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Abstract

In my study of Sweden-Finnish authors’ motivation, identity and reading habits I have 

investigated why the authors often lose their motivation to writing, why they do not have any 

interest in who ultimately reads their work, and what they read themselves. I ask if this could 

be due to their background, education or identity. Another question I asked was how they 

maintain their native language in an alien environment. In the group of reference there was 

eleven authors born between the years 1920-1947, who immigrated to Sweden between the 

years 1950-1984. Previous studies of the immigration of Finns to Sweden have shown that 

the immigrants’ first years often were traumatic and in essence a negative experience, but my 

study shows that within the reference group, the experiences were not as negative. The choice 

has been to stay in Sweden, but not to become ‘Swedish’. They see themselves not as 

immigrants, but as Sweden-Finns or Finns. Their native language was valued as very 

important but every person also spoke Swedish. There are studies that show that one can lose 

motivation i.e. to writing if one does not attain recognition or encouragement. This affects 

also one’s identity. Sweden-Finnish literature has often been disparaged by critics, which 

have had negative consequences on Sweden-Finnish literature as a whole. Despite difficulties 

in fostering their native tongue, despite negative critique and recognition, Sweden-Finnish 

authors write about what is meaningful to themselves. With their biographies they have 

proven their presence in Sweden and they have had an impact on Swedish society. Even 

though their books are not always praised by critics, and few buy them, they are always a 

welcome gift to their own grand-children.
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ALKUSANAT

Kun muutin Ruotsiin 70-luvun alussa, olin ammatiltani toimittaja ja siksi pääsin 

helposti mukaan ruotsinsuomalaisten kirjoittajien ja kirjailijoiden piiriin. Kaikki nämä 

neljäkymmentä vuottani Ruotsissa olen seurannut aktiivisesti kirjoittajia ja 

ruotsinsuomalaista kirjallisuutta. Ammattini on vaihtunut, mutta kirjoittaminen jäi 

harrastukseksi. Vapaa-aikanani olen toiminut vuosia mm. Ruotsinsuomalaisten 

kirjoittajayhdistyksen sihteerinä, kulttuurilehti LIEKIN päätoimittajana ja 

ruotsinsuomalaisten kirjailijoiden kirjakustantamo Finn-Kirjan puheenjohtajana. 

Toimintani näissä piireissä on antanut minulle asiantuntemusta ja tietoutta, jota tässä 

tutkimuksessani olen käyttänyt hyväkseni. 

Lähdekirjailijoiksi tutkimustani varten valitsin suomeksi kirjoittavia, omaa 

elämäkerrallista tekstiä ainakin jonkin verran julkaisseita kaikenikäisiä 

ruotsinsuomalaisia. Tein luettelon mahdollisista kirjailijoista, joita kertyi vain 

kuusitoista. Mutta ennen kuin ehdin lähettää näille kyselyni, oli yksi jo ehtinyt kuolla ja 

kolme oli niin vakavasti sairaina, etteivät voineet osallistua tutkimukseeni. Listassani 

oli lopulta vain kaksitoista nimeä, joista yksi jätti jostakin syystä vastaamatta. Kaksi 

kirjailijoista vastasi puhelimitse, koska he eivät jaksaneet täyttää kyselylomaketta, 

mutta halusivat kuitenkin mielellään olla mukana. Toinen näistä sekä yksi 

vastanneistakin kuoli viime syksynä.  Melkein kaikki kyseiset kirjailijat valittivat 

lomakkeita palauttaessaan sairastelleensa ja siksi vastauksia piti odottaa kuukausia. 

Ymmärrän heitä ja olen kaikille tavattoman kiitollinen, että he kaikesta huolimatta 

halusivat ja jaksoivat vastata. 

   Ruotsinsuomalaiset kirjailijat näyttävät olevan hiljalleen katoava joukko, kuolemassa 

pois. Vaikka ne 20–40 –lukulaiset, joitakin vuosia sitten vaikuttaneet aktiiviset 

kirjailijat alkavat ollakin jo aikansa eläneitä, heidän tekstinsä jäävät elämään. Nyt on 

kuitenkin nousemassa uusi, kirjailijoiksi itseään kouluttava sukupolvi. Ihan nuoria eivät 

hekään enää ole, mutta eivät vielä eläkeiässä. He ovat mukana joissakin antologioissa, 

julkaisseet omia novelli- tai runokokoelmia, jonkun romaaninkin, mutta varsinaista 

omaelämäkertaa heiltä ei vielä ole ilmestynyt. He näyttävät ottaneen opikseen 
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vanhemman kirjoittajapolven saamasta kritiikistä ja satsaavan huoliteltuun kieleen. He 

kannustavat ja kehuvat kilvan toisiaan lehdissä ja radiossa, sillä moni heistä on 

toimittaja ammatiltaan. Monet vanhemmista kirjailijoista olivat työläisiä, yksinäisiä 

susia, joilla ei ollut aikaa tai mahdollisuutta osallistua kirjoittajakoulutukseen. Heidän 

kirjansa arvosteltiin ankarasti, halottiin pilkut ja saatettiinpa laskea kirjassa olleet 

huutomerkitkin, mutta kirjojen sisältöä tuskin kommentoitiin. Se saattoi johtua siitäkin, 

että arvostelijat olivat akateemisesti koulutettuja, eivätkä ymmärtäneet työläisten 

elämänkokemusta ja tuotantoa. Kirja-arvostelut saattoivat olla kokonaan kielivirheiden 

etsimistä. Se ei ollut ainoastaan masentavaa kirjailijalle, vaan myös tuhoisaa suomen 

kielelle Ruotsissa. Moni pari kirjaa julkaisseista lopetti kirjoittamisen siihen tai alkoi 

kirjoittaa ruotsiksi. Jotkut kirjoittivat elämäntarinansa lapsiaan varten, eikä siinä silloin 

ollut kenelläkään arvostelemista. Suomen kielen puolesta intoilijat jättivät heidän 

kirjansa rauhaan. Ja jos kirjoittaja julkaisi tarinansa omakustanteena, lapsiaan varten, ja 

otti siitä 1000 kappaleen painoksen, niin ei sekään kuulunut muille. 

    

Ruotsinsuomalaisten Kirjoittajien Yhdistys (RSKY) järjesti kirjailijaseminaarin 70-

luvun puolivälissä Tukholmassa ja kutsui vieraaksi kirjailija Erno Paasilinnan (1935–

2000).  Muistan hänen tuolloin sanoneen, että vaikka lähes jokainen kirjailija ja 

kirjailijaksi aikova kirjoittaa ensimmäiseksi omaelämäkerrallisen kirjan, sitä ei pitäisi 

julkaista. Hän oli varma siitä, että se ei olisi ollut julkaisukelpoinen. Hän sanoi silloin, 

niin kuin on sanonut usein myöhemminkin eri yhteyksissä (myös esseekokoelmassaan 

Yksinäisyys ja uhma, jolla sai Finlandia-palkinnon 1984), ettei kirjailijaksi synnytä vaan 

on elettävä sellainen elämä, josta syntyy kirjailija. Itse Erno Paasilinna eli todella 

värikkään elämän ja kirjoitti myös oman elämäkerrallisen teoksensa Tähänastisen 

elämäni kirjaimet, Elämäkerrallisia ja kirjallisia muistelmia (1996).  Vaikka Paasilinna 

varoittikin ruotsinsuomalaisia alkamasta kirjailijauraansa omaelämäkerrallisella 

teoksella niin F. E. Sillanpäätä (1888–1964) ei kukaan ole moisesta kritisoinut. Hänen 

esikoisteoksensa Elämä ja aurinko (1916) pohjautuu hänen omaan kesäiseen 

rakkaustarinaansa. Ruotsinsuomalaisissa teoksissa on yleensä keskeistä kertova aines, 

Sillanpään esikoisromaanissa se oli kovin niukkaa.  Sitä vastoin hänelle tunnelmat, 

luonnonkuvaukset ja filosofiset mietelmät olivat etualalla. Siinä ruotsinsuomalainen 

kirjailija on paljon säästeliäämpi. Sillanpää eli lähes koko elämänsä hämeenkyröläisessä 

kyläyhteisössä kun taas ruotsinsuomalainen on vaihtanut useita kertoja sekä 

asuinpaikkaansa että kieliympäristöään. Romaaniensa lisäksi Sillanpää kirjoitti kaiken 
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aikaa kertomuksia ja pakinoita, joissa on runsaasti omakohtaisesti koettua ja 

lähiympäristöön kohdistuvaa kertomista. Hänen työnsä sai tunnustusta, mm. Nobelin 

palkinnon 1939. Ruotsinsuomalaiset kirjailijat ovat saaneet katsoa vierestä, kun heidän 

oma kirjallisuuspalkintonsa, Kaisa Vilhuisen palkinto, kerta toisensa jälkeen on annettu 

ammattikirjailija Asko Sahlbergille. Harrastajakirjailijatkin tarvitsisivat tunnustusta, 

jotta heidän motivaationsa kirjoittaa suomeksi säilyisi. Mutta vaikka he eivät saisikaan 

arvostusta, eikä heille palkintoja anneta, niin silti toivoisi heidän jatkavan kirjoittamista. 

Moni ruotsinsuomalainen on varmasti elänyt sellaista elämää, josta löytyy paljon 

mielenkiintoista kirjoittamista. Vaikka kuuluisuus kirjailijana, suuret tulot ja 

kirjallisuuskriitikoiden ruusut jäisivätkin saamatta, niin lapsenlapset kiittävät kuitenkin 

elämäkerrasta.  

   

7



SVERIGEFINSKA FÖRFATTARES MOTIVATION, IDENTITET OCH LÄSVANOR

I studien om sverigefinska författares motivation, identitet och läsvanor har min huvudfråga 
varit varför författares motivation för skrivandet har börjat sina. Jag har försökt ta reda på 
deras motiv; varför och till vem de skriver, vad de läser själva och om deras bakgrund och 
utbildning har något med skrivandet att göra. Hittills har forskningen i det här ämnet varit 
obefintlig.

I min referensgrupp ingår elva författare födda 1920-1947 som har flyttat till Sverige 1950-
1984. De hade flyttat några gånger inom Finland eller bott utomlands före flyttningen till 
Sverige. En del har bott sedan dess i samma stad, några flyttat på grund av arbete. De har 
flyttat till Sverige av olika anledningar såsom familjeskäl, äventyrslust eller bättre arbete. 
Familjeskäl kan ha varit giftermål, skilsmässa eller barnens arbetssituation. Alla hade olika 
yrken bakom sig, en är fortvarande i arbetslivet. Alla hade yrkesutbildning; om de inte hade 
skaffat den redan i Finland så hade de studerat och vidareutbildat sig i Sverige. Ingen tillhör 
arbetarklassen eller har några författare i släkten. Alla har högre utbildning än sina föräldrar.

Jag har jämfört mitt resultat med tidigare studier om finsk invandring till Sverige. De gjordes 
för ca 30-40 år sedan. Då var huvudfrågorna finnarnas bakgrund och anpassning i det nya 
landet och man intervjuade huvudsakligen industriarbetare eller forskade i invandrarlitteratur. 
I min studie använder jag inte ordet invandrare utan sverigefinsk, litteratur som jag forskar i 
kallar jag inte till invandrarlitteratur utan sverigefinsk litteratur. Jag låter min referensgrupp 
vara anonym, men Pynnönen (Siirtolaisuuden vanavedessä, 1991) presenterar personer och 
återger deras brev. Tiden är annorlunda nu och svaren som jag har fått är andra än förut fast 
vissa skribenter som har svarat i Pynnönens undersökning är samma skribenter som tillhör i 
min referensgrupp. Författare ser inte sina första år i Sverige som lika traumatiska och 
negativa idag som tidigare studier har visat. Ingen tänker flytta tillbaka till Finland, man har 
valt att stanna kvar i Sverige, men inte bli svensk för det. De känner sig inte som invandrare 
utan sverigefinnar eller finnar. Modersmålet upplevs som mycket viktigt men alla talar även 
svenska. De försökte läsa allt vad de kunde på finska men att anskaffa finsk litteratur var 
svårt i Sverige. Man var spetiska sverigefinsk litteratur förut men nu läste alla det. Mest lästa 
författare var nu som förut Väinö Linna och Kalle Päätalo.  

Det finns forskning som visar att man förlorar sin motivation t.ex. för skrivandet om man inte 
får erkännande och uppskattning. Det påverkar också ens identitet. Sverigefinsk litteratur har 
blivit nedvärderad av okunniga kritiker som har nästan lyckats kväva skrivandet. 
Sverigefinska författare är amatörer men har jämförts med Finlands främsta författare. Man 
har inte tagit hänsyn till böckernas innehåll utan kritiserat enbart språket. Sverigefinskan har 
utvecklats, fått nya ord som kommer från svensk miljö och det svenska samhället, som är 
främmande i Finland men det har inte kritiker tänkt på. Sverigefinska författare som har svårt 
att få tag i modern finsk litteratur, inte kan få tag i finska dagstidningar och bor i en annan 
språkmiljö har omöjligt att bevara och skriva finska språket lika bra som författare som lever 
och arbetar i Finland. Erkännande för sina böcker är avgörande inte bara för författares 
motivation utan också identitet. Man drömmer inte längre om att bli berömd författare men 
ändå fortsätter man sitt författarskap. Att publicera egen biografi har visat sig vara mycket 
viktigt för författares identitet. Om författarna inte få rosor från litteraturkritiker och ingen 
köper deras biografier så kan man ju alltid ge bort dem till barnbarnen. 
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1. JOHDANTO                                                                                      

1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus

Tutkimukseni perusajatuksena on ollut selvittää ruotsinsuomalaisten kirjailijoiden omia 

lukutottumuksia ja motivaatiota heidän kirjoittamiselleen. Yleinen käsitys, jonka 

aikaisempi tutkimuskin tästä aiheesta on näyttänyt, on se että ruotsinsuomalaiset 

kirjoittavat hyvin paljon omaelämäkerrallista tekstiä, mutta eivät lue toistensa tuotantoa. 

Mielletäänkö ruotsinsuomalainen kirjallisuus epäkirjallisuudeksi vain siksi, että sitä 

pidetään harrastajakirjoittajien oman elämän märehtimisenä? Se leimattiin 

nelisenkymmentä vuotta sitten siirtolaiskirjallisuudeksi, nyt se nähdään vain omina 

elämän tarinoina, joitten ei uskota kiinnostavan ketään. Yhtenä tarkoituksena minulla on 

ollut noitten edellä mainitsemieni ennakkoluulojen romuttaminenkin. Minua on 

kiinnostanut myös kirjailijan identiteetin ja kielen mahdollinen muuttuminen.

1.2 Tutkimuskysymyksiä

Kun olen määritellyt jonkun kirjailijan omaelämäkerralliseksi kirjailijaksi, olen lähtenyt 

Roosin määritelmästä, jonka mukaan elämänkertomus tai omaelämäkerrallinen teos on 

kertomus tai kooste kertomuksia, jotka perustuvat kertojan omaan elämään (Elämän 

tavasta elämäkertaan 1988:40).  Tätä samaa määritelmää käyttää myös Peter Öberg 

väitöskirjassaan Livet som berättelse  (1999:15).

     Ruotsinsuomalainen ja ruotsinsuomalaisuus ovat attribuutteja, joita käytän koko ajan 

tarkoittaessani Suomesta Ruotsiin muuttaneita suomalaisia. Kun tarkoitan heidän 

kirjoittamaansa tuotantoa, kirjoitan ruotsinsuomalaisesta kirjallisuudesta, en käytä termiä 

siirtolaiskirjallisuus, jota Suomessa asuvat tutkijat yleensä käyttävät. Perustelen 

käyttämäni termin oikeutta myös hermeneuttiseen suuntaukseen viittaamalla. Sen mukaan 

tutkijan henkilökohtaiset tiedot ja kokemukset ovat välttämätön perusta tutkimukselle. 

(Ödman 1994:81 ja Andersson 1979:94–97).  Myös oma kokemukseni 
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ruotsinsuomalaisuudesta edellyttää tämän termin käyttöä. Tunnen, ainakin tänä päivänä, 

olevani ruotsinsuomalainen. 

     Tutkimukseni osoittaa, että käsitys ruotsinsuomalaisuudesta muuttuu vuosien myötä.

Ruotsinsuomalaisuus ei olekaan itsestään selvää kaikille lähdekirjailijoille.1 Vastauksista 

ilmenee, että jotkut kirjailijat katsoivat olevansa suomalaisia eivätkä ruotsinsuomalaisia. 

Tämä johtuu identiteetin vaihtumisesta Ruotsissa vietettyjen vuosien kuluessa. Äskettäin 

voimaan tulleen vähemmistölain (Regeringskansliet  SFR nr 2009:724) mukaan Ruotsissa 

asuvat Suomesta tänne muuttaneet ovat ruotsinsuomalaisia, ja heillä on oma kieli, suomi. 

Lähdekirjailijoiden identiteettiä pohdin tässä tutkimuksessa enemmän kuin olin alun perin 

ajatellut, koska ruotsinsuomalaisten identiteettikysymys ei osoittautunutkaan niin 

yksinkertaiseksi kuin olin luullut.

1.3 Tutkimusmenetelmä ja aineisto

Kirjailijakyselyn lähetin kahdelletoista ruotsinsuomalaiselle kirjailijalle, joista yksitoista 

vastasi. Vanhin vastanneista on 1920 syntynyt mies ja nuorin 1947 syntynyt nainen. Yhtä 

vaille kaikki ovat syntyneet Suomessa ja muuttaneet Ruotsiin 1950–1984. Tämä yksi on 

syntynyt Viipurissa, joka tuolloin (1926) kuului Suomelle. Enemmistö (seitsemän), on 

muuttanut Ruotsiin 60-luvulla, kolme on 50-luvun alkupuolella muuttaneita ja yksi on 

tullut Ruotsiin vasta 1984.  Hän on asunut Saksassa vuosina 1957 ja 1961.  

     Kirjailijoiden entiset asuinpaikat Suomessa ja nykyiset Ruotsissa vaihtelevat suuresti, 

eikä heillä ole mitään yhteistä ammatinvalinnoissaankaan. Yhteistä heille on vain se, että 

kaikki ovat ruotsinsuomalaisia kirjailijoita ja että he ovat kirjoittaneet ainakin jonkin 

verran omaelämäkerrallista tekstiä.  Neljältä kirjailijalta on ilmestynyt useita teoksia ja he 

sekä monet muut lähderyhmän kirjailijat ovat mukana eri ruotsinsuomalaisissa tai 

Suomessa julkaistuissa antologioissa, mutta ennen kaikkea lähes kaikki ovat tunnettuja 

lehtikirjoituksista, debattiartikkeleista ja kaunokirjallisesta tuotannostaan sekä Suomen 

että Ruotsin lehdistössä. Liitteissä ja analysoidessani heidän vastauksiaan erottelen heidät 

numeroin 1-11, kirjailija 1 on aina sama kirjailija 1, joka vastaa eri kysymyksiin jne. 

Mies- ja naiskirjailijoita en ole erotellut, se ei ole ollut mielestäni tarpeen. 

1 Lähdekirjailijoiksi nimitän niitä ruotsinsuomalaisia kirjailijoita, joille olen lähettänyt kirjailijakyselyn ja jotka 
ovat siihen vastanneet. Heidän vastauksensa luo pohjan tälle tutkimukselle.
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      Ruotsinsuomalaisten kirjailijoiden lukutottumuksia ei ole tutkittu juuri lainkaan. 

Ainoan kyselyn asiasta teki Marja-Liisa Pynnönen ruotsinsuomalaista kirjailijakenttää 

tutkiessaan 1980-luvulla väitöskirjansa Siirtolaisuuden vanavedessä (1991) yhteydessä. 

Olen viitannut tutkimuksessani joihinkin suomalaisille tehtyihin lukututkimuksiin 

teoksessa Suomen kirjallisuuden historia osa 3 (1991), mutta ottanut mukaan myös 

vertailun vuoksi ruotsalaisten kirjailijoiden lukemiskertomuksia, joita olen poiminut 

antologiasta hur jag blev författare (1996). Tutkija Satu Gröndahl heitti artikkelissaan 

Kirjallisuus ja epäkirjallisuus (LIEKKI 3/2009:10–11) ajatuksen, että ruotsinsuomalaisia 

kirjailijoita ei enää pitäisi verrata suomalaisiin kirjailijoihin vaan verrantaa heidät 

ruotsalaisiin kirjailijoihin. Minä en kuitenkaan vertaa lähdekirjailijoitteni tuotantoa sen 

enempää ruotsalaisten (koska ruotsinsuomalaisen kirjailijan äidinkieli ja kirjoituskieli on 

suomi) kuin suomalaistenkaan (kirjailija asuu Ruotsissa) tuotantoon. Kirjailijoiden 

ensimmäisiä lukukokemuksia, lähtökohtia ja motivaatiota kirjoittamiselle olen sen sijaan 

tarkastellut. 

    Tutkimusmenetelmäni on kvantitatiivinen. Se perustuu aikaisempien tutkimusten ja 

yhdentoista ruotsinsuomalaisen kirjailijan kirjailijakyselyn vastauksiin. Vastaavanlaista 

tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty.  Käytän aika paljon vertailussani Pynnösen 

väitöskirjan Siirtolaisuuden vanavedessä ja Erkki Valleniuksen Kansankodin 

kuokkavieraat (1998) aineistojen vertailua omiin tutkimustuloksiini. Pynnösen aineisto 

perustuu paljolti ruotsinsuomalaisten kirjoittajien kirjoittajakyselyn vastauksiin ja neljän 

kirjailijan haastatteluun. Valleniuksen aineistona sen sijaan on ollut ruotsinsuomalainen 

kirjallisuus. 

    Identiteettikysymyksiä ja motivaatiota tutkiessani olen perehtynyt muun muassa 

useisiin Suomen ja Ruotsin eri yliopistoissa tehtyihin tutkimuksiin. Ruotsinsuomalaisista 

lehdistä olen saanut lisäaineistoa täkäläisten kirjailijoiden ja tutkijoiden käsityksistä mm. 

identiteetistä ja kirjoittamisen motivaatiosta.

    Yhtään ammattikirjailijaa ei minun lähdekirjailijoihini kuulu. Ammattikirjailijat 

aloittavat harvoin kirjoittamalla omaelämäkerrallista teosta, mutta moni 

lähdekirjailijoistani on aloittanut sillä. Jotkut ovat jatkaneet kirjoittamalla samasta 

aiheesta. Vertailen joitakin nimeltä mainittuja ammattikirjailijoita lähdekirjailijoihin, 

mutta en ole henkilökohtaisesti haastatellut yhtään ammattikirjailijaa tämän tutkimuksen 

puitteissa. Aineisto heidän osaltaan on mainitsemistani Pynnösen ja Valleniuksen 

teoksista. Ruotsinsuomalaisiksi lukeutuvia ammattikirjailijoita ei tiettävästi tätä nykyä 

olekaan, koska Kalervo Kujala on kuollut ja Klaus Viking siirtynyt muihin töihin. Yksi 
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omista lähdekirjailijoistani ilmoitti ammatikseen kirjailija/eläkeläinen. Hän ei kuitenkaan 

ole koskaan ollut päätoiminen kirjailija. Kukaan ruotsinsuomalainen kirjailija ei voi tulla 

toimeen kirjojensa myynnistä saamilla tuloilla ja korkeintaan viisi prosenttia 

suomalaisista kirjailijoista elää kirjojensa tuotolla Hannu Raittilan mukaan, Kirjailija 

taloustoimijana (www.talouselama.fi, kolumni 25.9.2009) ammattikirjailijatkin 

tarvitsevat apurahoja ja muita kirjoittamisellaan ja esiintymisellään saamiaan tuloja 

elääkseen. Tämä koskee myös ainoata ruotsinsuomalaista ammattikirjailijaa Asko 

Sahlbergia.

2. LÄHDEKIRJAILIJAIN TAUSTA

2.1 Kirjailijain vanhempien koulutus ja ammatti

Lähdekirjailijat ovat syntyneet vuosien 1920 ja 1947 välillä.  Siitä voi päätellä, että 

heidän vanhempansa ovat vuosisadan alkupuolella syntyneitä ja kasvaneita, osa saattaa 

olla jo 1800 luvun lopulla syntyneitä. Kirjailijavastauksista selviää, että yhden 

vanhemmat olivat akateemisesti koulutettuja, kahdella oli keskikoulun käynyt isä ja 

yhdellä keskikoulun käynyt äiti, mutta kaikki muut vanhemmat olivat senaikaisen 

kansakoulun käyneitä. Yhden vanhemmat olivat käyneet kaksi vuotta kansakoulua, 

mutta toiset kirjailijat eivät perustelleet, missä määrin heidän vanhempansa olivat 

kansakoulunsa suorittaneet.

     Yleinen oppivelvollisuuslaki säädettiin Suomessa vasta itsenäistymisen jälkeen 

vuonna 1921. (http://www.minedu.fi/etusivu) Sen mukaan kaikki 7-13 -vuotiaat lapset 

olivat oppivelvollisia.  Kansakoulu oli kuusivuotinen, jossa kaksi alinta luokkaa 

muodosti alakoulun, joka saattoi olla kiinteä 36-viikkoinen tai kiertävä 18-viikkoinen. 

Koululaisten oli kansakoulun jälkeen käytävä vielä kaksi vuotta jatkokoulua, joka 

maaseudulla voitiin järjestää vähintään sadan tunnin vuosittaisena kurssina. Sitä 

ennenkin oli Suomessa jo kansakoulu ja kiertokoulujärjestelmä, joka antoi lapsille 

tarvittavan koulusivistyksen. Maaseudulla se ei aina toiminut. Nyt saatiin myös nämä 

lapset koulun penkille ja tasa-arvoisemmiksi kaupungissa asuvien lasten kanssa. 

Iäkkäimmät lähdekirjailijoistani ovat jääneet tämän lain ulkopuolelle mutta osallistuneet 
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nähtävästi vapaaehtoisen koulujärjestelmän piiriin, koska ilmoittavat käyneensä 

kansakoulun.

     Lähdekirjailijain vanhempien ammatit vaihtelevat suuresti. Joukossa oli maalaistalon 

renki, piika, pari maanviljelijää, sekatyömies, kaupanpitäjä, autonkuljettaja, karjakko, 

siivooja, emäntä, pari kotirouvaa, toimittaja ja kamreeri. Nämä viimeksi mainitut, 

toimittaja ja kamreeri, ovat yhden lähdekirjailijan isä ja äiti. Kahdella kirjailijalla ei 

ollut varmaa tietoa isästään. Yksi lähdekirjailijoista oli joutunut lastenkotiin aivan 

pienenä, eikä hänellä ollut paljoakaan tietoa omista vanhemmistaan. 

    Lähdekirjailijat ovat lähtöisin hyvin erilaisista oloista ja eri puolilta Suomea. Parilla 

heistä saattaisi olla työläistausta, mutta eivät itse kuuluneet työväen luokkaan. 

Aikaisemmat tutkimustulokset ruotsinsuomalaisten kirjailijoiden taustasta ovat 

osoittaneet samaa. Pynnösen tutkimuksessa Siirtolaisuuden vanavedessä oli mukana 

muutamia kirjailijoita, joitten vanhemmissa oli joitakin kiertokoulun käyneitä. 

(Pynnönen 1991:184–149) Omassa tutkimuksessani tämä ei tullut esille. 

2.2 Kirjailijan koulupohja ja ammatti

Kaikki lähdekirjailijat ovat tehneet ns. luokkamatkan. Vaikka heillä alun perin olisi 

ollutkin heikko koulupohja, he ovat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta paikanneet 

opiskeluaan ammattikouluissa tai käyneet ammattiin johtavia kursseja ja jatkokursseja. 

Yhdellä oli keskikoulupohja Suomesta, viidellä oli ylioppilaspohja, joista neljä 

naiskirjailijaa oli jatkanut akateemiseen loppututkintoon saakka. Miehillä oli 

poikkeuksetta ammattikoulu takanaan. Yksi lähdekirjailijoista oli edelleen työelämässä 

mukana, mutta kaikki muut olivat jo eläkkeellä. (Liite 8.2) 

     Pynnösen tutkimukseen osallistuneista kirjailijoista oli vain 30 % eläkkeellä. Hänen 

tutkimuksensa tehtiin n. 40 vuotta ennen minun tutkimustani, ja hänen 

kirjailijakyselyynsä vastanneissa kirjailijoissa on samoja kirjailijoita kuin minunkin 

tutkimukseeni osallistuneissa, mutta nyt siis 40 vuotta iäkkäämpinä. Silloin he olivat 

mukana työelämässä, nyt eläkeiässä. Pynnönen mainitsee tutkimuksessaan kirjailijat 

nimeltä, minulla lähdekirjailijat ovat anonyymejä. 

     Pynnösen tutkimuksessa oli akateemisesti koulutettuja kirjailijoita prosentuaalisesti 

jonkin verran enemmän kuin minun tutkimuksessani. Tämä selittyy sillä, että 

akateemisesti koulutetut ovat alkaneet harrastaa kirjoittamista aikaisemmin kuin 
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vähemmän koulutetut, joilla on ollut raskaampi työ hoidettavanaan ja jotka ovat saaneet 

aikaa ja voimia kirjoittamiselle vasta eläkkeelle jäätyään. Vaikka nämä kirjailijat 

ovatkin olleet Ruotsissa asuessaan tehdastyössä, he eivät ole kasvaneet työläisperheissä. 

Pynnönen väittää kuitenkin tutkimuksessaan, että 2/3 ruotsinsuomalaisista on 

ruumiillisen työntekijöitä, jotka ”jatkavat kirjoittamisellaan työläisperinteitä”. 

(Siirtolaisuuden vanavedessä, Pynnönen 1991:147)

   Työläiskirjallisuutta tutkineen Raoul Palmgrenin mukaan työläiskirjailijaksi 

tuleminen edellyttää työläiskodissa kasvamista. Työläiskirjailijalla tulee olla omia 

kokemuksia työläisyydestä ja hänen on oltava itseoppinut, sitouduttava työväenluokan 

aatemaailmaan ja pysyteltävä työläisaiheissa. Käsittääkseni kukaan ruotsinsuomalaisista 

kirjailijoista ei täytä näitä vaatimuksia. He eivät edusta ns. proletaareja, mitä tuskin 

kukaan suomalaisista kirjailijoistakaan nykyisin enää on. Kirjailija Kalervo Kujala 

halusi lukeutua työläiskirjailijaksi, mutta Palmgrenin kriteerien mukaan hän ei sovi 

siihen joukkoon. (Pynnönen 1991:147)

     Pertti Toukomaan tutkimuksista 1970-luvulla ilmenee, että ruotsinsuomalaisväestö 

on keskimäärin enemmän koulutettua kuin ruotsalaisväestö (Kansankodin 

kuokkavieraat 1998:50). Toukomaa selittää sen johtuvan siitä, että suomalaisväestö oli 

keskimäärin nuorempaa kuin ruotsalaisväestö, jonka vanhemmalta polvelta puuttui 

koulutus. Sen vahvistaa tutkimieni kirjailijoiden lähtökohtien ja koulutuksen 

summaaminen. On kuitenkin huomattavaa, että myös lähes kaikilla 20-luvulla 

syntyneillä ruotsinsuomalaisilla kirjailijoilla on jonkin alan ammattikoulutus. 

Ammattikoulutuksen tai akateemisen tutkinnon ovat kaikki lähderyhmän kirjailijat 

hankkineet jo Suomessa tai viimeistään Ruotsissa asuessaan. 

 

2.3 Kirjoittajakoulutus

Kirjoittajakoulutuksen suhteen kirjailijoilla on suuria eroja. Neljä kirjailijaa ei ole 

saanut opetusta kirjoittamisessa kansakoulun jälkeen. Kahdella on suomalainen 

toimittajakoulutus, toisella heistä myös kääntäjäkoulutus. Vain neljä lähdekirjailijoista 

on osallistunut johonkin kirjoittajakoulutukseen joko Suomessa (Orivedellä) tai 

Ruotsissa (Kungsälvenissä). Nämä ilmoitetut kurssit kuuluvat normaalisen kasvatuksen 

piiriin. Kirjoittamista voi oppia muuallakin kuin kouluissa ja opistoissa kuten esim. 

informaalisena oppimisena. Anneli Ilosen mukaan se on kokemusperäistä, 
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monimuotoista ja muun toiminnan ohessa satunnaisesti tapahtuvaa. Ruotsissa siitä 

käytetään termiä spontaaninen oppiminen, arkipäiväoppiminen tai äänettömät tiedot. 

(Ilonen, 2003:43)  

   Kuta korkeampi akateeminen koulutus kirjailijalla on, sitä useampiin 

kirjoittajakursseihin he ovat osallistuneet. Monet kuuluvat esim. Ruotsinsuomalaiseen 

Kirjoittajayhdistykseen, jonka yhtenä tärkeänä tehtävänä on myös kirjoittajien 

kouluttaminen. Ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden ja kirjailijoiden status ja tuotannon 

laatu nousisi varmasti, jos kirjailijoilla olisi mahdollisuus opiskella kirjoittamista. 

    Ainakin neljä lähdekirjailijaa olisi voinut kertoa saaneensa kirjoittajakoulutusta 

informaalisesti sekä formaalisesti kansakoulusta yliopistoon saakka, mutta he eivät 

nähneet sitä kirjoittajakoulutuksena. He ovat käsittäneet kirjoittajakoulutuksen 

nimenomaan ammattikirjailijoiksi aikoville tarkoitettuna kirjailijakoulutuksena ja 

sitähän he eivät ole saaneet.

2.4 Kirjoittajaryhmiin kuuluminen

          

Kirjoittajayhdistyksien ja piirien tehtävänä on yleensä innostaa ja vahvistaa kirjoittajien 

identiteettiä sekä kehittää heidän kirjallisia kykyjään. Monelle kynäniekalle sellainen 

ryhmä on ehtymätön inspiraation lähde ja mahdollisuus tavata samanhenkisiä 

ruotsinsuomalaisia. Lähdekirjailijoista neljä ei kuulu mihinkään alan yhdistykseen tai 

ryhmään, viisi kuuluu Ruotsinsuomalaiseen Kirjoittajayhdistykseen (RSKY) ja yksi on 

mukana Eskilstunan Kynäilijöissä.  Yksi RSKY:n jäsen kuuluu myös Kirjailijaliittoon, 

ja eräs toinen RSKY:läinen ilmoitti kuuluvansa myös runopiiriin. 

    Kirjoittajaryhmiin kuulumista rajoittaa kuitenkin se, että Ruotsi on iso maa ja 

kirjoittajat asuvat harvassa. Ruotsin koko maan kattava RSKY on menettänyt lukuisia 

jäseniään juuri välimatkojen takia. Yhdistyksellä on ollut vaikeuksia jäsenhuollon 

kanssa.  Eri puolille Ruotsia onkin syntynyt paikallisia kirjoittajakerhoja ja piirejä, jotka 

toimivat aktiivisesti kirjallisuusiltoja ja kirjakahviloita järjestäen, mutta koulutusta eivät 

pienet piirit kykene järjestämään. RSKY:llä on ollut aikaisemmin yhteistyötä Suomen 

maakuntakirjailijoiden kanssa, mutta viime vuosina sekin on tyrehtynyt. Nuorempaa 

polvea ei kirjoittajaryhmien vetäjiksi ole löytynyt, eikä vanhemmilla ole enää voimia 

yhteyksien organisoimiseen ja ylläpitämiseen.
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3. RUOTSIIN MUUTTAMINEN

3.1 Milloin ja miksi

Olivatpa syyt mitkä tahansa niin muutto vieraaseen maahan on aina suuri muutos 

elämässä. Sitä voi verrata muihin elämän kriisitapauksiin kuten avioero tai avioliitto, 

läheisen ihmisen kuolema tai työttömyys ja taloudelliseen ahdinkoon joutuminen. 

Selviytyminen kriisistä vaatii aina uudelleen asennoitumista ja sopeutumista uusiin 

olosuhteisiin. Muutot oman maan sisälläkin saattavat aiheuttaa suuria ongelmia saatikka 

sitten kokonaan tuntemattomaan, uusiin olosuhteisiin, uuteen työhön ja uusien ihmisten 

pariin asettuminen. Suurten muuttoaaltojen joukossa Ruotsiin tulleilla saattoi olla 

muutossa tukenaan sukulaisia, joku naapuri tai vanha ystävä. Yhdessä on aina 

helpompaa oppia uutta, etsiä ja löytää, päästä eteenpäin, vaikka kivutonta se ei silti ole.

      Kaikki lähdekirjailijoistani ovat syntyneet Suomessa ja siellä lapsuutensa ja 

nuoruutensa viettäneet, mutta ehtineet kokea monta muuttoa synnyinmaassaan jo ennen 

18. ikävuottaan. (Liite 8.2) Kenellekään muutto Ruotsiin ei ollut ensimmäinen 

asuinpaikan vaihto.  Viisi lähdekirjailijoista asuu edelleen sillä paikkakunnalla 

Ruotsissa, mille Suomesta aikoinaan muutti, mutta loput kuusi ovat muuttaneet 

Ruotsissakin joitakin kertoja työn takia. Nuorin lähderyhmästä oli juuri 18 vuotta 

täyttävä muuttaessaan Ruotsiin, viisi henkilöä oli 21–23 ikävuoden välillä, kaksi 26-

vuotiasta ja loput kolme olivat 43–46 -vuotiaita. Muuttovaiheessa iät vaihtelivat siis 18–

46 vuoden välillä.  Vertailun vuoksi mainittakoon, että Taisto Hujasen tutkimukseen 

Kultamaa ja kotimaa (1986) osallistuneista Oxelösundiin muuttaneista suomalaisista 

siirtolaisista oli 50 % ollut 26–35 -vuotiaita Ruotsiin muuttaessaan.  Hujanen on 

haastatellut Södertäljen ja Oxelösundin suomalaisia ja suurin osa heistä oli muuttanut 

Ruotsiin 1966–1970, jolloin Ruotsissa oli kova työvoimapula ja työväkeä värvättiin 

mm. Suomesta. (Hujanen 1986:241)

     Kaikki minun kohderyhmäni kirjailijat ovat tulleet Ruotsiin oma-aloitteisesti. Yhtä 

vaille kaikki ovat muuttaneet Ruotsiin jo ennen varsinaista suurta muuttoaaltoa, yksi 

vasta 80-luvulla. Varhaisimmat muuttajat (kolme) näistä ovat tulleet jo 50-luvun 

alkupuolella kymmenentuhannen muun joukossa. Vain yksi lähdekirjailijoista muutti 

tänne 60-luvun alussa. Kun muuttoliike kaksinkertaistui 50-lukuun verrattuna 60-luvun 

puolivälissä, tänne muutti neljä kohderyhmään kuuluvaa tulevaa ruotsinsuomalaista 
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kirjailijaakin.  Kun sitten 60-luvun lopussa taas yksi lähdekirjailijoista muutti Ruotsiin, 

hän oli vain yksi niistä niihin aikoihin muuttaneista noin 40 000 suomalaisesta. Ruotsiin 

muutettuaan hän asui kahteen otteeseen Englannissa opiskelemassa 70-luvun 

alkuvuosina. Viimeiseksi, 80-luvun puolivälissä muuttaneella lähdekirjailijalla oli tänne 

tullessaan takanaan pari opiskeluvuotta Saksassa. 

     Lähderyhmäni kirjailijoiden syyt Ruotsiin muuttoon, heidän muuttovuotensa ja 

ikänsäkin poikkeavat aikaisemmin tehtyjen tutkimusten kontekstista. Pynnösen 

tutkimuksen mukaan Ruotsiin tultiin hakemaan työtä ja parempaa elämää, mutta myös 

pakoon ahtautta tai vain päähän pistosta. Pynnönen viittaa moniin Suomessa tehtyihin 

kaunokirjallisuudessa ja yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa selvinneisiin syihin 

lähteä Suomesta, mistä saa hänen mainitsemansa kuvan.  Hän luettelee syiksi Suomessa 

koetun köyhyyden, työttömyyden, asunnottomuuden, eriarvoisuuden jopa suoranaisen 

syrjinnän. Suomessa suoritetuista sosiaalisista tutkimuksista ilmenee syiksi 

samantapaiset seikat. (Pynnönen 1991:193) Minun tutkimukseni antoi hänen 

tuloksestaan eriävän kuvan, vaikka itse asiassa nämä henkilöt tai heidän tuotantonsa 

olisivat voineet kuulua myös Pynnösen ja muiden suomalaisten tutkijoiden 

kohderyhmiin. Pynnösen mainitsemaa katkeruutta entistä kotimaataan kohtaan eivät 

lähdekirjailijani tunteneet. Heidän lähtönsä syyt olivat näin ollen aikaisemmista 

tutkimuksista poikkeavia tai sitten vuosien kuluessa heidän näkemyksensä muutosta oli 

muuttunut. Joka tapauksessa he muistivat sen nyt erilaisena. (Liite 8.3)

   Tutkimustulosten erilaisuus voi johtua siitä, että minä olen kysynyt syytä kirjailijalta 

itseltään, mutta aikaisemmat tutkimukset ovat sen sijaan suomalaisten tutkijoiden 

ruotsinsuomalaisten kirjoittamasta fiktiosta tehtyjä päätelmiä. Näin ollen pidän omaa 

tutkimustani luotettavampana kuin Pynnösen ja muiden hänen tutkimuksessaan 

viittaamiensa tutkijoiden tuloksia. Lähdekirjailijoiden Ruotsiin muutosta on nyt kulunut 

kuutisenkymmentä vuotta ja heidän kenties alkuaikoina tuntemansa katkeruus ja kauna 

entistä kotimaataan kohtaan on voinut kadota, jos sitä on näillä henkilöillä ollutkaan. 

Nyt Ruotsiin muuttoa ajatellaan toisella tavalla, positiivisemmin. Siis ovatko 

kirjailijoiden syyt Ruotsiin muuttoon ne, jotka he ilmoittivat syiksi 30 vuotta sitten kun 

Pynnösen tutkimustyö oli ajankohtainen vai ne jotka he kertovat muuttonsa syyksi tänä 

päivänä?

      Miksi lähdekirjailijat muuttivat Ruotsiin? Perhesyyt, joko avioliitto ruotsalaisen 

kanssa (syynä kolmella) tai sitten aviopuolison työ, joka oli syynä yhdellä, mutta myös 

vaikeat kotiolot/perhesyyt (avioero) ovat pakottaneet kolme lähtemään Ruotsiin. 
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Miehet ovat kertoneet syyksi seikkailumielen tai aikuisten lasten työnsaantivaikeudet 

Suomessa, jolloin koko perhe oli päättänyt lähteä Ruotsiin. Vain yhdellä oli syynä 

kielen oppiminen. Henkilökohtainen työttömyys ei ollut kenelläkään syynä, ei 

myöskään asunnottomuus tai syrjintä. Yksi, jolla oli Suomessa koulutustaan vastaava 

virka, oli saanut haastavamman työn Tukholmasta ja muuttanut siksi Ruotsiin, joten 

työttömyys ei hänelläkään ollut varsinaisesti muuton syynä.

  

4. KIRJOITTAMINEN

4.1 Motiivit (kenelle kirjoitat ja miksi)

Mielestäni kirjailijalla pitää olla jokin syy kirjoittamiselle, hänen on tiedettävä kenelle 

hän kirjoittaa ja miksi.  Tämä ei kuitenkaan välttämättä näy kaikkien lähdekirjailijoiden 

vastauskaavakkeista. Välinpitämättömyys vastata kysymykseen yllätti minut. Toisaalta 

kirjailijoiden tulkintoja motiiveistaan ei tulisi pitääkään puhtaana tutkimusaineistona, 

toteaa Pauliina Vanhatalo Pro gradu-tutkielmassaan Kirjoittamisen motiiveista ja  

motivaatiosta. Vanhatalon mukaan eivät kirjailijat aina edes tiedosta omia motiivejaan 

kirjoittamiselle. Hänen mielestään motiiviksi riittää, että on kirjoittanut kirjan ja 

julkaissut sen. (Vanhatalo 2002:8)

     Lähdekirjailijoiden syynä kirjoittamiselle oli esimerkiksi ”pään tyhjentäminen”, kielen 

ylläpitäminen, tarve analysoida ja dokumentoida, itsensä ilmaisun tarve ja tietojen 

jättäminen omasta elämästä lastenlapsille. Eräs kirjailija piti tärkeänä kertoa jälkipolvelle 

”millaista oli asua kylmässä pohjoisessa aivan sähköttömässä kylässä”. Mutta myös 

sisäinen pakko kirjoittaa ja sanomisen pakko tulivat esiin vastauksissa. (LIITE 8.4 a). 

Samantapaiset syyt tulevat esille myös Suomessa tehdyissä motivaatiota koskevissa 

kirjailijahaastatteluissa. Vanhatalon mukaan kaikki motivaatioteoriat viittaavat 

motivaation perustan olevan biologista. (Vanhatalo 2002:10)  Axel Honnethin teorian 

mukaan teoksessa Erkännande ihminen kadottaa motivaationsa, jollei hän saa työstään 

tunnustusta. (Honneth 2003:7) 

     Ruotsinsuomalaiset eivät yleensä saa kirjoistaan tunnustusta, millä saattaa olla 

kielteisiä seurauksia myös identiteetin rakentumisen kannalta. Yleinen käsitys on 

vieläkin, että ruotsinsuomalaisten kirjoja ei kukaan lue. Miksi niitä sitten kirjoitetaan ja 

kenelle? Yksi kirjailijoista vastasi, ettei ollut ajatellut ja kolme jätti yksinkertaisesti 
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vastaamatta kysymykseeni. Yksi ei kirjoittanut ketään varten ja toinen taas kirjoitti 

kaikille lukuhaluisille, neljäs kaikille mahdollisille.  (LIITE 8.4 b)

       Minusta oli kummallista, että vaikka kirjailijalla olisi ollutkin syynsä, jonkinlainen 

motivaatio, kirjoittaa niin hänellä ei monessa tapauksessa ollut mitään kohderyhmää, 

jonka hän oli ajatellut kirjansa lukijaksi. Onko kysymyksessä jonkinlainen 

välinpitämättömyys ”eihän sitä kumminkaan koskaan kukaan lue” – mentaliteetti?  Oli 

mielenkiintoista huomata, että kirjailija 1 näyttäisi mieltävän itsensä siirtolaiskirjailijaksi 

ja kirjoittavansa ruotsinsuomalaisille, vaikka hänen kirjojensa varsinainen lukijakunta 

asuu tiettävästi Suomessa ja kirjat ovat siellä hyvin kysyttyjä juuri aiheensa takia. 

Kirjailija 5, joka ei ilmoittanut kenelle kirjansa kirjoittaa, on julkaissut tuotantoansa 

enimmäkseen kahdella kielellä ja hänen teoksensa on julkaistu molemmissa maissa 

erikseen. Erkki Vallenius toteaa tutkimuksessaan Kansankodin kuokkavieraat, että varsin 

monelta ruotsinsuomalaiselta on hävinnyt kirjoittamisen tarve ja motivaatio sen jälkeen 

kun he ovat kirjoittaneet oman siirtolaiskokemuksensa kirjaksi. (Vallenius 1998:84) Tätä 

käsitystä tukee osittain myös oma näkemykseni omaelämäkertakirjailijoiden tuotantoa 

tarkastellessani edellisessä tutkimuksessani Ruotsinsuomalaisten kirjoittama 

omaelämäkerrallinen kirjallisuus (1998).  Monelta kirjoittajalta on kirjailijan ura jäänyt 

yhteen omaelämäkerralliseen teokseen. Kenties Vallenius on oikeassa, kenties ei.  Syynä 

kirjoittamisen lopettamiselle voisi olla siinäkin, että monella kirjailijalla on yhä satoja 

kappaleita ensimmäistä kirjaansa myymättä, eikä se luonnollisestikaan innosta toisen 

kirjan kirjoittamiseen. Taloudelliset syytkin saattavat asettaa oman rajoituksensa 

julkaisutoiminnalle. Nykyään moni julkaisee kirjansa omakustanteena ja maksaa sen 

painatuskustannukset eläkerahoistaan tai kalliilla pankkilainalla. 

     Motivaatiota tarvitaan, jos yleensäkin aiotaan kirjoittaa ja saada aikaan tekstiä. 

Kirjoittamisen motivaation tutkimusta on tehty verrattain vähän, eivätkä tutkijat pidä 

kirjailijoiden tulkintoja omista motivaatioistaan täysin ”puhtaina”, koska niihin 

vaikuttavat kirjailijoiden omat diskurssit. Sellaisia voi olla esimerkiksi eri psykologian 

teorioihin sitoutuneet diskurssit, mihinkä Pauliina Vanhatalo viittaa tutkimuksessaan. 

Omat tutkimuksensa kirjoittamisen motivaatiosta hän perustaa psykologian alalla 

vallinneisiin teoreettisiin suuntauksiin. Hänen mukaansa ulkomailla tehdyistä 

kirjoittamisen tutkimuksista on nähtävissä ainakin kaksi tutkimussuuntaa, joista toinen 

perustuu kognitiiviseen psykologiaan. Sen mukaan ongelmaratkaisun kaltainen toiminta 

on vahvasti vaikuttamassa kirjoittamisen prosessiin. Vanhatalo tukee väitettään 

L.Hayesin ja J.R. Flowerin teorioilla. Sen sijaan mm. Romy Clark ja Roz Ivanic 
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käsittelevät vallan ja politiikan kysymyksiä, ja he näkevät kirjoittamisen suhteessa 

ideologioihin, niiden uusittamisena ja haastamisena. (Vanhatalo 2002:59-60)

     Kirjoittamisen terapeuttisen merkityksen takaa Vanhatalo näkee myös mahdollisuuden 

organismin tasapainottamiseen ja identiteetin etsimiseen kirjoittamisen kautta. Sosiaalisen 

arvostuksen uskotaan nousevan identiteetin muuttumisen myötä.  Tätä ei kukaan 

ruotsinsuomalaisista lähdekirjailijoista ilmoittanut syyksi, mutta sen voi motivaatioita 

eritellessä huomata. ”Identiteettitavoitteet pitävät sisällään halun olla jotain tiettyä (kuten 

esimerkiksi kirjailija) toisten silmissä”, päättelee Vanhatalo. (2002:45) 

     Tutkija Peter Öberg on väitöskirjassaan Livet som berättelse (1999) mm. koettanut 

saada aikaan keskustelua elämäkertakirjallisuuden hyödyllisyydestä sekä kirjoittajalle 

itselleen että elämäkertojen lukijoille. Hänen tutkimuksensa käsittelee sodan ja 

pulavuosien sukupolven (syntynyt 1905–1915) elämänkertomuksia ja elämänlaatua. 

(Öberg 1999:50)  Mielestäni on olemassa yhtäläisyyksiä näitten vanhusten ja monen 

ruotsinsuomalaisen, varsinkin miespuolisen kirjailijan, omaelämäkerrallisissa teoksissa. 

(Tikkanen-Rózsa 1998).  Öbergin mukaan kirjan kirjoittaminen sinänsä on jo 

tarkoituksellista, koska se todistaa usein kirjan kirjoittajalle itselleenkin, kuinka hän on 

onnistunut elämässään ”mot alla odds”. (Öberg 1999:12)

     Martin E. Fordin kognitiivisen motivaatioteorian mukaan, jonka osatekijöinä ovat 

myös tunteet, vaaditaan kaikkeen tulokselliseen ja tavoitteelliseen toimintaan motivaatio 

ja taito suorittamiseen, mutta myös kirjoittamista tukeva ympäristö. (Vanhatalo 2002:5) 

Tätä tukevan ympäristön puuttumista monet ruotsinsuomalaiset kirjailijat valittavat. 

Heiltä puuttuvat kannustajat ja asialliset arvostelijat mutta myös lukijat. Minä en ole 

tutkimuksessani puuttunut kirjailijoiden taitoihin, enkä mitenkään pyri arvostelemaan 

lähdekirjailijoiden tuotannon laatua. Yksi lähdekirjailijoista mainitsi motivaatiokseen 

pätemisen tarpeen ja halun nähdä oma nimensä painettuna kirjoituksen alla. Monet 

suomalaiset ja ulkomaalaiset tutkijat ovat taipuvaisia pitämään sitä yhtenä merkittävistä 

kirjailijan syntyyn vaikuttavista tekijöistä. Alred Adler on nimennyt sen 

kompensaatiomotivaatioksi, joka kuuluu kirjoittamisen ulkoisiin motiiveihin. Toisten 

lähdekirjailijain motivaatio kuten sisäinen pakko ja itseilmaisun tarve, ovat ns. sisäisiä 

motivaatioita. Useimmalla kirjailijalla on selvästi halu tallentaa havaintojaan ja 

elämyksiään, eiväthän he muuten kirjoittaisi ja julkaisisi omaelämäkerrallista tekstiäkään. 

(Vanhatalo 2002:38) Identiteetin vahvistaminen on ollut selkeästi syynä ainakin yhdellä 

lähdekirjailijoista samoin kuin vapautuminen painavista muistoista. Ruotsinsuomalaisen 

20



kirjallisuuden syntyyn ja motivaatioon uskoisin vaikuttavan myös sellaisten syiden kuin 

ulkopuolisuus, traumat ”sielun sairas kohta” ja identiteettiongelmat, jotka ovat 

suomalaisten tutkijoiden mukaan varsin yleisiä Suomessa. Vanhatalo toteaakin 

tutkimuksessaan Ritva Haavikon tarkoittavan identiteetin menetyksen tai poikkeavuuden 

problematisoineen ja vaikeuttaneen yksilön identiteetin löytämistä.  Tämä lienee syynä 

ihmisen todellisuuden tutkimisen tarpeelle, joka puolestaan saattaa antaa aiheen esim. 

monen harrastajakirjoittajan luovuudelle. (Vanhatalo 2002:43)  Tässä tutkimuksessa en 

kuitenkaan käsittele ruotsinsuomalaisen kirjailijain luovuutta sen enempää. 

     Myös omaelämäkerrallisen kuten kaiken muunkin ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden, 

siirtolaisaiheisen, niin kuin eräät tässä tutkielmassa lähteinä käyttämäni tutkijat (esim. 

Pynnönen ja Vallenius) sitä nimittävät, arvostus on ollut ruotsinsuomalaisten keskuudessa 

olematonta. Jotkut täkäläiset kirjallisuusarvostelijat eivät tunnusta sitä edes 

kioskikirjallisuuteen kelpaavaksi. Se on valitettavaa, koska on vain pari 

ruotsinsuomalaista lehteä, jotka voisivat julkaista kirjallisuusarvosteluja, jos heidän 

toimittajansa vain katsoisivat kirjat arvostelemisen arvoisiksi. 

      Kukaan ei voi kirjoittaa ilman syytä, väittää Jan Guillou ja kertoo itse tulleensa 

kirjailijaksi uhmasta ja kostonhalusta. Hän teki päätöksensä tulla kirjailijaksi 16-

vuotiaana arestissa istuessaan ja siinä samalla koulunsa hävittämistä suunnitellessaan. 

Hän nimittäin uskoi, että niillä, joilla on sana hallussaan, on myös valtaa. (hur jag blev 

författare 1996: 63) Klaus Viking kertoo ryhtyneensä kirjoittamaan romaaneja kuin 

malliksi Suomen suomenkielisille kirjailijoille. (Tikkanen-Rózsa, 1995:190). Viking 

kirjoittaa itselleen sellaisista aiheista ja henkilöistä kuin haluaisi lukea muiden 

kirjoittamana. Jotkut ruotsinsuomalaiset kirjailijat sanovat kirjoittavansa siksi, että 

suomen kieli säilyisi kuten Sirkka Vesterbacka. (Tikkanen-Rózsa, 1995:187). Ehkä se 

selittää senkin, miksi ruotsinsuomalaiset lukevat hanakammin suomalaisia kirjailijoita ja 

lehtiä kuin täällä julkaistua omaa kirjallisuutta. Ruotsinsuomalaiset haluavat säilyttää 

äidinkielensä ja jarruttaa sen taantumista lukemalla nykysuomeksi julkaistua tuotantoa.

       Motivaatioon vaikuttavat monet syyt. Eräitten tutkimusten mukaan esimerkiksi 

toiminnasta saatava palkkio on yksi sellainen.  Palkkion ei suinkaan tarvitse aina olla 

materiaalista, se voi olla myös symbolista tai tyytyväisyyttä itseensä ja omaan 

onnistumiseensa, sanoo Bandura. (Vanhatalo 2002:17)  Eräs lähdekirjailijoistani 

huomauttikin, ettei hän odottanut rahaa kirjoituksistaan. Ritva Haavikko sen sijaan pitää 

mallioppimista yhtenä selityksenä motivaation ja kirjoitustaidon synnylle. Hänen 

mukaansa yllättävän monella kirjailijalla on ollut ainakin toinen vanhemmista kirjailija tai 
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harrastuskirjoittaja. (Vanhatalo 2002:17) Ruotsinsuomalaisten kirjailijain kohdalla ei 

kuitenkaan näitä malleja kenenkään kotoa tai suvusta löytynyt ellei oteta huomioon yhden 

isää, joka oli toimittaja. Ja kirjojakin oli vain kahden kotona. Jos nämä kirjailijat, jotka 

kuuluvat lähdekirjailijoihini, olisivat saaneet kotoaan mallioppimisen lukemisessa ja 

kirjoittamisessa niin olisiko heistä silloin saattanut tulla ammattikirjailijoita? 

Ruotsinsuomalaiset ammattikirjailijat kuten Klaus Viking ja edesmennyt Kalervo Kujala 

eivät ole kasvaneet kirjailijakodissa.  Vikingin motivaatio kirjoittamiseen on lopahtanut ja 

hän siirtynyt muihin töihin. 

4.2 Kieli

Vähemmistökulttuurissa kirjoittamisen kieltä pidetään erityisen merkityksellisenä. Jos 

oman kielen käyttö vähenee, on vaarana sulautuminen valtakulttuuriin. Kirjailijoita 

kielenvaihto houkuttelee, koska se voisi tuoda laajemman lukijakunnan. Teoksessa 

Marginaalia ja kirjallisuus Marja-Liisa Pynnönen kirjoittaa artikkelissaan Kirjoittajien ja 

identiteetin piirteitä, että suomi on edelleen pysynyt ensimmäisen ja toisen polven 

kirjoituskielenä, mutta useimmat kolmannen sukupolven kirjoittajista kirjoittavat 

molemmilla kielillä. (Savolainen 1995:168) Kaikki tutkimukseeni osallistuneet kirjailijat 

ovat ensimmäisen polven maahanmuuttajia. He kertoivat puhuvansa kotona sekä suomea 

että ruotsia. Myös ne, jotka ovat ilmoittaneet Ruotsiin muuton syyksi avioliiton 

ruotsalaisen kanssa, ovat ilmoittaneet puhuvansa kotona molempia kieliä. Kaikki 

miespuoliset kirjailijat kirjoittavat suomeksi, mutta naiskirjailijat käyttävät molempia 

kieliä, paitsi yksi, joka kirjoittaa vain suomeksi.  Kuinka he pitävät yllä suomen kieltä ja 

kehittävät sitä, en pysty sanomaan. 

     V.1975, kun ruotsinsuomalainen kirjallisuus oli alkuvaiheissaan, professori Osmo 

Hormia viitoitti kirjoittajille tavoitteita vähemmistökielen näkökulmasta. Hänen 

mukaansa (Savolainen 1995:157) suomen kieli uhkasi näivettyä. Liekin koenumerossa 

(1975) Hormia neuvoi lukemaan ahkerasti suomenkielisiä päivälehtiä, asiatekstejä ja 

proosaa. Hän piti tärkeänä sitä, että ruotsinsuomalaisten kulttuuri olisi hyväksyttyä myös 

valtakulttuurin piirissä, koska muuten sillä ei olisi tulevaisuutta. Vuotta myöhemmin, kun 

Finn-Kirja julkaisi ensimmäisen runoantologiansa (22 ruotsinsuomalaista runoilijaa, 

1976), Hormia muistutti antologian esipuheessa kirjoittajia tehtävästä siirtolaisten 
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kielellisen vähemmistöaseman vahvistajana. Samalla hän halusi muokata suomalaisten 

lukijoiden ja kirjallisuuden tuntijoiden mielipiteitä, jotta nämä kykenisivät lähestymään 

siirtolaisten tekstejä vanhan suomalaisen työväen kirjallisuuden ”arvokkaan perinteen” 

pohjalta. 

Arvosteltaessa tähän antologiaan sisältyvää runoutta on syytä pitää mielessä 
juuri tämä liittymäkohta. Vanha työväenrunous oli vuosikymmenien ajan 
hyljeksittyä. Tuskin sitä pidettiin edes taiteena. Puolen vuosisadan kuluttua se 
kuitenkin on käynyt eläväksi, mieliä sytyttäväksi, rohkeutta antavaksi. Vanha 
suomalainen työväen runous koetaan luultavasti tärkeämmäksi Ruotsin 
suomalaisten maahanmuuttajien keskuudessa kuin Suomessa. Rajojen 
murtamisen pakko on siirtolaisoloissa paljon suurempi kuin se oli vanhassa 
kieli- ja kulttuuriyhteisössä.

22 ruotsinsuomalaista runoilijaa 1976:7-8

Pynnönen löytää Hormian neuvoissa snellmanilaisen korostuksen, koska tämän mielestä 

ruotsinsuomalaisen väestöryhmän tulevaisuus määräytyy ”hyvin suuresti” omien 

sanataiteilijoiden saavutuksista. Kuinka ruotsinsuomalaisten kirjoittajien suomen kieltä 

sitten olisi pitänyt kritisoida? (Savolainen 1995:159)

Kirjailija Asko Sahlberg kirjoittaa artikkelissaan Puristuksiin joutunut kieli herää henkiin 

(Kieliviesti 2/2002) kirjailijan kielen muuttumista vierasperäisessä ympäristössä. Hänen 

mukaansa kieli voi muuttua kahdesta syystä: toisen kielen vaikutuksesta ja sosiaalisten 

muutosten kautta. Hän pohtii artikkelissaan suomalaisen siirtolaiskirjailijan, joksi myös 

itsensä silloin luokitteli, tapaa suhtautua kielensä muutoksiin. Hänen mukaansa on 

kokonaan kirjailijan itsensä päätettävissä, haluaako hän ilmaista itseään suomalaisen 

aikalaiskirjallisuuden trendien mukaan vai ottaako hän vaikutteensa muualta.  Omat 

kirjalliset vaikutteensa hän kertoo imeneensä maailman kirjallisuudesta jo murrosiässä ja 

kirjoittavansa tietoisesti myös ulkomaisia markkinoita varten. (Kieliviesti 2/2002)

     Seminaarissa ”Suomen kieli Ruotsissa, Kieli ja kirjallisuus vähemmistönäkökulmasta” 

(9.6.2004) tutkija Satu Gröndahl luennoi aiheesta ”Kieli on – onko kirjallisuutta?”   Hän 

totesi muun muassa, että moni ruotsinsuomalainen kirjailija kuten Asko Sahlberg on 

sanoutunut irti vähemmistö- tai siirtolaisidentiteetistä kirjallisuuden universaalisuuteen 

vedoten.  Sen mukaan hyvä, esteettinen kirjallisuus on yleismaallista ja ammattikirjailija 

kirjoittaa kaikille ihmisille, ei vain tietylle ryhmälle. (Gröndahl: Kieli on – onko 

kirjallisuutta) Tämänhän Asko Sahlberg oli jo pari vuotta aikaisemmin Kieliviestin 

artikkelissa kertonut, mutta silloin hänellä oli vielä siirtolaiskirjailijan identiteetti.
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     Kirjailija Asko Sahlberg on kertonut kirjoittavansa suomeksi, koska haluaa tavoittaa 

suuremman lukijakunnan (Sahlberg Kieliviestissä 2002/2), kun taas jotkut 

ruotsinsuomalaiset ovat alkaneet kirjoittaa ruotsiksi samasta syystä, että saisivat 

suuremman lukijakunnan. Kirjailija Kalervo Kujala näki tuottoisammaksi kirjoittaa 

ruotsiksi, koska silloin hän sai ruotsalaisen kustantajan ja saattoi saada työstään palkkaa. 

Suomeksi kirjoittaminen oli hänelle omakustannuspuuhaa ja siitä saattoi olla enemmän 

menoja kuin tuloja. Samassa luvussa ilmoitti kirjailija Erkki Lappalainen kirjoittavansa 

ruotsiksi, koska halusi puhua ruotsalaisille, mutta kukaan ei kuunnellut häntä. Ihmiset 

pysähtyivät sen sijaan kuuntelemaan hänen runojaan ja näin hän sai äänensä kuuluville. 

(Pynnönen 1991: 95) 

     Joillekin ruotsinsuomalaisille ruotsiksi kirjoittaminen on identiteettikysymys. 

Ruotsiksi kirjoittamalla he uskovat nostavansa arvoaan ihmisten silmissä. Monelle 

ruotsiksi kirjoittaminen on ollut välttämättömyyskin, koska lastenlapset, joille he ovat 

oman tarinansa halunneet kertoa, eivät osaa lukea suomea. 

     Jyväskylän yliopiston tutkija Lotta Wekström on haastatellut Köpingissä Ruotsissa 

syntyneitä kolmekymppisiä suomen kielen ja suomalaisuuden merkityksestä artikkelissa 

Löytyykö kaipuuta suomen kieleen? (Kieliviesti 4/2002:5-7) Hänen mukaansa kieli 

mielletään usein tärkeäksi osaksi persoonallisuutta ja vähemmistöryhmiä koossapitäväksi 

voimaksi, jonka ylläpitäminen kuuluu perheelle. Hänen haastateltavansa käyttävät 

suomea vanhempiensa kanssa, mutta kotikielenään ruotsia, jota puhuvat myös omille 

lapsilleen. Perheen suomenkielisyydellä ja vanhempien taustalla näyttää olevan suuri 

merkitys identiteetin perustelussa. Jotkut Wekströmin haastateltavista ovat olleet Suomen 

kansalaisia, mutta useimmat vaihtaneet kansalaisuutensa teini-iässä. Joillekin Ruotsin 

kansalaisuus oli langennut jo syntyessä. Passilla näytti olevan erittäin tärkeä osa 

Wekströmin haastateltavien identiteettikysymyksessä. Hän tulkitsee passin 

ruumiillistavan jonkinlaista yhteenkuuluvuutta maahan ja kansalaisuuteen. Toisen polven 

ruotsinsuomalaiset kertoivat hänelle olevansa Suomessa ruotsalaisia ja Ruotsissa 

suomalaisia. (Wekström 2002:5-7)

Itsensä määritteleminen suomalaiseksi tai ruotsalaiseksi vaikutti vaikealta. Useimmat 
vastasivat olevansa suomalaisia, mutta pyörsivät vastauksensa seuraavassa 
hengenvedossa. Termiä ruotsinsuomalainen vierastettiin, muita puoliruotsalaisuutta 
kuvaavia termejä sen sijaan oli paljon…  
… Itsensä määritteleminen suomalaiseksi/ruotsalaiseksi vaikuttaa olevan kiinteästi 
sidoksissa maantieteelliseen sijaintiin ja tilanteeseen.  

(Lotta Wekström, 2002:5-7)
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Wekström katsoo saavansa tukea päätelmilleen Ruotsin kirkon tekemän tutkimuksen 

Livets teologi tuloksista. Molempien tutkimusten mukaan toisen polven 

ruotsinsuomalaiset ovat sopeutuneet erittäin hyvin Ruotsin yhteiskuntaan. Hänen 

tulkinnassaan suomalaisuus on mielletty itsestään selvyydeksi, positiiviseksi asiaksi, joka 

on saatu ilmaiseksi. Hän epäilee kuitenkin suomen kielen taidon pysähtyvän kolmanteen 

sukupolveen perustellen tulkintaansa sillä, että useimmissa hänen tuntemissaan 

tapauksissa ensimmäisen ja kolmannen sukupolven yhteinen kieli on ruotsi. Tähän viittaa 

myös oman tutkimukseni mukaan yhä useamman ruotsinsuomalaisen halu kirjoittaa 

omaelämäkertojaan ruotsiksi, jotta lastenlapset pystyisivät lukemaan isovanhempiensa 

tarinan. (Kieliviesti 4/2002)

4.3 Tuotanto

Lähdekirjailijat ovat hyvin erilaisia ja niin myös heidän tuotantonsa.  Siihen mahtuu 

kaikkea romaaneista, runokokoelmiin ja aforismeihin, lastenkirjoihin ja novelleihin, 

pakinakokoelmiin ja omaelämäkerrallisiin teoksiin saakka. Kirjailijoiden anonymiteetin 

takia en voi luetella heidän tuotantoaan nimiltä eikä se ole mukana 

lähdekirjallisuudessakaan. (LIITE 8.4 c)

     Pynnönen on tutkiessaan täkäläistä kirjallisuutta, löytänyt siitä siirtolaisaiheita ja 

identiteettiongelmien ratkomisia. Suomessa ilmestyneet siirtolaisromaanit käsittelevät 

hänen mukaansa enimmäkseen työvoimanriistoa. (Pynnönen1991:97) Ruotsinsuomalaiset 

hylkäsivät pian siirtolaisaiheista kirjoittamisen ja alkoivat kirjoittaa mieluummin 

lapsuusmuistojaan Suomesta. Näin oli siirrytty kirjoittamaan omaelämäkerrallista 

kirjallisuutta, vaikka sitähän se, omaelämäkerrallista, siirtolaisaiheinen kirjallisuuskin 

suurimmaksi osaksi on ollut. Ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden suurimpana tai ainoana 

arvona tutkijat Pynnönen ja Gröndahl pitävät sen dokumentaarista arvoa. Pynnönen 

korostaa myös yhteistoiminnan tärkeyttä kirjojen julkaisemisessa. (Pynnönen 1991:104, 

Gröndahl 2009: Kirjallisuus ja epäkirjallisuus, Liekki 3) Yhteistoiminta on tosin 

jäämässä nykyään taka-alalle kun kirjailijat ovat alkaneet käyttää omia tietokoneitaan ja 

kustantavat usein kirjansa itse omakustanteina, eikä kukaan ole sen tekstiä päässyt 

etukäteen arvioimaan. Omaelämäkerrallisten kirjojen kirjoittajat on hyllytetty 

ruotsinsuomalaisten keskuudessa vähempiarvoisiksi kirjoittajiksi, sillä tavallisten 

ruotsinsuomalaisten elämässä ei uskota olevan mitään muille kertomista. Huolimatta siitä, 
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ostetaanko heidän kirjojaan vai ei, ruotsinsuomalaiset kirjoittavat edelleen pääasiassa 

omaelämäkerrallista tekstiä. Tällaista aitoa dokumentointia ruotsinsuomalaisten elämästä 

kaivataan silti, eikä kirjan arvoa pitäisi mitatakaan myyntiluvuilla tai tuotolla. 

     Ruotsinsuomalaista kirjallisuutta ei ole osattu arvioida oikein. Se on ollut 

aliarvostettua, sanotaan Jouni Korkiasaaren ja Kari Tarkiaisen mittavassa teoksessa 

Suomalaiset Ruotsissa (2000). Heidän mukaansa kriitikot ovat usein verranneet 

ruotsinsuomalaisten kirjailijain tekstejä suomalaiseen kaunokirjallisuuteen. He eivät ole 

ottaneet huomioon sitä, että ruotsinsuomalaiset ovat harrastajakirjoittajia, eikä heitä voi 

verrata suomalaisiin ammattikirjoittajiin. ”Varsinkin alkuaikoina teksteissä pyrittiin 

kuvaamaan siirtolaisten arkea mahdollisimman omakohtaisesti ja realistisesti, minkä takia 

kirjallisuutta kritisoitiin siitä, että se antoi huonon kuvan suomalaisista.” (Korkiasaari - 

Tarkiainen 2000:352).  Samassa teoksessa kerrotaan myös Satu Gröndahlin huomanneen 

Helsingin Sanomien ja joidenkin ruotsinsuomalaisten lehtien kirja-arvosteluja tutkiessaan 

(1976–1994), että yli puolessa niissä käytettiin kielen oikeaoppisuutta yhtenä 

arvostelukriteerinä. Kirjallisen kielen kehittämiselle on annettu suuri arvo 

ruotsinsuomalaisen identiteetin muotoutumisessa. (Korkeasaari – Tarkiainen 2000:352)

    Kirjailija Mikael Niemeä ei tornionjokilaaksolaiseksi leimautuminen ole pahentanut. 

Hänen pääteostaan Populärmusik från Vittula (2000) on käännetty yli 30 kielelle. Niemi 

ei peittele sitäkään, että kirja perustuu Pajalan asukkaiden ja hänen omien kokemustensa 

summaan. (Aiheesta esim. Skröna om Pajala blev storsäljare , haastattelu Mikael 

Nimestä Åhlensin jäsenlehdessä 2000)  Kirja palkittiin mm. August-palkinnolla (2000). 

Myös ruotsiksi kirjoittava ruotsinsuomalainen, August-palkinnon v. 2006 saanut Susanna 

Alakoski sai aiheen omista lapsuudenkokemuksistaan menestysromaaniinsa 

Svinalängorna. Kirjallisuuskriitikko Tiia Strandén ihmettelee arviossaan Alakosken 

kirjasta, miksi tällaisia varteenotettavia todistajalausuntoja ruotsinsuomalaisten elämästä 

ei ole aikaisemmin kirjoitettu. Kirjoituksessaan hän toteaa Svinalängorna perustuvan 

Alakosken omiin kokemuksiin. (Strandén 2006, www.kiiltomato.net)  Jos Alakoski olisi 

kirjoittanut kirjansa suomeksi ja julkaissut sen täällä ruotsinsuomalaisena kirjana, niin 

kuinkahan se olisi silloin otettu vastaan? Varsin usein on omaa elämää sivuavia kirjoja 

ollut ehdolla niin August-palkinnon kuin Nobel-kirjallisuuspalkinnon saajiksikin. Miksi 

siis ruotsinsuomalaisten suomeksi kirjoittama omaelämäkerrallinen kirjallisuus ei voisi 

olla kirjallisuutta? Kirjallisuuden taso nousisi, jos sitä arvostettaisiin. Satu Gröndahl 

kirjoittaa artikkelissaan Kirjallisuus ja epäkirjallisuus mm. seuraavaa: ”Ruotsissa suomen 

kielellä julkaistu kirjallisuus on vanhasta tottumuksesta passitettu 
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harrastelijakirjallisuuden piikkiin ja sen ansioksi on hieman vähättelevästi luettu lähinnä 

dokumentaarinen arvo.” (Gröndahl 2009)  Samassa artikkelissa Gröndahl toteaa 

venäläisen kirjallisuuden klassikoita ruotsintaneen Annika Bäckströmin maininneen, että 

hänestä harrastelijoiden kirjoittamat omaelämäkerrat ovat usein mielenkiintoisempia kuin 

joku vuosi sitten trendinä olleet ammattikirjailijoiden julkaisemat teokset. Vielä 1990-

luvulla Gröndahl luokitteli ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden suurimmaksi arvoksi 

dokumentaarisen kerronnan, ja että elämäntarinoiden kirjoittaminen hänen mielestään 

kuului harrastelijoille. (Tikkanen-Rózsa 1994:3)

     Suomessa omaelämäkerrallisten teosten ja tekstien kirjoittajien ei ole tarvinnut hävetä 

tuotantoaan enää 1990-luvulla, jolloin omaelämäkerrallisia tekstejä myytiin enemmän 

kuin fiktiivisiä. (Soikkeli 2002:69) Myös muitten kuin julkkisten ja ammattikirjailijoiden 

kirjoittamat muistelmat, päiväkirjat ja kirjekokoelmat ovat tulleet suosituiksi viime 

vuosisadan lopulla. Suuren menestyksen tähden myös tutkijat ovat alkaneet kiinnostua 

niistä. Omaelämäkerralliset teokset eivät sinänsä ole mikään uusi ilmiö. Niitä julkaistiin 

jo 1700-luvulla, jolloin moderni subjekti sai alkunsa. Lea Rojolan mukaan 

tunnustukselliset päiväkirjat syntyivät jo 1600-luvulla uskonnollisen itsetutkiskelun 

tarpeeseen. Minän kirjoitusten on havaittu olleen erittäin suosittuja aikoina, jolloin 

yhteiskunta on ollut jonkinlaisessa käymistilassa. Ennen tätä 90-luvun boomia tulivat 

minän itsetilitykset kirjallisuuteen 1970-luvulla. (Soikkeli 2002:17)  Samoihin aikoihin 

alkoi syntyä myös ruotsinsuomalainen kirjallisuus ja siirtolaisaiheet olivat pinnalla, mutta 

kirjat jätettiin arvioimatta, oman onnensa nojaan. Ruotsinsuomalaisten halu kirjoittaa 

ainakin omaelämäkertansa jäi kytemään ja muutaman vuoden jälkeen kirjoja ruvettiin 

julkaisemaan omakustanteina. Monet painattivat kirjansa Suomessa. (Tikkanen-Rózsa 

1998:1)  

       1970-luvulla tuli elämänkertatutkimus yleiseksi eri puolilla maailmaa mm. 

Uppsalassa 1978 pidetyssä konferenssissa oli 20 luentoa elämänkerroista viidentoista eri 

maan tutkijoiden esittäminä. Öbergin mukaan elämänkertomukset kuvaavat aina sekä 

yksityistä että sosiaalista elämää. (Öberg 1999:7)

I detta sammanhang kan också nämnas sociologens roll som språkrör, som 
utgivare av livsberättelser för allmän publik. Detta har speciellt varit fallet vid 
studier av utsatta grupper som t.ex. avvikande, prostituerade, fattiga, 
alkoholister och immigranter.

(Öberg 1999:19)
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Ehkäpä juuri tämän takia erikoisesti sosiologia suosii omaelämänkertomuksia.  Suomessa 

sen sijaan alettiin nostaa tavallisia elämästään kertojia esille lehdistön ja TV:n 

välityksellä. Suomalaiset rohkenivat kirjoittaa ja puhua ennen kielletyistä asioista ja 

vanhoja tabuja rikottiin. Ruotsinsuomalaisten kirjoittamasta kirjallisuudesta ei kirjoitettu 

ruotsinkielisissä lehdissä, eikä se saanut sijaa myöskään omassa ruotsinsuomalaisessa 

lehdistössä. Tuotanto jäi unohduksiin, koska sitä ei kyetty markkinoimaan. Mahdolliset 

lukijat eivät tienneet kysyä sitä ruotsalaisista kirjastoistakaan, ja koska sillä ei ollut 

kysyntää, sitä ei sinne hankittu. Ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden, 

omaelämäkerrallisenkin, menekki on kuitenkin kasvanut pikkuhiljaa, kun se internetin 

välityksellä on löytänyt tiensä Suomeen ja Suomen kirjastoihin. Oman elämänkertansa 

voi kirjoittaa olematta suurmies tai kuuluisuus.  Jokaisen ihmisen elämästä saattaa löytyä 

kertomisen arvoista ja tavallisten ihmisten tarinoita luetaan enemmän kuin koskaan. Myös 

heidän kirjeenvaihtonsa on alkanut kiinnostaa lukijoita jopa enemmän kuin julkkisten. 

1800-luvulla julkaistiin postuumina kuuluisien kirjailijoiden päiväkirjoja, mutta 1900-

luvulla alkoivat jo tavalliset, vielä elossa olevat ihmiset julkaista omia päiväkirjojaan.2

      Lea Rojolan mukaan kirjailijakehityksen tarinan konstruointi kirjailijoiden 

omaelämäkerroista on suhteellisen helppoa ja hän näkee niissä tekstien ohjailevan lukijaa 

kertomuksen luomisessa. Päiväkirjat hän näkee rapsodisempina, eikä niistä pysty 

rakentamaan samanlaista tarinalinjaa, mutta kehitystarinan niistäkin voi löytää. 

Päiväkirjat ovat usein editoituja kokonaisuuden aikaansaamiseksi. (Soikkeli 2002:80)

      Ruotsinsuomalaisille ovat oman identiteetin löytäminen ja sen hyväksyminen tärkeitä. 

Omaelämäkerralliset tekstit kuuluvat osana heidän kehitystarinaansa. Perinteiset arvot 

ovat kadottaneet merkityksensä ja kuluneet osittain kokonaan pois. Oman elämäntarinan 

kirjoittaminen, vaikka vain omia lapsia ja lastenlapsia varten, voi vapauttaa vanhoista 

ajatustottumuksista ja antaa sijaa uusille ajatuksille. Irtautuminen vanhasta merkitsee siis 

potentiaalista vapautumista, jolloin tarinansa kirjoittajilla on kasvava mahdollisuus 

muovata itse oma elämäntapansa, vaikka he samalla menettävätkin vanhassa olleen 

turvallisuuden. Joittenkin miespuolisten ruotsinsuomalaisten omaelämäkerrat ovat olleet 

oman selviytymistarinan kertomista jälkipolville. (Tikkanen-Ròzsa 1998:39). Myös 

Rojolan tutkimus osoittaa, että moni 1990-luvulla ilmestynyt minän kertomus on ”hyvän 

elämän kertomista”. Kirjailija käsittelee menneen suhdetta nykyisyyteen, hakee 

menneestä aineksia olevan ymmärtämiseen ja jäsentämiseen sekä tulevaisuuden 

2 Ruotsissa suomeksi julkaistiin Anita Sällbergin Tule elämä! Nuoren toimittajan päiväkirja vuosilta 1944–45 
(Finn-Kirja 2004)  
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rakentamiseen. (Soikkeli 2002:80) Oman elämän tilitys on tyypillistä ennen kaikkea 

ruotsinsuomalaisten miesten elämäntarinoissa. Kukaan ruotsinsuomalaista 

naiskirjailijoista ei ole tuntenut olevansa isänmaansa petturi samalla tapaa kuin 

mieskirjailijat, eivätkä naiskirjailijat selittele lähtönsä syitä yhtä seikkaperäisesti anteeksi 

pyydellen kuin mieskirjailijat. Miesten on ollut pakko selittää maasta muuttonsa 

välttämättömyys, tosiasiat, oman mielenrauhansa takia. Näen miesten tilityksen 

positiivisena kehityksenä, mutta Lea Rojolan mielestä siitä saattaa löytää kielteisiä 

vaikutuksiakin kuten turvallisuuden menetystä ja identiteettityön kasvavaa taakkaa. Ne 

kartoittavat mennyttä elämää ja samalla selittävät sitä uudelleen. Rojola käyttää siitä 

nimitystä ”Minä selviytymissankarina”.  Hän näkee kirjoittajan pyrkivän helpottamaan 

elämäänsä, ikään kuin hallitsemaan sitä. Kertomalla siitä, miten he ovat saavuttaneet 

hyvän elämän, ne kuvaavat myös eräänlaisia kriisejä ja selviytymistarinoita.   

    Rojolan mukaan selviytymistarinoihin liittyy usein myös jonkinlainen konversio, 

kääntymys. Sen luonteen ei välttämättä tarvitse olla uskonnollista, vaikka hän toteaa 

sellaisiakin esiintyvän.  

Maallisessakin kääntymyksessä näkyy kristillinen perinne, kirjoittajalla on 
ikään kuin lähetystehtävä, halu kertoa omasta uudelleen löytyneestä 
paremmasta elämästä ja antaa vaikeuksissa oleville ohjeita siitä, miten niistä voi 
selvitä.

                                               Rojola 2002:80

Elämän muuttumisesta paremmaksi näkyy eräiden ruotsinsuomalaisten eritoten miesten 

elämäntarinoista mutta myös monista ruotsinsuomalaisista sairauskertomuksista, joita 

ovat kirjoittaneet niin miehet kuin naisetkin. Monet miehet (esim. Heimo Koskilampi ja 

Veikko Luukkonen) ovat kirjoittaneet myös siitä, kuinka he ovat uhrautuneesti hoitaneet 

vaikeasti sairasta vaimoaan tämän viimeisten elinvuosien aikana. Suuria 

myyntimenestyksiä tällaiset kirjat eivät ole, mutta eiväthän suomalaisten julkkisten 

surkupäiväkirjatkaan ole mahdottomia myyneet. Parempi menestys on aina ollut 

tavallisilla elämäkerroilla. Jostakin syystä miehet alkoivat kirjoittaa elämäkertojaan 

paljon aikaisemmin kuin naiset. Naisilla on ollut erilaiset syyt lähteä kirjoittamaan 

tarinaansa kuin miehillä. Monille heistä on kirjoittaminen ollut oman itsensä esille 

tuomista ja yksityisen tarinan julkistamista. Miehillä se on ollut enemmänkin 

yhteiskunnallisten asioiden miettimistä.  Aila Meriluodon Vaarallista kokea (1996) oli 

kiinnostava siksi, että siinä kuvattiin yksinhuoltajaäidin selviytymistä vieraassa maassa. 

Helvi Hämäläisen muistelmissa Ketun kivellä (1993) kerrotaan omaa tietään kulkevasta 
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naisesta ja kirjailijasta, jolla ei ole tarvetta kaunistella elämänsä arkojakaan vaiheita. 

Samalla tavalla kaunistelematta kirjoittavat monet ruotsinsuomalaiset naiset omista 

kokemuksistaan (esim. Annikki Crona, Saara Beckman ja Maire Niittylä). Heillä ei ole 

tarvetta olla erinomaisia selviytyjiä ja yhteiskunnan kannatuspilareita, he eivät selittele 

muuttonsa syitä ja siirtolaisuuttaan kuten useat miehet omissa tarinoissaan tekevät. 

Naisten teksteistä löytää eräänlaista uutta avoimuutta, joka meille ruotsinsuomalaisille on 

luonnollista. 

5. LUKEMINEN

5.1 Lukemaan oppiminen ja ensimmäinen luettu kirja

Ruotsinkielisessä kirjassa ”hur jag blev författare” (1996) neljätoista ruotsalaista 

kirjailijaa kertoo, kuinka he aikoinaan olivat päättäneet ruveta kirjailijoiksi. He kertovat 

myös sen, milloin he olivat oppineet lukemaan ja mitä he silloin olivat saaneet 

luettavakseen. Sillä on ollut poikkeuksetta merkitystä heidän uransa valinnalle. 

Tutkimusaineistoni lähdehenkilöt saivat vastata kysymyksiin, minkä ikäisenä he oppivat 

lukemaan ja minkä kirjan he lukivat ensiksi, mitä kirjallisuutta heillä oli 

lapsuudenkodissaan ja mitä he ovat lukeneet, minkälaisesta kirjallisuudesta pitävät. 

Vaikka kirjailijat ovatkin hyvin erilaisista oloista lähtöisin, niin yhteistä monelle heistä on 

se, ettei heidän kotonaan ollut juuri minkäänlaista kirjallisuutta. Varsinaiset lasten 

kuvakirjat ja satukirjat puuttuivat tyystin paitsi yhdeltä. Nuorisokirjoja he pääsivät 

lainaamaan kirjastoista. Kahden kotoa löytyi ainoastaan raamattu, mutta yhdellä oli 

luettavanaan vain päivälehti.  (Liite 8.4 a) 

     Yleensä lukemaan opitaan koulussa 7-8 – vuotiaana, mutta kaikki lähdekirjailijat 

olivat oppineet lukemaan jo 6-7-vuotiaina, siis ennen kuin alkoivat kansakoulun. Kukaan 

heistä ei muista, että hänellä olisi ollut erityisiä lukemaan oppimisvaikeuksia. Yksi 

kirjailijoista muistaa lukeneensa ensimmäiseksi Kukko aapisen, jonkun toisen mieleen 

muistui Pekka Puupää jne. Kaikki eivät olleet ihan varmoja ensimmäisestä lukemastaan 

kirjasta. Vain yhden kotona oli varsinaisia lastenkirjoja, toiset joutuivat lukemaan sitä 

mitä saivat käsiinsä.  (Liite 8.4 a) Halusin kysyä tätä kirjailijoilta siksi, että olisin saanut 

selville, milloin he alkoivat kiinnostua lukemisesta, ja mitkä mahdollisuudet heillä oli 
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harrastaa lukemista pienenä. Sillä voi olla merkitystä heidän halulleen kirjoittaa ja tulla 

kirjailijaksi.

       On mielenkiintoista verrata näitä ryhmiä, joitakin kuuluisia ruotsalaisia kirjailijoita 

vähemmän kuuluisiin ruotsinsuomalaisiin harrastajakirjailijoihin. Heidän motiivinsa ja 

lähtökohtansa eivät suinkaan ole niin hirveän erilaisia kuin asiaan perehtymättä olisi 

voinut luulla.  Kukaan ei ole kirjailija syntyessään vaan kirjailijaksi kasvetaan usein 

koettelemusten ja vaiheikkaan elämän myötä. Tuskinpa kellään ruotsinsuomalaisella 

kirjailijalla on 6-7 -vuotiaana ollut mielessä tulla aikuisena kirjailijaksi. Kenenkään 

lapsuuden koti ei viittaa tulevaan kirjailijaan, mutta lähes kaikkia on aikuisiässä 

inspiroinut Väinö Linnan ja osaksi myös Kalle Päätalon teokset. 

5.2 Mitä kirjailijat lukevat itse?

Yhtenä tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville, lukevatko ruotsinsuomalaiset 

kirjailijat itse ja mitä lukevat. Kun Pekka Puupää, Tarzan ja Anni Swanin kirjat oli luettu, 

siirtyivät kirjailijat lukemaan Kalle Päätaloa ja Väinö Linnaa, jota kirjailijat pitivät 

edelleen yhtenä parhaista suomalaisista kirjailijoista. Linnan kirjoja luetaan aina yhä 

uudelleen ja uudelleen. Ruotsinsuomalaiset kirjailijat seuraavat Suomessa julkaistua 

kirjallisuutta, mutta eivät ole kiinnostuneita käännöskirjallisuudesta. Ruotsalaista 

kirjallisuutta he lukevat mieluummin alkuperäiskielellä kuin suomeksi käännettynä. 

Kahdeksan kirjailijan mielikirjallisuutta ovat elämäkerrat ja/tai historialliset kirjat, mutta 

saavat tyytyä lukemaan sitä, mitä saavat luettavakseen, koska suomenkielisen 

kirjallisuuden saaminen ei ole aina helppoa. (Liite 8.6 d, e ja f)

      Kaarina Eskolan tekemässä suomalaisten kirjailijoiden mielikirjakyselyssä v. 1963 

olivat Dostojevski ja Tšehov ehdottomia suosikkeja. Kymmenen vuotta myöhemmin 

suoritettiin lukijahaastattelu, jonka mukaan kärjessä olivat käännöskirjallisuudesta 

Alistair MacLeanin romaanit ja sen perässä tulivat Raamattu, Agatha Christie ja 

Frederick Forsyth.  Kimmo Jokisen laskelmien mukaan vuosina 1969–1985 

kirjakauppojen bestsellereitä olivat Alistair MacLean, Agatha Christie, Harold Robbins ja 

Desmond Bagley. Kriitikot suosittelivat kuitenkin sellaisia kirjailijoita kuin Sven 

Delblanc, William Faulkner, Doris Lessing ja Gabriel Garcia Marquez, mutta nepä eivät 

olleet lukijoille kelvanneetkaan. (Laitinen 1991:153)  Kukaan lähdekirjailijoista ei 

maininnut näitä kirjailijoita suosikeikseen tai edes ilmoittanut että he olisivat muutenkaan 
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niitä lukeneet. Näitten kirjailijoiden listassa on vain suomalaisia ja ruotsalaisia 

kirjailijoita. (Liite 8.6 c) Tutkimuksessani ei kysytty kuitenkaan lempikirjailijoita vaan 

kirjoja. 

     Yhtenä syynä siihen, miksi ruotsinsuomalaiset kirjailijat valitsevat mieluiten 

luettavakseen suomalaista kirjallisuutta saattaa olla myös kielen ylläpitäminen ja juurien 

etsintä. Myös lähdekirjailijoiden taustan huomioon ottaen on luonnollista, että he eivät 

ensisijaisesti valitse amerikkalaista kioskikirjallisuutta luettavakseen.  Mauri Sariola oli 

pitkään Suomen luetuin salapoliisiromaanien kirjoittaja.  Vuodesta 1956 lähtien hän 

julkaisi n. 100 poliisiromaania. (Laitinen 1991:170) Kukaan lähdekirjailijoistani ei 

maininnut Sariolaa tai hänen kirjojaan.

      Pynnösen tutkimuksen mukaan 1980-luvulla ruotsinsuomalaiset lainasivat kirjastoista 

enimmäkseen suomalaista kirjallisuutta mutta eivät ruotsalaista kirjallisuutta. Venäläiset 

klassikot kuten Nikolai Gogolin, Leo Tolstoin ja Fjodor Dostojevskin romaanit olivat 

hänen tutkimuksensa aikana suosiossa.  (Pynnönen 1991:176) Myös jotkut 

lähdekirjailijoista olivat lukeneet ne nuorempana. Enää nämä eivät vaikuta 

ajankohtaisilta. Ruotsinsuomalaiset lukivat 80-luvulla mieluiten suomeksi. Oma 

tutkimukseni osoittaa, että nyt luetaan molemmilla kielillä, mieluiten alkuperäiskielellä.

        Suomessa ilmestyy joka kuukausi tuore Mitä Suomi lukee – tilasto, joka perustuu 

kirjakauppojen sekä muutamien verkkokauppojen ja Market-ketjujen kirjaosastojen 

myyntiin. Tilastossa tapahtuu pieniä heittoja kuukaudesta toiseen, mutta tuoreimman 

netistä löytämäni tilaston mukaan 6.11.2009 (lokakuulta) ykkösenä oli Ilkka Remeksen 

Isku ytimeen (syyskuussa kakkosena), toisena listalla oli Kjell Westön Älä käy yöhön 

yksin (syyskuussa kolmantena), kolmantena listalla oli Jari Tervon Koljatti (syyskuussa 

ykkösenä), neljäntenä listalla oli Laila Hirvisaaren Pihkovan kellot (syyskuussa 

kuudentena) ja Kaari Utrion Vaitelias perillinen oli viidentenä (samoin syyskuussa). 

Mitkään näistä kirjoista eivät kuuluneet Sisu-radion kyselyn (2009) mukaan Ruotsin 

neljän kirjaston lainauslistaan.  Ehkä kirjoja ei ole saatavissa Ruotsin kirjastoista? Sen 

sijaan lainattujen kirjojen listalla olivat edellisen vuoden (2008) Suomen myydyimmät 

kirjat. Joutuvatko ruotsinsuomalaiset odottamaan vuoden päivät suomalaisia 

kirjauutuuksia täkäläisiin kirjastoihin?

       Monella näillä vuosikymmenillä 1920–1940 -syntyneillä kirjailijoilla niin 

suomalaisella kuin ruotsalaisellakin on samanlainen tausta. Se ilmenee kirjan hur jag blev 

författare kirjoittajien artikkeleista ja lähdekirjailijoiden taustatiedoista. Vaikka kotona ei 

monessa tapauksessa ollutkaan lukemista, niin lukuhaluiset lapset löysivät kunnan 
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kirjastoon, ja olivathan myös koulukirjastot, kuten muuan lähdekirjailijoista totesi. 

Vaikeampaa lukemisen löytäminen oli kirjailija Lennart Hagerforsille, joka vietti 

suurimman osan lapsuudestaan ja nuoruudestaan lähetysasemalla Kongossa Afrikassa. 

(hur jag blev författare s.81).  Hän muistaa lapsuudestaan ainoastaan Raamatun ja 

Tomtebobarnen, jota hänelle luettiin. Ylioppilaaksi päästyään hän päätti ruveta lukemaan 

pohjoismaista kirjallisuutta. Tosin hän epäilee, että hän alkoi kasvaa kirjailijaksi jo 

lapsena, kun hän isänsä menetettyään alkoi mielessään sepitellä tarinoita hänestä. Myös 

Jan Guillou uskoo kirjailijan uransa alkaneen tarinoiden kertomisesta. (hur jag blev  

författare s.63) Hänen ei tarvinnut kertoa tarinoita mielessään vaan hän sai kertoa ääneen 

toisille pojille, jotka innokkaita kuuntelivat hänen kummitusjuttujaan. Koulupäivien 

jälkeen Jan Guillou joutui jäämään usein arestiin ja sai istua toimettomana koulun 

kirjastossa. Hänellä oli mahdollisuus lukea siellä olevia kirjoja, jotka hän sai itse valita. 

Kiusallaan hän luki sitä, mitä koulussa ei muuten pakotettu lukemaan. 

    Kenellekään lähderyhmän ruotsinsuomalaiselle kirjailijalle ei tullut mieleen tarinoiden 

sepittely lapsena ennen varsinaista lukemaan oppimista vaan kaikki ilmoittivat 

lukeneensa paljon, lähes kaiken mitä olivat käsiinsä saaneet.  

5.3 Lehtien lukeminen

Lehtien lukeminen ja ajan tasalla pysyminen on monelle päivän selvää, ja lähes kaikilla 

suomalaisilla on siitä vankka perinne. Tutkimuksessani en ole eritellyt ruotsinsuomalaisia 

lehtiä muista lehdistä, koska meillä ei ole ruotsinsuomalaisia päivälehtiä. Kirjailijan 

ilmoittama suomenkielinen päivälehti on siis todennäköisesti Suomessa ilmestyvä lehti. 

(Liite 8.4 b)

     Kirjailijakyselyssä en ole myöskään kysynyt nettilehtien lukemista, koska 

lähdekirjailijat ovat jo ikääntyneitä, eikä heillä kaikilla ole kokemusta internetistä tai 

tietokoneista. Yksi ilmoitti kuitenkin lukevansa suomalaista lehteä netistä.

     Lehtien lukemisessa ei ole tapahtunut sanottavaa muutosta sitten edellisen 

tutkimuksen, jonka Pynnönen teki 80-luvulla. ( Pynnönen 1991:182–183) 

Suomenkielisiä lehtiä saadaan tänne Ruotsiin ehkä vielä vähemmän nyt kuin 20–30 

vuotta sitten, jolloin kirjastoihin tilattiin enemmän lehtiä Suomesta.
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5.4 Ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden lukeminen

Pynnösen tutkimuksen mukaan ruotsinsuomalaista kirjallisuutta ei suosittu 1980-luvulla, 

sen sijaan valittiin tuolloin ajankohtaiset  Asiaa tai ei (Pentti Saarikoski) ja 

Liukuhihnaballadi (Margareta Keskitalo) sekä edelleenkin suosiossa oleva Tuntematon 

sotilas (Väinö Linna).  Hänen tutkimuksestaan ilmenee myös, että senaikaiset 

ruotsinsuomalaiset lukijat olivat mieltäneet ruotsinsuomalaisiksi kirjailijoiksi lähinnä vain 

Finn-Kirjan kautta julkisuuteen tulleet kirjailijat.  (Pynnönen 1991:179) Nythän tilanne on 

toinen, eikä esimerkiksi minun lähdekirjailijoissani ole kuin noin 30 % ns. 

”finnkirjalaisia”.  Pynnönen haastatteli kirjoittajia v.1982 eikä silloin ruotsinsuomalainen 

kirjallisuus ollut vielä vakiintunutta eikä yhtä helposti saatavilla kuin nyt.  Siihen aikaan 

ei myöskään julkaistu omakustanteita.  Kahdelle kolmasosalle Pynnösen kirjeeseen 

vastanneista ei ruotsinsuomalainen kirjallisuus merkinnyt yhtään mitään. Vanhimmat 

vastaajat painottivat kuitenkin sitä, että täkäläinen suomenkielinen kirjallisuus voisi 

vahvistaa suomalaista kulttuuria Ruotsissa. Yhdelle vastaajalle ruotsinsuomalainen 

kirjallisuus kielteisyydessään oli rasittavaa luettavaa ja eräs toinen olisi nauranut koko 

ongelmallisen siirtolaiskirjallisuuden pois. Kolmas sen sijaan otti ruotsinsuomalaisen 

kirjallisuuden vakavasti ja oli valmis arvottamaan sitä samalla tavalla kuin mitä tahansa 

kirjallisuutta. Pynnönen päättelee siihen aikaan vallinneen lehtikirjoittelun vaikuttaneen 

ruotsinsuomalaisten käsitykseen sen omasta kirjallisuudesta. (Pynnönen 1991:181)

      Eräs ruotsinsuomalainen toimittaja kehaisi minulle (1998), että hän ei ollut eläissään 

ostanut yhtään ruotsinsuomalaista kirjaa, eikä lukenut niitäkään, jotka oli saanut 

ilmaiseksi. Syyksi hän sanoi sen, että kirjailijat olivat liian vanhoja.  Sen sijaan hän oli 

innokas lukemaan Henriikka Leppäniemen (syntynyt 1974) hömppäkirjan 3 

syntymäpaikka: Naimaton (Finn-Kirja 2009), koska Leppäniemi hänen mukaansa oli 

nuorempaa ja näin ollen varteen otettavaa sukupolvea. Jos toisetkin ruotsinsuomalaiset 

toimittajat leimaisivat kirjallisuuden kirjailijan iän perusteella lukemisen arvoisiin tai 

arvottomiin niin pelkäänpä, että ruotsinsuomalainen kirjallisuus kielen ja kulttuurin 

eteenpäin viejänä olisi aikansa elänyttä. 

     Pynnösen tutkimuksen aikoihin v. 1982 ei tunnettu eikä oltu luettu ruotsinsuomalaista 

kirjallisuutta juuri lainkaan. Pynnösen kyselyyn vastanneista 165:stä 127 ei ollut 

3 Hömppäkirjoiksi luokitellaan kevyt, naisille suunnattu viihdekirjallisuus, jossa olennaista on tunteiden 
käsittely ja oikean kumppanin etsiminen. Päähenkilö on tavallisesti taloudellisesti hyvin toimeentuleva, työssä 
käyvä, menevä kolmekymppinen poikamiestyttö. Hömppäkirjallisuus on Amerikasta Suomeen levinnyt vielä 
tarkemmin määrittelemätön viihdelaji.
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tutustunut yhteenkään ruotsinsuomalaiseen kirjaan.  (Pynnönen 1991:179) Tänä päivänä 

tilanne näyttää olevan toinen. Lähdekirjailijoistani 7/11 on lukenut melkein kaiken 

ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden. Yksi kirjailija oli lukenut satunnaisesti, yksi jonkun 

verran ja yksi harvoin, mutta kukaan ei kieltänyt sen lukemista kokonaan. Yhdeltä oli 

jäänyt vastaamatta kysymykseen.  (Liite 8.6 e)

5.5 Lukuharrastus tänä päivänä

Ruotsinsuomalaisia kirjailijoita syytetään usein passiivisuudesta, heitä ei näy missään 

esittelemässä kirjojaan, he eivät pidä kirjailijailtoja, eivätkä käy kuuntelemassa toisten 

kirjailijoiden esitelmiä. Miten ruotsinsuomalainen kirjailija harrastaa tänä päivänä 

lukemista ja yleensäkin kirjallisuutta, oli yksi kirjailijoille esittämistäni kysymyksistä. 

Vastauksista ilmenee, että passiivisuus pitää suurelta osin paikkansa, sillä kirjailijat ovat 

jo vanhoja ja monet liikuntarajoitteisia.  He eivät jaksa, eikä heillä ole mahdollisuutta 

käydä kirjallisuusilloissa tai osallistua muutenkaan kirjojen julkaisutilaisuuksiin vaikka 

halua ehkä olisikin.  Ruotsinsuomalainen kirjailija lukee sitä mitä saa luettavakseen. 

(Liite 8.6 f)

     Mikäli kirjastossa on suomenkielinen kirjastonhoitaja, niin sieltä ehkä löytyy 

suomenkielisiä kirjojakin. Sisu-radio kysyi (2009) neljästä kirjastosta, mitkä 

suomenkieliset kirjat olivat eniten lainattuja. Heidän päätelmänsä mukaan lainataan 

eniten Sofia Oksasen Puhdistusta.  Sitä lainattiin eniten sekä Tukholman että Botkyrkan 

kirjastoista ja toiseksi eniten Norrköpingin kaupunginkirjastosta, mutta Eskilstunan 

kirjaston viiden lainatumman kirjan listaan se ei ollut kiivennyt. Tämä tutkimus osoittaa 

vain sen, mitä näitten neljän kirjaston tarjolla olevista kirjoista lainattiin. Myös 

potentiaalisten lainaajien määrä kyseisissä kaupungeissa vaihtelee. 

     Joittenkin Ruotsin kirjastojen hoitajat tekevät parhaillaan tutkimusta siitä, mitä 

suomalaisia kirjoja lainataan ja mitä kirjastojen kannattaa ostaa lainattavaksi. (Sisu-radio, 

uutiset 6.1.2010) Kirjastonhoitajat ovat huomanneet, ettei suomenkielisiä kirjoja enää 

lainata samalla tavalla kuin aikaisemmin. Lähdekirjailijani kertoivat olevansa 

kaikkiruokaisia ja lukevansa melkein kaiken, mitä kirjastoista löysivät, voivat ostaa tai 

muuten saivat luettavakseen. (Liitteet 8 c ja f) Yksi lähdekirjailijoista halusi puhelimitse 

selventää vastauksiaan lukemista koskevista kysymyksistä. Hän kertoi, että 

nykysuomeksi kirjoitettu kirjallisuus tuntui hänestä oudolta, eikä hän pystynyt siitä kielen 
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takia nauttimaan. Sen sijaan hän kaipasi edelleen vanhaa kunnon suomalaista 

kirjallisuutta kirjoitettuna sillä suomen kielellä, mitä hän ymmärsi.  

      Yhteistä lähderyhmän kirjailijoitten lukemiselle on se, että kaikki olivat lukeneet 

Väinö Linnan teokset ja kuudelle se tuli ensiksi mieleen, kun lukemisesta kysyttiin. 

Päätalon teokset olivat tuttuja kahdelle, vaikka he ensiksi ilmoittivatkin jonkun muun 

kirjan, joka oli tehnyt suuremman vaikutuksen.  Kuitenkaan ei voi sanoa, etteivätkö 

kaikki toisetkin olisi lukeneet esimerkiksi juuri Päätaloa, mutta tähän kyselyyn vastatessa 

se ei tullut ensiksi mieleen.  

    Kirjailija 1 ajatteli ensin Etäisten laaksojen miestä (Zane Grey), mutta huomautti myös 

lukeneensa metrin verran Päätaloa. Toiselle Päätaloa lukeneelle (kirjailija 7) tuli ensiksi 

mieleen Kurjat (Viktor Hugo). Kirjailijalle 4 oli Kalevala päällimmäisenä ajatuksissa ja 

kirjailija 2  kertoi Rosa Liksomin Unohdettu vartti tulevan ensiksi mieleen.

  

6. IDENTITEETTI

6.1 Identiteettiin vaikuttavia syitä

Jotkut suomalaiset tutkijat puhuvat siirtolaisen identiteetin uudelleen etsimisestä.  He 

näkevät sen ongelmallisena entisen identiteetin karistamisena ja uuden hyväksymisenä. 

Monet ruotsinsuomalaiset nuoret sanovat olevansa Ruotsissa syntyneitä suomalaisia. 

Ruotsinsuomalaista identiteettiä he eivät välttämättä tunnista. (Vallenius 1998:85, 

Pynnönen 1991:197, Tuononen 2002, Wekström 2002)  Oma tutkimukseni osoitti, että 

neljällä vanhimmalla kirjailijalla oli suomalainen identiteetti, yhdellä heistä oli sekä 

suomalainen että ruotsalainen, mutta ei ruotsinsuomalaista. Loput seitsemän 

lähdekirjailijaa tunsivat olevansa ruotsinsuomalaisia. (Liite 8.5 a).  Kukaan ei pitänyt 

itseään kokonaan ruotsalaisena, vaikka olikin asunut Ruotsissa suurimman osan 

elämästään, lähes koko aikuisikänsä. Kolme on ollut naimisissa ruotsalaisen kanssa, joka 

on ollut syynä Ruotsiin muuttoonkin. (Liite 8.3) Näitten iäkkäimpien lähdekirjailijoiden 

identiteettiajatukset käyvät yksiin nuorten ruotsinsuomalaisten tunnustaman identiteetin 

kanssa.  
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      Minä en tutkinut identiteettikysymystä kirjallisen tuotannon perusteella, siihen ovat 

sen sijaan perehtyneet suomalaistutkijat kuten Vallenius s. 36–46, vaan olen kysynyt sitä 

kirjailijalta kyselylomakkeessani. Kaikki lähderyhmän kirjailijat ovat asuneet Ruotsissa jo 

niin kauan, että he ovat varmoja omasta identiteetistään, he tietävät ketä ovat ja mihin 

itsensä samastavat.

     Kirjailijoiden antamat vastaukset ruotsinsuomalaisuuden merkityksestä kävivät yhteen 

identiteetin kanssa.  Ne kolme, jotka vastasivat, että heillä oli suomalainen identiteetti, 

ilmoittivat nytkin yksimielisesti, ettei ruotsinsuomalaisuus merkinnyt heille juuri mitään. 

Yhdeltä tuli kuitenkin hiukan eriävä vastaus, hänen mielestään se oli osa elämää, mutta 

hän korosti sitä, että se ei suinkaan merkinnyt kaikkea. Yksi jätti vastaamatta 

kysymykseen. Seitsemän vastaajaa (myös henkilö, joka oli sekä suomalainen että 

ruotsalainen) kokivat ruotsinsuomalaisuuden positiivisena. 

    Anneli Ilosen tutkimuksessa tarkastellaan siirtokarjalaisten identiteettiä eri 

näkökulmista. Ihminen alkaa itse rakentaa identiteettiään sen mukaan, mitä elämässä on 

tapahtunut. Ilonen näkee ihmisellä kaksi eri identiteettiä, subjektiivisen identiteetin, eli 

sen millaiseksi hän on identiteettinsä rakentanut ja sosiaalisen identiteetin, joka 

muodostuu muitten mielipiteistä vaihdellen sen mukaan kuka henkilöä kulloinkin 

tarkastelee ja millaisessa tilanteessa. Suomeen tultuaan evakot joutuivat tunkeutumaan jo 

asutuille alueille muitten suomalaisten keskelle erille toisistaan ja suvustaan.  Evakoille se 

aiheutti sopeutumista uusiin oloihin ja uusien ihmisten kanssa elämiseen. Uusi ympäristö 

merkitsi epätietoisuutta, ei tiedetty miten heihin suhtauduttiin ja kuinka heidän erilainen 

murteensa ja tapansa otettiin vastaan. Kaikki se muutti ja rakensi heille uusia 

identiteettejä. Ilonen vertaa identiteettien muutoksissa siirtokarjalaisten identiteettiä 

sotalasten identiteetin rakentamiseen. Siirtokarjalaisten ja sotalasten yksilöidentiteetin 

Ilonen päättelee suorittamiensa haastattelujen perusteella sisukkaaksi, taipumattomaksi ja 

itsetuntoiseksi. Yhteisöidentiteetti hänen mukaansa on rakentunut Suomen karjalaiseksi ja 

suomalaiseen yhteiskuntaan myönteisesti samastuvaksi. (Ilonen 2003:50) 

Tutkimuksestani voin karkeasti ottaen tehdä samat johtopäätökset; ruotsinsuomalainen 

identiteetti on saamieni vastausten mukaan ruotsinsuomalainen (paitsi neljällä) ja 

ruotsalaiseen yhteiskuntaan myönteisesti samaistuva. Ne neljä, jotka eivät hyväksyneet 

itselleen ruotsinsuomalaista yhteisöidentiteettiä, olivat rakentaneet itselleen niin vahvan 

suomalaisen identiteetin, että se kesti yhteisön paineet vieraassakin maassa. Koska 

identiteetti on muuttuvainen, niin kenties nämä 10–20 vuotta nuoremmat lähdekirjailijat 

vielä rakentavat identiteettinsä uudelleen suomalaiseksi kunhan tulevat samaan ikään kuin 
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nämä neljä suomalaisen identiteetin nyt omaavaa kirjailijaa. Minun tutkimukseeni 

vastanneet ruotsinsuomalaiset kirjailijat ovat asuneet jo kauan Ruotsissa.  Heillä ei ole 

sitä identiteettiongelmaa, jonka muistan 1970-luvulta, jolloin moni tänne vastikään 

muuttanut koetti sovittaa otsaansa ruotsalaisen identiteetin leimaa ja muuttivat 

kotikielensä ruotsiksi. Ovatko he niitä Tuonosen tutkimuksen Ruotsissa 80-luvulla 

syntyneitä suomalaisia nuoria?  

     Erkki Virta on verrannut suomalaisten, ruotsinsuomalaisten ja paluumuuttajanuorten 

kulttuurista ja etnistä identiteettiä väitöskirjassaan Tvåspråkighet, tänkande och identitet, 

Studier av finska barn i Sverige och Finland  (1989). Virran tarkoituksena oli selvittää, 

mitä eroa oli samanikäisten nuorten kulttuurillisissa ja etnisissä identiteettikuvissa. Hän 

löysi Ruotsissa asuvien nuorten identiteetistä orastavaa ruotsinsuomalaisuutta. Hänen 

mukaansa heillä on vahva kulttuurinen identiteetti mutta sen sijaan heikohko kansallinen 

identiteetti. Nuoret ovat sopeutuneet hyvin Ruotsin oloihin ja viihtyvät Ruotsissa, jonka 

takia he eivät välttämättä halua olla suomalaisia, mutta kieli ja kulttuuri erottavat heidät 

niin paljon toisista nuorista, että se korostaa heidän kulttuuritietoisuuttaan. Vahvistusta 

tutkimukseensa Virta löytää Hujasen tutkimuksista ensimmäisen polven 

suomalaissiirtolaisten Suomi ja Ruotsi – kuvasta. (Virta 1994:44) Sen mukaan myös 

aikuiset ruotsinsuomalaiset ovat uskollisia äidinkielelleen ja kulttuurilleen, mutta 

painottavat Ruotsin yhteiskunnallisten olojen hyväksymistä. Hujasen tutkimukseen 

kuuluvat södertäljeläiset ja oxelösundilaiset aikuiset olivat muuttaessaan Ruotsiin 20–30 

vuotiaita, iässä jossa sopeutuminen on helppoa, jos maahanmuuttajalla on työtä ja asunto, 

jotka esim. Södertäljessä suurten muuttovuosien aikana järjestyivät helposti.  (Hujanen 

1986:261)  Minun lähdekirjailijoillani ja Hujasen aineistoon kuuluvilla henkilöillä ei ole 

muuta yhteistä tänä päivänä kuin ikä. Verratessani Hujasen haastatteluun vastanneiden 

henkilöiden taustaa ja koulutusta oman kohderyhmäni taustaan ja koulutukseen, en löydä 

paljoakaan yhteistä. Hujanen on valinnut kohderyhmänsä tehdassaleista, mutta minun 

lähdehenkilöni ovat eri ammattikunnista ja valittu kirjallisen tuotantonsa perusteella. 

Hujasen tutkimus koostuu suullisista elämäntarinoista ja kyselylomakkeiden vastauksista 

(Hujanen 1986:220), minun kirjallisista elämäntarinoista ja kyselylomakkeiden 

vastauksista.  

    Minua on kiinnostanut eri-ikäisten ruotsinsuomalaisten identiteettien muuttumiset 

suomalaisesta ruotsalaiseksi, ruotsinsuomalaiseksi ja takaisin suomalaiseksi, siksi otin 

mukaan myös Hujasen kohderyhmän, mutta vertailun vuoksi Erkki Virran tutkimien 

nuorten omakuvat, koska heidän identiteettinsä oli juuri tutkimusta tehtäessä 
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muovautumassa. Siinä voi nähdä samankaltaisuutta myös minun lähdekirjailijoiden 

identiteetin muuttumiselle. Näitten kahden ryhmän identiteettejä Wekströmin toisen 

polven siirtolaisten luomaan identiteettiin peilatessa huomaa selvän suunnan identiteetin 

kehitykselle. Sitä vahvistaa myös Tuonosen ruotsinsuomalaisten nuorten omakuvat, siis 

Ruotsissa syntyneet toisen polven ruotsinsuomalaiset tuntevat itsensä yleensä enemmän 

suomalaisiksi kuin ensimmäisen polven ruotsinsuomalaiset, jotka tunnustautuvat 

ruotsinsuomalaisiksi. 

       Identiteetin rakentuminen on koko elämänmittainen prosessi. Sen toteaa myös Airi 

Hirvonen, joka on tutkinut musiikinopiskelijoiden identiteetin rakentumista 

tutkimuksessaan  Pikkupianistista musiikin ammattilaiseksi ( 2003).  ”Narratiivisen 

identiteettikäsityksen mukaan yksilö rakentaa identiteettiään yhä uudelleen uusiutuvassa, 

elämäänsä koskevissa kertomuksissa”, kirjoittaa Hirvonen. (Hirvonen 2003:32) Hänen 

mukaansa hyväksytyt itseilmaisut, kuten esimerkiksi kirjailijain kirjoittamat kirjat, tuovat 

yksilölle tunnustusta, jolla on vahvistava vaikutus yhteisössä. Hän uskoo, että oman 

ainutlaatuisuutensa ja arvonsa voi kokea vain toisten antamien tunnustusten kautta. 

Tunnustuksen saaminen mahdollistaa itsearvostuksen ja itseluottamuksen 
tunteet, jotka ovat olennaisia paitsi identiteettiprojektin onnistumisen kannalta 
myös erityisesti musiikillisten taitojen kehittymisen näkökulmasta. 

Hirvonen, 2003:33

Hirvonen kirjoittaa musiikillista taidoista, mutta tunnustuksen saaminen on yhtä tärkeätä 

myös kirjallisten taitojen kehittymisessä ja oman identiteetin positiivisessa 

rakentumisessa. Axel Honnethin teorian mukaan ihmiset kamppailevat tunnustuksen 

saamiseksi monin eri tavoin.  Elämäntarinan kirjoittaminen on yksi tapa, jonka kautta voi 

päästä esille ja saada tunnustusta. Jos kirjailijan työstään odottama positiivinen palaute ja 

tunnustus jäävät saamatta, voi kirjailijan itsetunto saada pahanlaisen kolauksen. (Honneth 

2003:98–99) Kirjailijat eivät ole ainoa ammattikunta, jolle tunnustuksen saaminen on 

tärkeätä. Sitä peräänkuulutetaan yhä enemmän eri työpaikoissa.  Ruotsalaisen lehden Du 

och jobbet (Borglund Kristian, Toppen med beröm på jobbet, artikkeli, Metro 1.12.2009, 

s. 22) lukijatutkimuksen mukaan vain viisi prosenttia saa tunnustusta työtovereiltaan 

päivittäin, kerran viikossa tunnustusta saa 17 % ja kerran kuukaudessa 25 %, mutta 32 % 

lukijoista ei saa kokea tunnustuksen tuomaa mielihyvää juuri koskaan. Yleensä 

ruotsinsuomalaiset kirjailijat huomataan vain silloin kun heidän kirjansa on juuri 

ilmestynyt. Jos se siinä vaiheessa ei saa tunnustusta ja huomiota osakseen, niin sitä tuskin 
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tulee myöhemminkään. Näin ollen ruotsinsuomalaisen kirjailijan kamppailu tunnustuksen 

saamiseksi on osoittautunut turhaksi ja hänen motivaationsa jatkaa kirjoittamista häviää. 

6.2 Ruotsinsuomalaisuus

Ruotsinsuomalaiset julistettiin etniseksi ja kielelliseksi vähemmistöksi v.1992 ja samalla 

vahvistui ruotsinsuomalaisten identiteetti. Saksalaisen filosofin Axel Honnethin mukaan 

ihminen oppii tuntemaan oman erityisen identiteettinsä vasta tunnustuksen kautta. Näin 

hänen suhteensa toisiin ihmisiin selviää ja hänestä tulee erityinen tietty yksilö. Ihmiselle 

on tärkeätä saada positiivista tunnustusta, jota Honnethin mukaan on mahdollista saada 

esimerkiksi rakastavalta perheeltä, myönteisestä julkisuudesta, kannustavasta työ- ja 

oppimisympäristöstä. Hänen teoriansa mukaan sosiaalisen persoonan kehityksestä tulee 

erottaa kolme praktista itsesuhdetta, nimittäin itseluottamus, itsetunto ja itsearvostus. 

(Honneth 2003:12) Yhteisön merkitys on keskeistä myös identiteetin narratiivisessa 

rakentumisessa, jossa elämää kuvaavat kertomukset muovautuvat. Modernina aikana 

yleistyneestä omaelämäkerrallisesta kerronnasta on tullut identiteetin keskeinen ilmaus. 

(Öberg 1999:15) Samalla kun kirjailijat luovat omaelämäkerrallista kirjallisuutta, he 

vahvistavat omaa identiteettiään. Käsitys omasta itsestä muuttuu ja kehittyy uusien 

kokemusten myötä ja identiteetti muovautuu sen mukaan. Kun ruotsinsuomalaisilta 

kirjailijoilta kysyttiin, kokevatko he olevansa ruotsalaisia, suomalaisia vai 

ruotsinsuomalaisia, niin kaikki kolme vanhinta ja pisimpään Ruotsissa asunutta 

ilmoittivat olevansa suomalaisia, eikä ruotsinsuomalaisuus merkinnyt heille juuri mitään. 

(Liite 8.5 b) Nuoremmat (30-luvun lopulla syntyneet ja 40-lukulaiset) tunnustautuivat 

ruotsinsuomalaisiksi ja he kokivat sen positiivisena, kielellisenä ja kulttuurillisena 

rikkautena. Sama kielellinen ja kulttuurillinen rikkaushan on myös näillä suomalaiseksi 

itsenä luokitelleilla, mutta he eivät nähneet sitä samalla tavoin. Ruotsinsuomalaisen 

kirjoittajan identiteetti Pynnösen tutkimuksen mukaan v. 1986 oli seuraava: suomalaisen 

identiteetin omi 35 % vastanneista, 8,75 % oli molempia, ruotsinsuomalaisiksi itsensä 

luokitteli 46,25 % ja 10 %:lla oli joku muu määrittelemätön identiteetti.  (Pynnönen 

1991:155)   

     Kirjailija Heikki Kotka kirjoittaa artikkelissaan Kielen merkitys (Kieliviesti 1/2004 

s.19) oman identiteettinsä kehityksestä seuraavaa: ”Asuttuani täällä noin kymmenen 
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vuotta olin sopeutunut ja tunnistin itseni – en tavalliseksi suomalaiseksi, en ruotsalaiseksi, 

vaan ruotsinsuomalaiseksi.”  Artikkelissaan hän pohtii sitä, kuinka ruotsinsuomalaisten 

suomen kielen taito taantuu ja Suomessa käytettävä suomen kieli uudistuu. Hän tiedostaa 

suomen kielen taidon ylläpitämisen vaikeudet. Hän yrittää itse käyttää suomea 

määrätietoisesti ja aktiivisesti lukemalla, opiskelemalla, kuuntelemalla radiota ja 

katsomalla TV:tä, keskustelemalla, osallistumalla suomenkieliseen toimintaan ja 

hankkimalla suomenkielistä kirjallisuutta. (Kotka 2004:19) Miten käynee niitten 

ruotsinsuomalaisten äidinkielelle, jotka eivät jaksa ponnistella yhtä aktiivisesti kuin 

Kotka suomen kielen ylläpitämiseksi? 
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7.  PÄÄTÄNTÖ

Valitsin kohderyhmäksi 12 ruotsinsuomalaista kirjailijaa, joista 11 vastasi kyselyyn. 

Kaikki ovat lähtöisin erilaisista oloista eri puolilta Suomea ja asuvat nykyisin eri 

paikoissa Ruotsissa. Heillä on tai on ollut toisistaan poikkeava työ, mutta he kaikki ovat 

kirjoittaneet tai kirjoittavat edelleen ruotsinsuomalaista kirjallisuutta. Minä en luokittele 

heitä siirtolaiskirjailijoiksi, kuten suomalaiset tutkijat tutkimuksissaan miltei 

poikkeuksetta tekevät. Tänä päivänä ruotsinsuomalaisilla on vähemmistöasema Ruotsissa 

ja he eivät tunne itseään siirtolaisiksi vaan ruotsinsuomalaisiksi. Kukaan 

lähdekirjailijoista ei ole ammattikirjailija sanan varsinaisessa merkityksessä. Minä 

miellän heidät ruotsinsuomalaisiksi harrastajakirjailijoiksi kuitenkaan väheksymättä 

heidän kirjallista tuotantoaan. Käytän heistä attribuuttia ”lähdekirjailija”.

     Mielestäni tarvitaan motivaatio, jos yleensäkin aiotaan kirjoittaa ja tuottaa tekstiä. 

Kirjoittamisen motivaation tutkimusta on tehty verrattain vähän, eivätkä tutkijat pidä 

kirjailijoiden tulkintoja omista motiiveistaan täysin ”puhtaina”, koska niihin vaikuttavat 

kirjailijoiden omat diskurssit. Sellaisia voivat olla esimerkiksi eri psykologian teorioihin 

sitoutuneet diskurssit, mikä ilmenee mm. Pauliina Vanhatalon tutkimuksesta. Omat 

tutkimuksensa kirjoittamisen motivaatiosta hän perustaa psykologian alalla vallitseviin 

teoreettisiin suuntauksiin. Sosiaalisen arvostuksen uskotaan nousevan identiteetin 

muuttumisen myötä. Arvostus kirjoittamisen motivaationa vaikuttaa luontevalta, 

varsinkin kun on kysymys ruotsinsuomalaisista, mutta sitä ei kukaan lähderyhmästä 

ilmoittanut motivaatiokseen. Tätä ei kukaan ruotsinsuomalaisista lähdekirjailijoista 

ilmoittanut mutta se ilmenee motivaatioita eriteltäessä. Vanhatalo päätyi 

motivaatioteorioita tutkiessaan siihen, että kaikki vallitsevat motivaatioteoriat todistavat 

motivaation perustan olevan biologinen, siis eloonjääminen. Tämän yksi 

lähdekirjailijoistani ilmoittikin kirjoittamisensa motivaatioksi. Hän kirjoittaa 

lastenlapsilleen, koska haluaa näitten tietävän ”millaista oli asua kylmässä pohjoisessa 

aivan sähköttömässä kylässä”.  Rahallista palkkiota ei kukaan ruotsinsuomalainen 

kirjailija ole koskaan odottanutkaan saavansa, joten arvostus ja suoriutumisen tarve 

saattaisivat olla uskottavampia syitä kompensaatioteorian valossa nähtynä.  Kirjan 

kirjoittaminen sinänsä on tarkoituksellista, koska se voi tuoda tyydytystä kirjoittajalle. 

Hän on kyennyt näyttämään, miten hän on onnistunut elämässään monista vastuksista 

huolimatta. 
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     Vanhatalon tutkimusten mukaan kaikkeen tulokselliseen ja tavoitteelliseen toimintaan 

vaaditaan motivaatio ja tekemisen taito sekä toimintaa tukeva ympäristö. Ympäristön 

kannustus puuttuu kuitenkin useimmilta ruotsinsuomalaisilta kirjailijoilta. Heillä ei ole 

myöskään asiallisia arvostelijoita ja lukijatkin puuttuvat. Yksi lähdekirjailijoista mainitsi 

motivaatiokseen pätemisen tarpeen ja halun nähdä oma nimensä painettuna kirjoituksen 

alla. Sitä pidetäänkin yhtenä merkittävistä kirjailijan syntyyn vaikuttavista tekijöistä. Joku 

lähdekirjailijoista mainitsi kirjoittamisensa syyksi sisäisen pakon ja itseilmaisun tarpeen. 

Useimmalla kirjailijalla on selvästi halu tallentaa havaintojaan ja elämyksiään eiväthän he 

muuten kirjoittaisi ja julkaisisi omaelämäkerrallista tekstiäkään. Identiteetin 

vahvistaminen on ollut selkeästi syynä ainakin yhdellä lähdekirjailijoista samoin kuin 

vapautuminen painavista muistoista. Ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden syntyyn ja 

motivaatioon vaikuttavat myös sellaiset syyt kuin ulkopuolisuus, traumat ”sielun sairas 

kohta” ja identiteettiongelmat, jotka ovat suomalaisten tutkijoiden mukaan varsin yleisiä 

myös Suomessa.

        Tutkimukseni osoittaa, että lähdekirjailijoilla on korkeampi koulutus kuin heidän 

vanhemmillaan on ollut. Monet heistä ovat tehneet huiman ”luokkamatkan”. Yhtenä 

syynä heidän haluunsa kirjoittaa omaelämäkerrallista tekstiä saattaa olla juuri siinä, että 

he haluavat näyttää ennen kaikkea Suomeen jääneelle suvulle, mutta myös lapsilleen ja 

lastenlapsilleen, että ovat selvinneet elämässään vaatimattomista lähtökohdistaan 

huolimatta. Tämä näkyy varsinkin mieskirjailijoiden tuotannosta. Kirjailijoiden 

sosiaaliset lähtökodat vaihtelevat suuresti. Vain yhden vanhemmat olivat akateemisesti 

koulutettuja.  Ammattikoulutuksen tai akateemisen tutkinnon ovat kaikki lähderyhmän 

kirjailijat hankkineet jo Suomessa tai muutettuaan Ruotsiin. Minä en ole tutkimuksessani 

puuttunut kirjailijoiden kirjoitus- ja kertojataitoihin, enkä mitenkään pyri arvostelemaan 

lähdekirjailijoiden tuotannon laatua. Olen kuitenkin koettanut ottaa selville kirjailijoiden 

lukuharrastuksen ja kirjoittajakoulutuksen, joka sinänsä saattaa näkyä kirjailijoiden 

tuotannossakin. 

    Tutkijoiden mukaan lukutottumuksiin vaikuttaa kotona lapsuudessa saadut mallit. Siksi 

tiedustelin kohderyhmältäni, mitä kirjallisuutta heillä oli kotona kirjailijan lapsena 

ollessa. Siihen sain lähderyhmän vanhimmalta kirjailijalta napakan vastauksen, että 

vaikka heillä ei kirjallisuutta kotona ollutkaan, niin olihan kunnan kirjastot. 

Kirjallisuuden puute kotona ei estänyt heitä lukemasta. Tosin yksi lähdekirjailijoista ei 

saanut uskonnollisista syistä lukea muuta kuin raamattua ja sitäkin valvonnan alaisena.
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     Ruotsinsuomalaiset kirjailijat lukevat päivälehtiä jokseenkin säännöllisesti, 

molemmilla kielillä. Viikkolehtiä luetaan harvemmin ja silloin enimmäkseen suomeksi, 

vain yksi lukee ruotsinkielisiä viikko ja kuukausilehtiä säännöllisesti. Suomenkielisiä 

lehtiä saadaan tänne Ruotsiin ehkä vielä vähemmän nyt kuin kolmekymmentä vuotta 

sitten, jolloin kirjastoihin tilattiin enemmän lehtiä Suomesta. Yksi ilmoitti lukevansa 

suomenkielisen päivälehden netistä. Tutkimuksestani ei käy selville, mistä kirjailijat 

saivat lehdet luettavakseen. Saatavuus on kuitenkin tässä, niin kuin kirjallisuuden 

lukemisessakin, yksi ratkaiseva syy luetaanko lehtiä vai ei. 

     Yleinen käsitys on ollut vuosikymmeniä, että ruotsinsuomalaiset eivät lue 

ruotsinsuomalaista kirjallisuutta. Lähdekirjailijoiden vastaukset ruotsinsuomalaisen 

kirjallisuuden  lukemisesta näyttävät muuta. Vastauksista ei kuitenkaan selviä luetun 

ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden määrää. Kaikki kirjailijat eivät ehkä edes tienneet miten 

paljon ruotsinsuomalaista kirjallisuutta nykyisin on, ja mistä sitä löytää. Pääasia kuitenkin 

selviää: lähderyhmä myöntää lukevansa ruotsinsuomalaista kirjallisuutta, eikä kukaan 

näyttänyt väheksyvän sitä.  Myös kirjailija 6, joka ei vastannut lehtien lukemista 

koskevaan kysymykseen, vastasi lukevansa ruotsinsuomalaisten kirjoittamia kirjoja.  

             Lukututkimus osoittaa, että historialliset kirjat ja elämänkerrat ovat ykkössijalla 

lähdekirjailijoiden mielikirjoissa. On mielenkiintoista huomata, että nekään kirjailijat, 

jotka itse harrastavat runojen kirjoittamista, eivät valitse runoja ensisijaisesti 

lukemistoonsa tai runot eivät kuulu ollenkaan heidän mielikirjallisuuteensa. Kirjailijoiden 

taustalla tai sukupuolella ei ole lukuharrastuksessa huomattavaa eroa. Naiset nauttivat 

kaunokirjallisuudesta yhtä lailla kuin miehetkin, samoin yhteiskunnallinen kirjallisuus 

kiinnosti molempia samalla tavalla.  Kirjailijat eivät ainoastaan kirjoita, vaan myös 

lukevat mielellään omaelämäkerrallista kirjallisuutta. 

     Monet kirjailijat ovat jo tulleet iäkkäiksi, eikä kaikkien terveys enää salli 

osallistumista eri tilaisuuksiin kuten kirjallisuusiltoihin. Ne käyvät joilla on siihen 

mahdollisuus, mutta toiset tyytyvät lukemaan kotona, kuten vastauksista voi selväsi 

nähdä. Melkeinpä poikkeuksetta on saatavuus tärkein tekijä lukemisharrastuksessa. 

       Kohderyhmän naiset, paitsi yksi vain suomeksi, kirjoittavat molemmilla kielillä, 

mutta kaikki miehet ilmoittivat kirjoittavansa ainoastaan suomeksi. Kotona kirjailijat 

puhuvat poikkeuksetta molempia kieliä. 

     Kirjoittajakoulutukseen osallistumisessa kirjailijoilla on tutkimukseni mukaan suuria 

eroja. Neljä kirjailijaa ei ole saanut mitään kirjoittajakoulutusta kansakoulussa saadun 

opin lisäksi. Kahdella on toimittajakoulutus, toisella heistä myös kääntäjäkoulutus. 
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Neljällä on takanaan erilaisia kirjoittajakursseja mm. Orivedeltä. Kuusi kuuluu ainakin 

yhteen kirjoittajaryhmään ja yksi myös Ruotsin kirjailijaliittoon. Kuta korkeampi 

akateeminen koulutus kirjailijalla oli, sitä useampiin kirjoittajakursseihin he olivat 

osallistuneet. Ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden ja kirjailijoiden status ja tuotannon laatu 

nousisivat varmasti, jos kirjailijoilla olisi mahdollisuus opiskella kirjoittamista. Se 

nostaisi myös oman arvon tuntoa ja vahvistaisi kirjailijaidentiteettiä.

45



LIITE 1     (2 sivua)                                                                            

Kyselylomake 

1. Sukunimi (myös entiset) …………………….
2. Etunimet ………………………………..
3. Syntymävuosi  ja paikka …………………………………
4. Isän ammatti (kun olit 18 vuotias) ……………………………….
5. Isän työtehtävä (kun olit 18 vuotias) …………………………..
6. Isän koulupohja (kun olit 18 vuotias)/ympyröi sopiva kirjain:

A. kansakoulu
B. keskikoulu
C. ammattikoulu
D. ylioppilastutkinto tai opistokoulutus
E. korkeakoulu tai yliopisto

7. Äidin ammatti (kun olit 18 vuotias) ……………………………………
8. Äidin työtehtävä (kun olit 18 vuotias) ………………………………..
9. Äidin koulupohja (kun olit 18 vuotias)/ ympyröi sopiva kirjain:

A. kansakoulu
B. keskikoulu
C. ammattikoulu
D. ylioppilastutkinto tai opistokoulutus
E. korkeakoulu tai yliopisto

10. Missä vietit lapsuutesi 18. ikävuoteen asti?  Nimeä maat ja paikkakunnat. 
11. Oma koulupohjasi / ympyröi sopiva kirjain:

A. kansakoulu, mutta ei peruskoulua
B. keskikoulu tai peruskoulu
C. ammattikoulu
D. kansanopisto tai korkeakoulu
E. ylioppilastutkinto tai opistokoulutus
F. korkeakoulu tai yliopisto

12. Missä maassa kävit koulua, olet opiskellut: ……………………………………
13. Minkä alan koulutuksen olet hankkinut: ………………………………….
14. Nykyinen ammattisi: ……………………………………………….
15. Nykyinen työtehtäväsi: ………………………………………..
16. Työaikasi (tuntia viikossa) ………………………………….
17. Minä vuonna muutit Ruotsiin ja minne: ………………………………………………
18. Missä muualla Ruotsissa olet asunut: ……………………………………………….
19. Miksi muutit Ruotsiin: …………………………………………………….
20. Oletko välillä asunut Suomessa tai jossakin muussa maassa: ……………………….

Milloin ja missä …………………………………………….
21.Mitä kieltä/kieliä puhut kotona? ……………………………..
22. Kirjoitatko suomeksi, ruotsiksi vai kummallakin kielellä: …………………………..

      23. Mitä kirjoittamisen ohjausta, koulutusta olet saanut: …………………………………
      24. Kuulutko Ruotsinsuomalaisten kirjoittajien yhdistykseen tai/ja muuhun  
            kirjoittajapiiriin: ………………………………………
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25. Luettele kaikki julkaistut teoksesi:
Teos:                                                                   Ilm. aika                                Kustantaja
                                                                           ja paikka
………………………………………………     ………………………         ………………..
    26. Luettele kaikki erikseen julkaistut kertomuksesi, novellisi, runosi, pakinasi, 
              näytelmäsi jne.
Nimi:                                                                    Ilm. aika                         Lehti, antologia tms
…………………………………………………   ………………        ………………………..
      27.  Keitä lukijoita varten kirjoitat?
     

28. Tunnetko olevasi  a) suomalainen, b) ruotsalainen vai c) ruotsinsuomalainen? 
(alleviivaa oikea vaihtoehto)

29. Mitä ruotsinsuomalaisuus sinulle merkitsee?  ………………………………….
30. Mitä kirjaa ajattelet ensimmäiseksi, kun sinulta kysytään, mitä kirjoja olet lukenut?
31. Mitä kirjoja olet lukenut, mainitse myös kirjailijan nimi.
32. Minkälaisesta kirjallisuudesta pidät, mitä luet mieluiten?  
33. Luetko suomenkielistä / ruotsinkielistä/jollakin muulla kielellä olevaa kirjallisuutta? 

34. Miten usein luet lehtiä ja millä kielellä?
A: suomeksi
   Päivälehtiä                                 Viikkolehtiä                              Kuukausilehtiä
Säännöllisesti  Harvoin  En     Säännöllisesti   Harvoin  En     Säännöllisesti   Harvoin   En
                        1-3                                               1-3                                          1-3        
                       kertaa                                           kertaa                                      kertaa
                    viikosssa                                        viikossa                                    viikossa

B. ruotsiksi
   Päivälehtiä                                 Viikkolehtiä                              Kuukausilehtiä
Säännöllisesti  Harvoin  En    Säännöllisesti   Harvoin  En    Säännöllisesti   Harvoin   En
                         1-3                                               1-3                                          1-3        
                        kertaa                                           kertaa                                       kertaa
                    viikosssa                                        viikossa                                    viikossa

35. Luetko ruotsinsuomalaisten kirjoittamaa kirjallisuutta? ……………………………
36. Mikä vaikuttaa sinun lukemiseesi? (Esim. sen saatavuus, sitä on kirjastossa, sitä voi 

ostaa kirjakaupoista Ruotsissa.) .
………………………………………………………………………………………

37. Kuinka vanha olit kun luit ensimmäisen kirjan?  Mikä kirja se oli? 
………………………………………………….

38. Minkälaista kirjallisuutta oli lapsuuskodissasi?              ………………………….
39. Millä tavalla harrastat kirjallisuutta nykyisin, käytkö kirjakahviloissa, 

kirjallisuusilloissa tms. ………………………………………
40. Mikä on sinun motiivisi, miksi haluat kirjoittaa? 

………………………………………………………………….

41. Haluatko lisätä jotain mielestäsi tärkeätä tähän kyselyyn?

Kiitoksia!
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LIITE  8.2

Kirjailijoiden taustatietoja

Kirjailija 1, syntynyt 1939 Kemissä, mutta ehtinyt asua yli kymmenessä eri pitäjässä ennen 

18. ikävuottaan.  Hän on opiskellut sekä Suomessa että Ruotsissa, hänellä on puusepän ja 

sähkömiehen koulutus.  Muutti Olofströmiin 1961 ja on asunut eri puolilla Ruotsia.

Kirjailija 2, syntynyt 1945 Hartolassa, mutta asunut neljällä paikkakunnalla ennen 18. 

ikävuottaan. Opiskellut yliopistossa Suomessa ja Ruotsissa, muutti Örnsköldsvikiin 1966 ja 

on asunut kolmella ei paikkakunnalla Ruotsissa. 

Kirjailija 3, syntynyt 1947 Iisalmen mlk:ssa ja ehtinyt asua myös Iisalmen kaupungissa ja 

Kuopiossa ennen kuin täytti 18 vuotta. Opiskellut Suomessa, Ruotsissa ja Englannissa, 

toimittaja/opettaja.  Muutti Tukholmaan 1969 ja on asunut myös Skoonessa ja Göteborgissa.

Kirjailija 4 syntynyt 1938 Pälkäneellä ja asunut viidessä kaupungissa ennen 18 ikävuottaan.

Yliopisto-opintoja Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Ruotsiin hän muutti 1984 ja asunut 

samassa kaupungissa siitä lähtien. Ammatiltaan kielten opettaja.

Kirjailija 5, syntynyt 1940 Kannuksessa, jossa vietti koko lapsuutensa, Eskilstunaan hän 

muutti 1966. Ylioppilastutkinto, koulutus paperi- ja metalliteollisuuden alalla. Asunut eri 

kaupungeissa Keski-Ruotsissa.

Kirjailija 6, syntynyt 1920 Toholammilla ja muutti 18-vuotiaana Turkuun. Hän on käynyt 

ammattikoulun Suomessa ja hankkinut koulutuksen metalli- ja sähköalalle. Muutti 1964 

Keski-Ruotsiin ja on asunut samassa kaupungissa siitä lähtien.

Kirjailija 7, syntynyt 1945 Iissä, asunut myös Rovaniemellä ennen 18-vuotispäiväänsä. 

Käynyt keskikoulun Suomessa ja erilaisia hoitoalan kursseja Ruotsissa. Muutti 1967 

Eskilstunaan, asunut jonkun aikaa myös Smoolannissa. 

Kirjailija 8, syntynyt 1936 Helsingissä, mutta on asunut myös Kolarissa ja Kemissä sekä ehti 

muuttaa Ruotsiin Storforsiin ennen kuin oli täyttänyt 18 vuotta, 1954. Asunut myös 

Skinnskattebergissä. Hän on käynyt kansakoulun Suomessa.

Kirjailija 9, syntynyt 1924 Kuopiossa, muutti Helsinkiin ennen 18-vuotiaaksi tuloaan. 

Toimittajan koulutus Suomesta. Tukholmaan 1950.

Kirjailija 10, syntynyt 1927 Kangasniemellä, sodan jälkeen Multialla, muutti 1950 

Södertäljeen, opiskellut Ruotsissa diakoniksi.

Kirjailija 11, syntynyt 1926 Viipurissa, muutti Tukholmaan 1969.  Hankki Suomessa 

konttoristin koulutuksen. 
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LIITE   8.3   

RUOTSIIN MUUTTO

Muuton syyt

Kirjailija 1: seikkailun halu

Kirjailija 2: avioliitto ruotsalaisen kanssa

Kirjailija 3: kielen oppiminen käytännössä

Kirjailija 4: avioliitto ruotsalaisen kanssa

Kirjailija 5: seikkailumielessä

Kirjailija 6: aikuisten lasten takia, koska heille ei löytynyt Suomesta töitä

Kirjailija 7: vaikeat kotiolot (avioero)

Kirjailija 8: aviopuolison työ

Kirjailija 9: haastava työ Tukholmassa ja avioliitto ruotsalaisen kanssa

Kirjailija 10: pakoon ihmisten julmuutta

Kirjailija 11: perhesyyt
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LIITE     8.4  a ja b   

KIRJOITTAMINEN JA SEN MOTIIVI

a)  Motiivi kirjoittamiselle

Kirjailija 1: tyhjentää päätä

Kirjailija 2: ruotsinsuomen ylläpitäminen ja nostaminen maailman äidinkielten joukkoon 

Kirjailija 3: analysoida ja dokumentoida suomalaista siirtolaisuutta Ruotsissa

Kirjailija 4: jotkut asiat pitää ”saada ulos”, en tavoittele kuuluisuutta enkä rahaa  

Kirjailija 5: tarve ilmaista itseään

Kirjailija 6: halu nähdä oma nimi kirjoituksen alla /kunnianhimo/ tai vain tapa, jolla 

täyttää aikansa ja ajatuksensa, ”luonto se tikanpojan puuhun nostaa”

Kirjailija 7: on sanomista, mutta olen huono puhuja  

Kirjailija 8: jättää tietoja lapsille ja lastenlapsille elämästäni  

Kirjailija 9: sisäinen pakko, halu kertoa omista kokemuksista ja kuvitelmista 

”kirjoittaminen on henkireikäni ja pakotieni”

Kirjailija 10: terapiana – sanomisen tai kertomisen pakko

Kirjailija 11: tuoda esiin maailmani, historiani semmoisena kuin olen kokenut

 

b) Kenelle kirjoittaa?

Kirjailija 1: suomalaisille siirtolaisille 

Kirjailija 2: kaikille mahdollisille lukijoille

Kirjailija 3: ei ole ajatellut

Kirjailija 4: kirjoittaa ajattelematta kohdetta, kenelle kirjoituksensa suuntaa 

Kirjailija 5: ei vastausta 

Kirjailija 6: ei vastaa kysymykseen, mutta kertoo teemoistaan

Kirjailija 7: kirjoittaa suomalaisia ja varttuneempaa väkeä varten 

Kirjailija 8: ei vastaa kenelle kirjoittaa, mutta selvittää motiivejaan, ”olen halunnut jättää 

tietoja lapsille ja lastenlapsille omasta elämästäni”

Kirjailija 9: kaikille lukuhaluisille 

Kirjailija 10: omaksi terapiakseen

Kirjailija 11: kaikille lukuhaluisille 
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LIITE    8.4 c 

KIRJOITTAMINEN JA SEN MOTIIVI

c) Lähdekirjailijain tuotanto

Lähdekirjailijoiden anonymiteetin takia en voi julkaista luetteloa heidän tuotannostaan.  

Kirjailija 1: on julkaissut kolme kaksikielistä runokirjaa, romaanin ja novellikokoelman,

                   mukana lukuisissa antologioissa sekä runoillaan että novelleillaan. Kirjoituksia

                   yhdessätoista eri lehdessä kolmessa maassa.

Kirjailija 2: lehtirunoja ja novelleja, debattiartikkeleita jne julkaisemattomia käsikirjoituksia

Kirjailija 3: romaani, historiikki, novelleja, lehtikirjoituksia

Kirjailija 4: runsaasti runoja eri kielillä, antologioissa, laulujen sanoja ja muuta tekstiä

Kirjailija 5: useita runokokoelmia, mukana antologioissa, lehtirunoja 

Kirjailija 6: omaelämäkerrallinen teos, runokokoelmia, ajatelmia, aforismeja, omia teoksia

                 seitsemän, mukana parissa kymmenessä antologiassa sekä runoilla, kertomuksilla, 

                  novelleilla että pakinoilla, lehtikirjoituksia molemmilla kielillä, pakinapalsta 

Kirjailija 7: omaelämäkerrallinen teos, mukana monissa antologioissa sekä pakinoilla että

                 runoilla, lukuisasti runoja ja laulujen sanoja (myös Musalistalla) sekä   

                 lehtikirjoituksia, pakinapalsta, julkaisematon romaanin käsikirjoitus kustantajalla

Kirjailija 8: omia teoksia sekä suomeksi että ruotsiksi eri kustantajien julkaisemina, 

                  jatkokertomuksia ja novelleja.

Kirjailija 9: runokirja suomeksi, pakinakokoelma, lastenkirjoja, lehtikirjoituksia kuten

                  novelleja, pakinoita ja runoja, kääntänyt ruotsiksi n. 15 teosta. Mukana

                  antologioissa sekä novelleilla, pakinoilla että runoilla, useita julkaisemattomia

                  käsikirjoituksia. 

Kirjailija 10: kaksikielinen omaelämäkerrallinen teos, myös englanniksi, julkaisematon

                  romaanin käsikirjoitus 

Kirjailija 11: romaani, omaelämäkerrallisen teoksen käsikirjoitus, mukana monissa 

                  antologioissa sekä runoilla että novelleilla, runoja ja novelleja eri lehdissä
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LIITE   8.5  a ja b  

IDENTITEETTI

a) Lähdekirjailijain identiteetti

Kirjailija 1: ruotsinsuomalainen

Kirjailija 2: ruotsinsuomalainen

Kirjailija 3: ruotsinsuomalainen

Kirjailija 4: ruotsinsuomalainen

Kirjailija 5: ruotsinsuomalainen

Kirjailija 6: suomalainen

Kirjailija 7: ruotsinsuomalainen

Kirjailija 8: suomalainen

Kirjailija 9: suomalainen

Kirjailija 10: ruotsinsuomalainen

Kirjailija 11: suomalainen ja ruotsalainen

b) Ruotsinsuomalaisuus merkitsee…

Kirjailija 1: yhteenkuuluvaisuutta

Kirjailija 2: omaa kieltä, itseluottamusta ja itsetuntoa

Kirjailija 3: edustan suomalaisuutta Ruotsissa, olen puoliksi suomalainen ja 

puoliksi ruotsalainen

Kirjailija 4: rikkautta, kaksi mahtavaa kulttuuriaarretta yhdessä, taistelua 

suomen kielen puolesta

Kirjailija 5: sillä hengitän

Kirjailija 6: osa elämää, mutta ei kaikkea

Kirjailija 7: kielellistä ja kulturellista rikkautta mutta joskus myös 

juurettomuutta, syrjäytyneisyyttä

Kirjailija 8: ei mitään

Kirjailija 9: ei juuri mitään, suomalaisuus taas merkitsee omaa identiteettiä

Kirjailija 10: (ei vastausta) 

Kirjailija 11: se rikastuttaa, siksi olen molempia
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LIITE  8.6 a  

LUKEMINEN

a) Ensimmäinen kirja ja kirjallisuus kotona

Kirjailija 1 ilmoittaa lukeneensa Pekka Puupään4  6-vuotiaana. Kotona heillä oli siihen 

aikaan vain Raamattu ja keittokirja.

Kirjailija 2 muistaa lukeneensa 10-vuoden ikäisenä Peppi Pitkätossun5. Kotona ei ollut paljon 

minkäänlaista kirjallisuutta, mutta mieleen muistui lapsuuden ajan kirjoista Aili 

Sommersalon Päivikin satu (ilm. 1918) ja Mestaritontun seikkailut (ilm. 1919).

Kirjailija 3 ei muista, minkä ikäisenä oppi lukemaan, mutta arvelee ensimmäisen kirjan 

olleen joko Anni Polvan Tiina-kirjan tai jotain Anni Swania.6 Kotona ei ollut juuri kirjoja ja 

hän kertoo lainanneensa niitä kirjastosta.

Kirjailija 4 alkoi lukea kirjoja 6-vuotiaana, mutta ei muistanut mikä ensimmäinen kirja 

mahtoi olla. ”Siihen aikaan ei Peppi Pitkätossu ollut vielä ilmestynyt, mutta luin sen heti kun 

se ilmestyi.” Kotoa löytyivät mm. Suomalaiset kansalliskirjailijat. 

Kirjailija 5 luki ensimmäiseksi nuorisokirjan Pertsa ja Kilu merellä7.  Hän oli tuolloin 11-

vuotias.  Kotona ei ollut paljon kirjoja.

Kirjailija 6 luki Kukko-aapisen 8-vuotiaana.  Kotona oli kovin vähän kirjoja, mutta hän 

lainasi kirjoja kunnan kirjastosta.

Kirjailija 7 luki 9-vuotiaana siskonsa lainaaman rakkauskertomuksen, jonka nimeä hän ei 

kuitenkaan muista. Kotiin tilattiin päivälehteä, mutta muuta luettavaa ei ollut.

Kirjailija 8 oli 10-vuotias kun hän luki kirjan Inkeri palasi Ruotsista.8 Kotona ei ollut mitään 

kirjoja, sillä sodan melskeissä kaikki hävisi.

4 Pekka Puupää on Ola Fogelbergin luoma sarjakuvahahmo, joka kaverinsa Pätkän kanssa seikkaili Osuusliike 
Elannon Kuluttajalehdessä 1925–1975. Sarjakuvakirjoja alettiin myydä 1930-luvulla.

5 Peppi Pitkätossu on kirjailija Astrid Lindgrenin luoma satuhahmo, joka syntyi 1940-luvun alussa, mutta 
ilmestyi kirjana vasta 1945 (suomeksi 1946).

6 Anni Swan (1875–1958) pidetään suomalaisen tyttökirjallisuuden luojana.  Anni Polva (1915–2003) kirjoitti 
niin lasten, nuorten kuin aikuisten kirjoja, joita painettiin yhteensä 2,5 miljoonaa.  Tiina-kirjojen (29 teosta) 
osuus siitä on 1 miljoona.  

7 Pertsa ja Kilu merellä on Väinö Riikkilän Pertsa ja Kilu – sarjan nuorten kirjojen loppupuolelta (1953).

8 Inkeri palasi Ruotsista, Aili Konttinen, 1947
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Kirjailija 9 luki 6-7-vuotiaana Hipsuvarvas ja nököhammas –sadun9.  Kotona oli kaikenlaista 

kirjallisuutta, koska isä oli kirjallisuusarvostelija.

Kirjailija 10 sai lukea kotona vain raamattua, eikä muita kirjoja saanut nähdäkään. 

Kirjailija 11 kasvoi lastenkodissa eikä siellä ollut kirjoja.  Siellä laulettiin sen sijaan paljon ja 

ne laulut ovat vieläkin muistoissa. 12-vuotiaana luin sitten Ollin oppivuodet10 ja Enkelin  

siivin11. ”Olin silloin 12 vuotias ja ne kirjat avasivat silmäni. Ymmärsin, että oli muutakin 

kuin lastenkoti jossa kasvoin ja jossa elin. Ollin oppivuodet kuvasivat elämää, jota olin 

itsekin elänyt. Tajusin, että oli muitakin joilla oli sama kohtalo.  Ja Enkelin siivin, kirjailijaa 

en muista, joku saksalainen kai, oli tosi ihana. Sen luettuani aloin kirjoittaa runoja.”  

9 Hipsuvarpaan tarinat alkoivat ilmestyä Suomessa jo 1920 – luvulla kun Heidi Krohn alkoi kääntää tarinoita 
englanninkielestä suomeksi
10 Anni Swanin tuotantoa.
11 Enkelin siivin nimistä kirjaa en löytänyt internetistä
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LIITE    8.6 b

b) Lehtien lukeminen

Kirjailija 1 lukee päivälehtiä säännöllisesti molemmilla kielillä, viikkolehtiä harvoin 

(molemmilla kielillä), eikä lainkaan kuukausilehtiä

Kirjailija 2 lukee säännöllisesti ruotsiksi sekä päivä- että viikko- ja kuukausilehtiä, suomeksi 

päivälehtiä säännöllisesti, viikkolehtiä harvoin

Kirjailija 3 lukee kaikkia lehtiä harvoin suomeksi mutta säännöllisesti ruotsiksi

Kirjailija 4 lukee päivälehdet säännöllisesti sekä suomeksi että ruotsiksi, säännöllisesti 

viikko- ja kuukausilehtiä suomeksi, harvoin viikkolehtiä ruotsiksi, ei lue kuukausilehtiä 

ruotsiksi

Kirjailija 5 lukee päivälehdet molemmilla kielillä säännöllisesti, samoin viikkolehdet 

suomeksi, mutta kuukausilehdet harvoin kummallakin kielellä, samoin harvoin viikkolehdet 

ruotsiksi

Kirjailija 6 lukee päivälehdet joka aamu ruotsiksi ja joka päivä suomeksi, viikkolehtiä 

harvoin, mutta molemmilla kielillä, ei kuukausilehtiä

Kirjailija 7 lukee päivälehteä ruotsiksi säännöllisesti, ei suomeksi lainkaan, viikkolehtiä 

ruotsiksi harvoin, suomeksi kuukausilehtiä harvoin

Kirjailija 8 ei lue päivälehtiä, mutta säännöllisesti viikkolehtiä ruotsiksi ja kuukausilehtiä 

säännöllisesti suomeksi 

Kirjailija 9 lukee kaikkia lehtiä säännöllisesti – suomalaiset päivälehdet netistä

Kirjailija 10 ruotsiksi päivälehtiä säännöllisesti, viikkolehtiä ruotsiksi harvoin    - 

satunnaisesti suomeksi jotain

Kirjailija 11 lukee päivälehtiä ja viikkolehtiä harvoin suomeksi, mutta säännöllisesti 

ruotsiksi, kuukausilehtiä ei lainkaan
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LIITE       8.6 c    

LUKEMINEN

c) Mieleen muistuva kirjallisuus

Kirjailija 1:   Päätalo Kalle, kaikki teokset 1958 – 2000, Tarzan kirjat12 

Kirjailija 2:    Opiskellut kirjallisuutta yliopistossa, joten luettelosta tulisi liian pitkä.    

                      Lempikirjailijoita ovat rosa liksom, Anna-Leena Härkönen, Heli Laaksonen,

                      Edith Södergran, Märta Tikkanen ja Marianne Fredriksson.  

Kyselyn aikana oli luettavana Mahatma!  eller kosten att vända världen upp 

och ner, jonka on kirjoittanut Intiassa asuva ruotsinsuomalainen O´Yeah Zac, 

pseud. Sakari Nuottimäki 

Kirjailija 3:   Myös tämä kirjailija ilmoitti lukeneensa lukemattoman määrän kirjoja. 

Esimerkkinä hän mainitsi kirjailijat Leon Uris, Frank McCourt, Maeve Binchy, 

Jan Guillou, Liza Marklund, Agneta Pleijel, Jo Nerbl, Khaled Hosseini, Linda 

Olsson, Torgny Lindgren, Vilhelm Mobergin trilogia, Elsie Johansson, Erik 

Eriksson, Mejgull Axelsson, Hilkka Alm, Theodor Kallifatides, Jens Lapidus.

Kaksi ensiksi mainittua ovat tällä hetkellä suursuosikkeja.

Suomalaisista kirjailijoista olivat päällimmäisenä Eeva Joenpelto, Anu 

Kaipainen, Alpo Ruuth, Antti Tuuri, Arto Paasilinna, Laila Hietamies, Kaari 

Utrio, Eino Säisä ja Väinö Linna.

Kirjailija 4:  On lukenut melkein kaikki ruotsinsuomalaisten kirjoittamat kirjat sekä valtavan

määrän  suomalaista  kirjallisuutta.  Mieleen  tuli  myös  Susanna  Alakoski 

Svinalängorna, Mikael Niemi Populärmusik från Vittula sekä Mannen som dog 

som en lax. 

Kirjailija 5:   Vuosikymmenien aikana kahlannut läpi suomenkieliset klassikot.

Kirjailija 6:   On lukenut koko ikänsä 8-vuotiaasta saakka, mahdoton luetella kaikkia kirjoja.

Kirjailija 7:   On lukenut Päätalon teoksia, Raija Oksasen kirjoja, Laila ja Heikki

12 Ensimmäinen Tarzan-kirja, Tarzan, apinain kuningas ilmestyi v. 1912. 

Sarjaan kuuluvia kirjoja on ilmestynyt sen jälkeen yli 20 kpl aina 1960-luvulle 

saakka.  Viimeisen kirjan, Tarzan ja kadonnut seikkailu teki loppuun Joe R 

Lansdale 1995
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Hietamiehen teoksia, Eeva Kilpeä ja Eeva Joenpellon kirjoja, Untinen-Auelin 

Luolakarhun klaanin kaikki kirjat sekä Dostojevskin Rikos ja rangaistus.

Kirjailija 8:  ”Mahdoton muistaa”.

Kirjailija 9:  ”Olen lukenut mahdottoman määrän kirjoja, koska olen toiminut 

kirjallisuusarvostelijana. Väinö Linnan teokset on tullut luetuksi useaan 

kertaan.”

Kirjailija 10:  Irja Kilpeläisen Samalle portille, Per Anders Fågelströmin Barn av sin stad, 

Vita bergens barn ja Vävarnas barn, Kaari Utrion Pirita Karelens dotter, Väinö 

Linnan Tuntematon sotilas, Alice Lyttkensin Kvinna finns en följeslagare ja 

Onnen temppeli 1-2, Franciscus Assisilaisen Kutsu köyhyyteen,  Herman 

Lindqvistin Historien om Sverige från istid till framtid, Annika Hagströmin ja 

Stig Jonssonin En bro över mörka vatten, Anja Laurilan Isäni tytär.

Kirjailija 11: On lukenut Sillanpäätä, Kiveä, Waltaria ja Donnerista pidän.  ”Niiden kieli ja 

tapa kirjoittaa puhuttelevat minuun, ne kolahtavat minuun. Runoilijoista voisin 

mainita Kaarlo Sarkian ja Uuno Kailaan.  Aila Meriluoto ja Katri Vala eivät 

puhuttele minua.”
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LIITE  8.6 d  

LUKEMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Kirjailija 1:   saatavuus ja sattuma

Kirjailija 2:   saatavuus

Kirjailija 3:   saatavuus ja sattuma, kirjallisuusarvostelut lisäävät kiinnostusta

Kirjailija 4:   saatavuus kirjastoista ja mahdollisuus ostaa kirjoja Ruotsissa

Kirjailija 5:   saatavuus kirjastoista ja mahdollisuus ostaa

Kirjailija 6:   pakko saada

Kirjailija 7:   saatavuus kirjastoissa

Kirjailija 8:   saatavuus kirjastoissa

Kirjailija 9:   ”jos kirja on julkaistu on sillä tarkoitus, olen utelias ja haluan 

lukea sen”

Kirjailija 10:   saatavuus

Kirjailija 11:   saatavuus, jos voi ostaa tai saa lainatuksi kirjastosta
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LIITE   8.6 e   

LUKEMINEN

e) Ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden lukeminen

Kirjailija 1: kyllä

Kirjailija 2: jonkin verran

Kirjailija 3: satunnaisesti

Kirjailija 4: melkein kaiken

Kirjailija 5: harvoin

Kirjailija 6: kyllä

Kirjailija 7: kyllä

Kirjailija 8: kyllä

Kirjailija 9: kyllä

Kirjailija 10: ei vastausta

Kirjailija 11: jos vain saan sitä
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LIITE  8.6 f   

LUKEMINEN      f) Lukuharrastus tänään, millä kielellä lukee

Kirjailija 1 lukee mieluiten runoja ja historiallisia kirjoja sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Kirjailija 2 lukee tätä nykyä eniten elämänkertakirjallisuutta teoksesta riippuen sen 

alkuperäiskielellä, suomeksi tai ruotsiksi. ”Opiskeluaikana piti lukea tiettyä kirjallisuutta.  

Nyt vapaasti valiten olen lukenut kaikki Rosa Liksomin kirjat, niin ikään kaikki Anna-Leena 

Härkösen, Heli Laaksosen, Edith Södergranin, Märta Tikkasen ja Marianne Fredrikssonin 

teokset.” Käy kirjakahviloissa ja kirjallisuusilloissa.

Kirjailija 3 on kiinnostunut historiallisesta kirjallisuudesta ja lukee mielellään myös 

yhteiskunnallista kirjallisuutta. Aiheina kiinnostaa siirtolaisuus ja köyhyys. Vaikka hän onkin 

kaikkiruokainen kirjallisuuden suhteen, niin hän ei lue lainkaan ”tantsnuskia” eikä ”chich-

litiä”. Lukee kirjallisuusarvosteluja ja käy kirjallisuusilloissa, lukee sekä suomeksi, ruotsiksi 

että englanniksi. 

Kirjailija 4 valitsee luettavakseen elämäkertoja, mutta lukee mielellään myös romaaneja, 

runoja ja novelleja. Hän tunnustaa olevansa ”kaikkiruokainen” ja lukee molemmilla kielillä 

iltaisin sängyssä.

Kirjailija 5 lukee kaunokirjallisuutta sekä suomeksi että ruotsiksi, käy kirjakahviloissa ja 

kirjallisuusilloissa.

Kirjailija 6 lukee mieluiten historiallisia ja yhteiskunnallisia romaaneja, mutta pitää ennen 

kaikkea Paasilinnan huumorista.  Hän lukee enimmäkseen suomeksi mutta myös ruotsiksi. 

Harrastaa lukemista kotona iltaisin sängyssä.

Kirjailija 7 valitsee luettavakseen elämäkertoja ja tarinoita tositapahtumista, rakkaustarinat 

viihdyttävät, samoin tietokirjallisuus. Lukee kotona ja mieluiten suomeksi, myös ruotsiksi.

Kirjailija 8 lukee kotona ja kaikkea paitsi rikoskirjoja molemmilla kielillä.

Kirjailija 9 on historiallisten romaanien ja elämäkertojen ystävä mutta lukee myös runoja ja 

dekkareita suomeksi ja ruotsiksi, lukee kotona.

Kirjailija 10 lukee ennen kaikkea hengellistä mutta myös psykologista kirjallisuutta 

molemmilla kielillä. Elämäkerta- ja historiallinen kirjallisuus kiinnostavat. Lukee kotona ja 

käy kirjakahviloissa jos terveys sallii.

Kirjailija 11  Lukee molemmilla kielillä, mutta haluaisi lukea enemmän suomeksi jos vain 

suomalaista kirjallisuutta olisi saatavana.  Lukee kotona, käy kirjastoissa ja 

kirjallisuusilloissa.  ”Sanomalehdet ovat minulle tärkeitä, niitten kautta luon maailmaani.”
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LIITE   9

Viiden kirjaston lainatuimmat

Listat viiden ruotsalaisen kirjaston lainatuimmista suomenkielisestä kaunokirjasta ovat 
mielenkiintoista luettavaa.
Sisuradio on saanut tiedot viidestä vuoden 2009 lainatuimmasta kirjasta viidestä kirjastosta.
Kaunokirjallisuuden viisi lainatuinta suomenkielistä kirjaa vuonna 2009 viiden kirjaston 
tilastojen mukaan.

Botkyrkan kirjasto:
Oksanen, Sofi: Puhdistus (2008)
Pakkanen, Outi: Yöpuisto (2008)
Härkönen, Anna-Leena: Ei kiitos (2008)
Lehtolainen, Leena: Väärän jäljillä (2008)
Kilpi, Marko: Kadotetut (2009)

Eskilstunan kirjasto:
Hirvisaari, Laila: Vuoksen helmi (2008)
Lehtinen, Tuija: Mies taskussa (2007)
Mustonen, Enni: Parittomat (2008)
Lehtinen, Tuija: Suklaapolkuja (2008)
Lehtolainen, Leena: Väärän jäljillä (2008)

Norrköpingin kaupunginkirjasto:
Sipilä, Jarkko: Seinää vasten (2008)
Oksanen, Sofi: Puhdistus (2008) ja Sandberg, Timo: Pöllön huuto (2007)
Kilpi, Marko: Kadotetut (2009)
Paasilinna, Arto: Neitosten karkuretki (2008)
Lapidus, Jens: Rahalla saa (2008)

Tukholman kaupunginkirjasto:
Oksanen, Sofi: Puhdistus (2008)
Härkönen, Anna-Leena: Ei kiitos (2008)
Lehtolainen, Leena: Väärän jäljillä (2008)
Bagge, Tapani: Kummisedän hautajaiset (2008)
Lehtinen, Tuija: Mies taskussa (2007)

Tukholman kaupunginkirjaston viisi lainatuinta suomalaista lastenkirjaa:
Havukainen, Aino: Tatu ja Patu päiväkodissa (2004)
Havukainen, Aino: Tatun ja Patun outo unikirja (2008)
Kunnas, Mauri: Menopelit (2008)
Louhi, Kristiina: Terve, Tomppa! (1994)
Havukainen, Aino: Tatu ja Patu työn touhussa (2006)
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