tämän toiveen pystyi luultavasti toteuttamaan vain Leena, joka 

rakasti koulunkäyntiä, ja jolla ei ollut ongelmia ruotsin kielessä. Erkin ja hänen kirjansa 

päähenkilön Hannun tulevaisuus on onneton, elleivät he pääse eroon juurettomuudestaan ja 

pysty hyväksymään itseään kahden kulttuurin edustajina. 

Yhteistä Jalavan ja Alakosken romaanien päähenkilöillä on heidän kokemansa häpeä. 

Markulla, Hannulla, Erkillä ja Leenalla on häpeän tunne, joka on annettu heille ulkopuolelta. 

Markku ja Erkin romaanihenkilö Hannu häpeävät suomalaisuuttaan, vanhempiaan ja kieltään. 

Ruotsiin muuttaessaan he eivät tosin tienneet olevansa vähempiarvoisia kuin ruotsalaiset, 

mutta se opetettiin heille koulun välitunneilla. Leenalle häpeäntunne annettiin pyhäkoulussa, 

jossa hän ymmärsi, että hänen pitää hävetä vanhempiaan siitä, että he viettivät rietasta elämää. 

Suomalaisuus ei ollut Leenan häpeän syy. Myös Leenalla oli häpeästä ja pelosta aiheutuvia 

fyysisiä oireita, lähinnä vatsakipuja.  
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Jalavan ja Alakosken romaanien jokainen päähenkilö unelmoi paremmasta 

tulevaisuudesta ja tasapainoisesta elämästä. Parempaan elämään eivät kuuluneet pelko 

humaltuneista vanhemmista tai kiusaavista koulukavereista, häpeä omasta taustasta, kielestä 

tai vanhemmista. Unelmaan paremmasta kuuluu hyväksytyksi kokemisen tunne, turvalliset 

vanhemmat, ystävät, ilo ja nauru.   

 

 

5. POHDINTAA 

 

 

Ruotsinsuomalaista kirjallisuutta on tutkittu melko vähän, ja tutkimus on kohdistunut 

kirjallisuuteen, joka on julkaistu 1950-luvulta 1980-luvun loppupuolelle. Satu Gröndahl 

(2000) on artikkelissaan Väinämöinen, sauna ja ugrisiirtolaiset – suomalaisuuden 

maastomerkkejä ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudessa tarkastellut uudempaa 1990-luvulla 

julkaistua ruotsinsuomalaista kirjallisuutta, mutta keskittynyt siinä vain muutamaan 

aiheeseen. Ruotsinsuomalainen kirjallisuus ei ole ollut kiinnostava tutkimuskohde, koska 

kirjallisuuden tasoa on pidetty melko alhaisena, eikä sillä ole ollut suurempaa merkitystä niin 

Suomen kuin Ruotsinkaan kirjallisuudelle. Ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden merkitys ja 

vahvuus on ollut, ainakin toistaiseksi, tietyn yhteiskunnallisen ajan kuvauksessa.  

Marja-Liisa Pynnönen on löytänyt tutkimastaan ruotsinsuomalaisesta kirjallisuudesta 

kaksi vaihetta: lehtirunouden ja siirtolaistietoisuuden. Tässä työssä tarkastellut Antti Jalavan 

teokset kuuluvat selvästi ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden siirtolaistietoisuuden vaiheeseen 

toisin kuin Susanna Alakosken Svinalängorna, vaikka teos kertoo suomalaisen 

maahanmuuttajaperheen elämästä Ruotsissa samoihin aikoihin kuin Jalavan teokset.  

Jalavalla ja Alakoskella on romaaneissaan täysin erilainen tapa suhtautua Suomeen ja 

Ruotsiin yhteiskuntina. Jalavan tarkasteltavina olevista teoksista käy selvästi ilmi, että 

päähenkilöt pitävät Suomea yhteiskuntana, joka on pakottanut osan kansalaisistaan 

muuttamaan Ruotsiin. Heidän Ruotsissa kokemansa vastoinkäymiset ja henkinen pahoinvointi 

ovat seurausta siitä, ettei Suomella ollut tarjota kansalaisilleen töitä ja toimeentuloa. 

Myöskään Ruotsi ei säästy kritiikiltä. Jalavan teosten ilmeisin kritiikki kohdistuu 

ruotsalaiseen kouluun, joka ei ottanut huomioon maahanmuuttajalasten äidinkieltä eikä 

tukenut heitä ruotsin kielen oppimisessa. Myös ruotsalaisten alentava suhtautuminen 

suomalaisiin on vahvasti esillä Jalavan teoksissa.  

Alakosken Svinalängorna-romaanissa päähenkilön ja hänen perheensä suhde sekä 

Suomeen että Ruotsiin on hyvin neutraali. Romaanissa ei haukuta, kaivata tai ihannoida 
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Suomea. Valtaväestö ei halveksi suomalaisia eikä ruotsalaisten ja suomalaisten välillä ole 

konflikteja. Toisaalta voi pohtia, onko Alakoski tietoisesti jättänyt kertomatta näistä asioista, 

joita suomalaiset maahanmuuttajat kokivat 1960- ja 70-luvuilla. Tuskin ystadilaisten 

suhtautuminen suomalaisiin poikkesi muista ruotsalaisista. Toisaalta syynä voi olla myös se, 

ettei Alakoski ole halunnut kirjoittaa perinteistä maahanmuuttajakuvausta, vaan kuvata erään 

perheen, tässä tapauksessa Suomesta Ruotsiin muuttaneen perheen, sosiaalisia ongelmia: 

köyhyyttä, työttömyyttä, väkivaltaa ja päihteiden käyttöä. Alakosken tarkoituksena lieneekin 

kritisoida yhteiskuntaa kertomuksensa välityksellä epäsuorasti. 

Mielestäni Pynnösen toteamus, että ruotsinsuomalaisten kirjailijoiden kirjallinen toiminta 

on sidoksissa heidän sukupolveensa, koulutukseensa ja yhteiskunnallisiin oloihin, pitää 

paikkansa kun verrataan näitä Jalavan ja Alakosken teoksia.  

Jalavan teoksista löytyvät kaikki ne aiheet, joita Pynnönen ja Vallenius kuvaavat 

tutkimuksissaan ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden tunnusmerkkeinä, vaikka hänen 

romaaniensa kertojaminät ovat lapsia ja nuoria. Pynnönen on väitöskirjassaan todennut, että 

ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudessa nuoret ovat usein sivullisia, aikuisten kertoessa heidän 

elämästään. Jalavan teoksissa nuoret ja lapset kertovat elämästään samankaltaisesti kuin 

aikuiset muussa ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudessa, vaikka he ovat Jalavan teoksissa 

pääosassa. Sen sijaan Alakosken romaanista on vaikea löytää Pynnösen ja Valleniuksen 

esittämiä ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden tunnusmerkkejä. Sen sijaan siitä on löydettävissä 

muita suomalaisuuden symboleja. Yksi selitys teosten eroille voi olla, että Jalava ja Alakoski 

kuuluvat eri kirjailijasukupolveen ja että he tarkastelevat asioita oman sukupolvensa 

näkökulmasta. 

Jalavan ja Alakosken teoksista löytyy vain muutama yhtäläisyys työssä tarkasteltujen 

aiheiden suhteen. Näitä yhtäläisyyksiä ovat häpeä, toivo paremmasta elämästä, vanhempien 

lapsiinsa kohdistamat odotukset sekä päähenkilöiden vanhempien työläistausta. Yhtäläisyydet 

päähenkilöiden välillä johtuvat kuitenkin erilaisista syistä. Jalavan teoksissa päähenkilöiden 

häpeä johtuu siitä, että he ovat suomalaisia. He häpeävät omaa taustaansa, suomalaisia 

vanhempiaan ja kieltään. Alakosken teoksessa päähenkilön häpeä johtuu hänen 

alkoholisoituneista vanhemmistaan, jotka viettävät pahennusta herättävää elämää 

ulkopuolisten silmin, mutta heidän käyttäytymisensä on myös tärkein syy lasten 

pahoinvointiin. Yhteistä molempien teosten häpeälle on se, että se on annettu näille 

päähenkilöille ulkopuolisesta yhteiskunnasta. Lapset ja nuoret eivät ymmärtäneet sitä itse 

hävetä. 
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Jalavan ja Alakosken teosten päähenkilöt toivovat itselleen parempaa tulevaisuutta, johon 

ei kuulu häpeästä ja pelosta aiheutuvia fyysisiä kipuja ja oireita. He toivovat itselleen vain 

normaalia, turvallista elämää. Yhteistä teoksille on myös se, että päähenkilöiden vanhemmat 

toivovat, että heidän lapsensa menestyisivät koulussa ja pystyisivät hankkimaan itselleen 

hyvän koulutuksen ja menestymään elämässään. Ruotsiinhan oli muutettu paremman elämän 

toivossa. Vanhemmat eivät kuitenkaan osanneet tai pystyneet tukemaan lapsiaan näissä 

ponnisteluissa. Luultavasti vain Alakosken teoksen Leena pystyi toteuttamaan vanhempiensa 

toiveen, koska hän rakasti koulunkäyntiä, eikä hänellä ollut vaikeuksia ruotsin kielen kanssa 

kuten Jalavan teosten päähenkilöillä.  

Vaikka Alakosken Svinalängorna ei kerro suomalaisen maahanmuuttajan identiteetin 

etsinnästä ja muista siirtolaisuuden teemaan liittyvistä aiheista, löytyy teoksesta tuttuja 

suomalaisuuden symboleja, jotka eroavat valtakulttuurista ja kuvaavat ruotsinsuomalaisten 

erityislaatua. Tällaisina suomalaisuuden symboleina voidaan Alakosken romaanissa pitää 

esimerkiksi saunomista tai suomalaisten tangojen kuuntelua ja laulamista, kaihomielistä 

kaipuuta jonnekin muualle ja runsasta alkoholin käyttöä. Alakosken romaani osoittaa, ettei 

ruotsinsuomalainen identiteetti ole paikallaan pysyvä, vaan se on muuttunut etsinnästä ja 

ahdistuneisuudesta muihin teemoihin.  

Pelkästään Alakosken Svinalängorna-romaanin perusteella ei voi tehdä päätelmää, että 

ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudessa olisi siirrytty lehtirunouden ja siirtolaisuustietoisuuden 

vaiheen jälkeen jo uuteen, kolmanteen tai neljänteen vaiheeseen. Olisi kuitenkin 

mielenkiintoista selvittää, onko 1990- ja 2000-lukujen ruotsinsuomalaisesta kirjallisuudesta 

löydettävistä samankaltaisia selviä vaiheita kuin aiemmasta kirjallisuudesta, ja miten noita 

vaiheita voisi nimittää.  
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TIIVISTELMÄ  

 

Tässä työssä tarkastellaan ja vertaillaan kahden ruotsinsuomalaisen kirjailijan Antti Jalavan ja 

Susanna Alakosken romaaneja. Tarkasteltavat teokset ovat Jalavan vuonna 1976 ilmestynyt 

Jag har inte bett att få komma ja Asfaltblomman vuodelta 1980 sekä Alakosken 

Svinalängorna, joka julkaistiin vuonna 2006.  

Romaanit kuvaavat suomalaista maahanmuuttajaelämää 1960- ja 70-lukujen Ruotsissa 

lasten ja nuorten näkökulmasta. Yleensä ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudessa lapset ja nuoret 

ovat sivustakatsojia, mutta tarkasteltavissa Jalavan ja Alakosken teoksissa he ovat pääosassa. 

Työssä tarkastellaan, miten kirjailijat kuvaavat teostensa nuoria päähenkilöitä Markkua, 

Erkkiä ja Leenaa ja heille tärkeitä asioita kuten perhettä, koulua ja ystäviä sekä kieltä. 

Tavoitteena on selvittää, kuvaavatko tarkasteltavina olevat teokset ruotsinsuomalaisen 

kirjallisuuden aiemmissa tutkimuksissa esiin nousseita aiheita, kun teosten kertojina ovat 

lapset ja nuoret. Työssä tarkastellaan, millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja kirjailijoilla on työssä 

tarkastelujen aiheiden suhteen. Työn teoreettisena lähtökohtana ovat Marja-Liisa Pynnösen ja 

Erkki Valleniuksen ruotsinsuomalaista kirjallisuutta koskevat väitöskirjat. Jalavan ja 

Alakosken teoksia tarkastellaan heidän väitöskirjojensa pohjalta.  

Pynnönen on löytänyt tutkimastaan ruotsinsuomalaisesta kirjallisuudesta kaksi vaihetta: 

lehtirunouden ja siirtolaistietoisuuden. Siirtolaiskirjallisuuden aiheet hän on luokitellut 

seitsemään aihepiiriin: muuttoon, suomalaisten ja ruotsalaisten suhteiden kuvaamiseen, 

vierauden ja ulkopuolisuuden tunteisiin, kotimaan ikävään, kieleen, suhteeseen uskontoon ja 

kirkkoon sekä sopeutumiseen uuteen kotimaahan. Vallenius on jakanut ruotsinsuomalaisen 

kirjallisuuden aiheet kolmen otsikon alle: identiteettiä etsimässä, elämä vieraassa maassa ja 

kotimaan ikävä. Molempien tutkijoiden aihepiirit käsittelevät samoja aiheita, he ovat vain 

ryhmitelleet aiheet eri tavoin.  

Jalavan teokset kuuluvat selvästi ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden siirtolaistietoisuuden 

vaiheeseen, toisin kuin Alakosken teos. Jalavan ja Alakosken romaanien lapset ja nuoret ovat 

ahdistuneita ja kokevat häpeää, mutta eri syistä. Jalavan teoksissa nuorten ahdistuneisuus ja 

häpeä johtuvat heidän suomalaisuudestaan ja siitä, että heille oli jo varhain opetettu, että he 

ovat alempiarvoisia kuin ruotsalaiset. Alakosken romaanin päähenkilön Leenan 

ahdistuneisuus johtuu hänen alkoholisoituneista vanhemmistaan. Koti muuttuu pelottavaksi 

paikaksi, jossa juodaan ja tapellaan. Sen takia koulusta tulee hänelle turvapaikka, jossa hän 

viettää niin paljon aikaa kuin mahdollista. Jalavan teosten päähenkilöille Markulle ja Erkille 
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koulu on paikka, jossa heitä kiusataan ja jossa he joutuvat toistuviin tappeluihin. Toinen 

turvapaikka Leenalle on pyhäkoulu, joka opetti hänet häpeämään rietasta elämää viettäviä 

vanhempiaan.  

Jalavan teosten päähenkilöt etsivät identiteettiään. He eivät koe enää olevansa 

suomalaisia, mutta eivät ruotsalaisiakaan. He kokevat menettäneensä äidinkielensä, ja Jalavan 

suurin kritiikki kohdistuu ruotsalaiseen kouluun, jossa ei 1960- ja 70-luvuilla tuettu lasten 

omaa äidinkieltä, vaan yritettiin sopeuttaa lapset ruotsalaiseen yhteiskuntaan mahdollisimman 

nopeasti. Alakosken romaanin päähenkilöllä ei ole samankaltaisia ongelmia etsiä 

identiteettiään ja juuriaan. Myöskään kielikysymykset eivät nouse esille Alakosken 

romaanissa kuin korkeintaan hauskoina yksityiskohtina, kun Leenan perheen isä yrittää 

opetella ruotsia ja ääntää sitä hyvin suomalaisittain. 

Sekä Jalavan että Alakosken romaaneista käy ilmi, että Ruotsiin oli muutettu paremman 

elämän toivossa. Teosten päähenkilöiden vanhemmat toivoivat, että heidän lapsensa 

menestyisivät koulussa ja pystyisivät hankkimaan itselleen hyvän koulutuksen ja ammatin, 

paremman kuin mitä heillä itsellä oli. Vanhemmat eivät kuitenkaan osanneet tai kyenneet 

tukemaan lapsiaan, koska heillä itselläkin oli paljon ongelmia. Luultavasti vain Alakosken 

teoksen Leena onnistui toteuttamaan vanhempiensa toiveet, koska hän rakasti koulunkäyntiä 

eikä hänellä ollut vaikeuksia ruotsin kielen kanssa kuten Jalavan teosten päähenkilöillä.  

Jalavan teoksista välittyy selvää kritiikkiä niin suomalaista kuin ruotsalaistakin 

yhteiskuntaa kohtaan, toisin kuin Alakosken romaanista. Alakosken tavoitteena ei luultavasti 

ole ollutkaan kirjoittaa siirtolaiskertomusta, vaan enemmänkin kertoa erään perheen 

sosiaalisista ongelmista, kuten köyhyydestä, työttömyydestä, päihteiden käytöstä ja 

väkivallasta.  

Vaikka Alakosken romaanista ei tarkasteltujen aiheiden suhteen löydy perinteisiä 

ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden peruspiirteitä, löytyy siitä muita suomalaisuuden symboleja, 

jotka eroavat valtakulttuurista, ja jotka siten kuvaavat ruotsinsuomalaisten erityislaatua. 

Tällaisina erityispiirteinä voidaan pitää mm. saunomista tai suomalaisten tangojen kuuntelua 

ja laulamista, kaihomielistä kaipuuta jonnekin muualle.  
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