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Ruotsi ja suomalaiset 
 

Suomessa on tapana kiittää Ruotsia kaikesta 
hyvästä, jota meillä on. Kuva ei kuitenkaan 
ole näin yksioikoinen.  ”ITÄMAASTA ITSENÄI-
SYYTEEN – suomalaisuuden ja ruotsalaisuu-
den vaikea suhde” (SL 2010) kuvaa mitalin 
toista puolta, josta yleensä häveliäästi 
vaietaan.  
      http://www,suomalaisuudenliitto.fi 
 



Suomalaisten pakkosiirrot 
Skooneen 1600-luvulla  

     Suomalaisia pidettiin luotettavampina kuin 
     alkuperäisiä Skoonen tanskalaisia asukkaita  
         
         Kartta: Kari Tarkiainen 
          Finnarnas  historia  
           i Sverige, 1/1990. 
 



 

   

    1600-luvun suuri nälänhätä 

  vei  vei kolmanneksen Suomen 

    väestöstä 
Lauantai 8.9.2012 

 

Vuosina 1695-1697 Suomessa koettiin ennennäkemättömän suuri nälänhätä, 

jonka aikana lähes kolmasosa ihmisistä menehtyi. Katastrofin aiheuttivat 

ilmasto ja 1600-luvun valtiorakenteen jäykkyys. Kauppaa rajoitettiin ja 

informaatio oli hidasta. Valtakunta ja ihmiset olivat köyhiä, kertoo filosofian 

tohtori Mirkka Lappalainen uutuuskirjassaan Jumalan vihan ruoska.  

Suuri nälänhätä Suomessa 1695-1697  

(Siltala) Suomen historian yhdestä järkyttä- 

vimmästä vaiheesta, joka on Euroopankin  

mittakaavassa ainutlaatuinen.  

Esimerkiksi Irlannin kuuluisa nälänhätä  

1800-luvulla vei hautaan "vain” 12 %  

väestöstä. 

http://static.iltalehti.fi/uutiset/nalanhatajuttu0809HL_uu.jpg
http://static.iltalehti.fi/uutiset/nalanhatajuttu0809HL_uu.jpg
http://static.iltalehti.fi/uutiset/nalanhatajuttu0809HL_uu.jpg


  METSÄSUOMALAISET 
Savolaisia houkuteltiin 1500-luvun lopulla Ruotsiin 
kaskiviljelijöiksi ja mörönsyöteiksi norjalaisia vastaan. 
Suomalaisasutus levisi 150 Keski-Skandinavian pitäjään 
(Finnmarker), lähinnä  Värmlantiin,  Taalainmaalle, 
Hälsinglandiin ja Södermanlandiin sekä Oslon itäpuolelle. 
Suurimmillaan siirtolaistulva oli 1600-luvun alkupuoliskolla. 
Useat suomalaiset hankkivat alueilleen kuninkaan vahvistus-
kirjan. Se nousi tärkeäksi 1639, jolloin kuningatar Kristiina 
määräsi vangittaviksi kaikki lupakirjatta metsissä asuvat 
suomalaiset. Myöhemmin annettiin käskykirjeitä, joissa 
suomalaisten pirtit ja viljat määrättiin ilman tuomiota 
poltettaviksi ja ihmiset hävitettäviksi  ”kuten muutkin 
metsän peto-eläimet”. 



Kaarle herttua eli kuningas Kaarle IX (1550-
1611) oli ainoa Ruotsin kuningas, joka otti 
"suomalaisten kuninkaan" arvon. Koko 
titulatuura 20.12.1608 päivätyssä Tukholman 
kuninkaallisessa kirjaston suomenkielisessä 
kirjeessä on tällainen:  
»Me Carlei se yhdeksäs sillä nimellä, 

Jumalan armosta Rodzin, Göthin, Wendin, 

Somalaisten, Karialaisten, Lappalaisten 

Pohian maalla, Kainulaisten ja Wirolaisten 

etc. Kuningas".» 



Kaarle IX houkutteli savolaisia kaskenpolttajia 
muuttamaan Keski-Ruotsiin. Alku meni 
liiankin hyvin, mutta sitten…….. 



1600-luvulla kaskenpoltto ja metsien asuttaminen kiellettiin.  
Suomalaisia vangittiin 1641 alkaen laumoittain ja vietiin 
Ruotsin lyhytikäiseen siirtokuntaan Uuteen Ruotsiin. 
Hirsisalvosrakennukset tulivat uudelle mantereelle juuri 
suomalaisten välityksellä.  
Vuoden1646 julistus määräsi jokaiselta 
suomalaiselta, joka ei halunnut oppia  
ruotsia, talo poltettavaksi, ja hän oli  
henkipatto jokaisen ruotsalaisen edes- 
sä. Suomen kieli  oli täydellisesti  
kielletty ja suomenkielisten kirjojen 
 lukeminen johti vangitsemiseen vielä  
1700-luvulla. 
Suomalaisuus on nykyisin nousussa Ruotsissa ja metsä-
suomalaisten jälkeläiset arvostavat juuriaan. 



Ruotsalaiset rotuopit kehitettiin 1600- ja 1700-lukujen taitteessa  
ja niissä suomalaiset kuvattiin ruotsalaisia alemmaksi roduksi. 
Mielikuva elää edelleen Ruotsin 2000-luvun koulukirjoissa. 



Ruotsin hallinto aloitti 1880 ruotsalaistamistyön 
suomenkielisessä Norrbottenissa ja Tornionjokilaaksossa. 
Suomenkielen käyttö kiellettiin kouluissa ja paikallisissa 
kirjastoissa kiellettiin suomenkieliset kirjat. Opettajat kielsivät 
koululaisia puhumasta suomea keskenään välitunneillakin. 
Ruotsalaistaminen kesti  yli sata vuotta, tämä "puhdistustyö" 
tuhosi suomen kielen lähes täysin Pohjois-Ruotsissa 
 
Muutama rohkea esitti vastalauseensa "sivilisaation 
kehittymiselle" alueelle, mm. Walde Lorens Wanhainen 
vuonna 1921. Kahdeksan rohkeaa opettajaa uhmasivat 
paikallisten medioiden vihakirjoituksia ja, julistivat 
ruotsalaistamispolitiikan olevan "etnistä syrjintää".  Myös 
suomenkielinen ruotsalainen maaherra  ja valtiopäivämies 
Ragnar Lassinantti teki tappouhkauksista välittämättä loppuun 
asti työtä suomen kielen puolesta. 
 



   RUOTSISSA PÄÄKIELI ON RUOTSI 
 

Se on sementoitu Ruotsin kielilaissa 2009, joka 
sääti ainoaksi viralliseksi kieleksi ruotsin. 
Pienenä hyvityksenä nyt suomi, romani, saame, 
meänkieli, cib ja jiddich ovat kansallisia vähem-
mistökieliä. Vähemmistökielisillä on oikeus 
opiskella ja käyttää omaa kieltään, mutta valtion 
virastoissa ja palveluissa on toimittava ruotsilla.  



Suomen väkiluku 1571-1925
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Pultavan tappion (1709) jälkeen, kun Ruotsikaan ei enää ollut venäläisiltä 

turvassa, Suomi ei saanut mitään ja sai tulla toimeen omillaan. 

Valtaneuvosto suhtautui Suomen puolustamiseen väheksyvästi; suoma-

lainen syntyperä ei herkistänyt sen johtavia miehiä Fabian Wredeä ja 

Arvid Hornia Suomen asialle. Miesavusta ei kannattanut edes haaveksia, 

vaikka sitäkin pyydettiin. Sitä olisi ollut toki mahdollista lähettää: Tanskan 

ja Norjan rajoilla oli yli 20.000 miestä ja Tukholman turvana 10.000 miestä. 

Suomi oli Ruotsille perifeerinen, kurja ja köyhä alue, Tukholman 

"suojamuuri ja ruoka-aitta", kuten sanottiin. 
 

 Jouko Vahtola, Suomen historia jääkaudesta Euroopan unioniin. Otava 2003, s. 172. 

         Vahtola on Oulun yliopiston Suomen ja Skandinavian historian professori 



ANTEEKSIPYYNTÖ VAI EI? 
Ruotsin ulkoministeri Carl Bildt 
kertoi pitävänsä Maria Wetterstran-
din kirjoituksia osin asiallisina, 
mutta hän ei näe julkista anteeksi-
pyyntöä tarpeellisena. ”Mikäli 
alkaisimme pyytää anteeksi kaikkea, 
mitä historian saatossa on sattunut, 
meillä olisi esimerkiksi paljon asiaa 
Tanskan kanssa”, Bildt heitti. 
Samoilla linjoilla oli pääministeri 
Fredrik Reinfeldt.  
Anteeksi suomalaisilta ei pyydetä! 



Suomalaiset Norjassa 
            Den finske arven' julkaistiin suomeksi 
 'Jäämeren suomalaiset, Kirja Ruijasta' julkaistiin Rovaniemellä 
19. 11.2010.  Se on käännös hyvän vastaanoton Norjassa 
saaneesta Den finske arven -teoksesta. 
 

Jäämeren suomalaiset, Kirja Ruijasta käsittelee 
suomalaisten siirtolaisuutta Norjaan 1700-luvulta tähän 
päivään sekä sen kielellisiä ja kulttuurisia vaikutuksia Norjan 
pohjoisosassa.  
Norjalais-Suomalaisen liiton julkaisema, Thor Robertsenin 
toimittama teos koostuu 26 tarinasta sekä valokuvista. 



Suomea sai käyttää apukielenä 1936 asti, jolloin sen käyttö kiellettiin 
kokonaan. Kveeniperheisiin tuli valtion tilaamia norjankielisiä 
aikakauslehtiä. Karttoihin ei saa laittaa vieläkään kveenikielisiä 
paikannimiä. 
Norjalaistamispolitiikka lopetettiin 1980-luvulla uuden saamelais-
politiikan myötä. 
Norja lakkautti suomen kielen puhumiskiellon kouluissa myöhemmin 
kuin Ruotsi. 



Kveeni on käsitteenä paljon nykyistä  
kveeni-vähemmistöä vanhempi.  

   Kvenland-maa on tunnettu yli tuhat vuotta. Ottarin 
   matkakuvauksessa 800-luvulta mainitaan kveenit. Egillin 
   saagassa 1200-luvulta kveenit pyysivät Torolf Kveldulf- 
   sonilta apua Taistelussa  
   karjalaisia vastaan.  
   Carta  marinassa (1539)  

    mainitaan   kveenien  
  asuttama  alue,   
  Berkara Qvenar,  
  TromsØn ja Lofotenín 
  välissä. 



Kveenien otaksutaan olleen Lounais-Suomen 
alueelta tulleita eränkävijöitä, myöhemmässä 
vaiheessa Perämeren alueen jokilaaksojen suoma-
laisia uudisasukkaita. 1600- ja 1700-luvuilla norja-
laiset kutsuivat kveeneiksi Tornion- ja Kemijoki-
laakson suomalaisia. 

1700- ja 1800-luvuilla kveeni alkoi tarkoittaa 
Norjalle kuuluvalle Jäämeren rannikolle muutta-
neita suomalaissiirtolaisia. 
Norjalaistamiskaudella, joka jatkui 1870-luvulta 
aina toiseen maailmansotaan saakka, kveeni-
sanalla oli negatiivinen merkitys ja se saatetaan 
yhä mieltää sellaiseksi.  



     Maanviljeys Pohjois-Norjaan Suomesta 
Tornionlaaksosta ja muualta Suomesta muutti 
väkeä Länsi-Ruijaan sesonkikalastajiksi ja maan-
viljelijöiksi. Itä-Ruijaan väestöä siirtyi 1840-luvulta 
lähtien koko Lapista. Syynä katovuodet ja Suomen 
väestönkasvu. 
Pohjois-Norjassa oli pitkään luonnollinen, elin-
keinojen mukainen aluejako norjalaisten, saame-
laisten ja suomalaisten kesken. Kveenejä pidettiin 
ahkerina ja Pohjois-Norjan maatalouden kehittä-
jinä. Perinteisesti norjalaiset olivat kalastajia ja 
saamelaiset poromiehiä, mutta Suomesta tulleet 
toivat mukanaan karjaa ja aloittivat maanviljelyn. 



Kveenien olot muuttuivat 1860-luvulta lähtien, kun Norjan 
valtio kiinnostui maan pohjoisosista. Lakeja muutettiin; 
 - Maanomistamisen edellytyksenä oli norjalainen sukunimi. -  
Sukunimet muutettiin kokonaan norjalaisiksi, käännettiin tai 
kirjoitettiin norjalaisittain. Lopulta vain norjalainen sai ostaa 
maata.  
1895 lain mukaan Norjan kansalaisuuden edellytys oli norjan 
kielen taito. Kveenien sulautumista muuhun väestöön edisti 
toinen maailmansota, jonka jäljiltä Norjasta hävisi kveenien 
näkyvä kulttuuriperintö, esineet ja talot. Tilalle rakennettiin 
"Norjan yleiskansallinen kulttuuri". 

Pohjois-Norjan suomalaisasutusta 
aletaan pakkonorjalaistaa 



Kveenien määrästä ei ole virallisia laskelmia.  
Heitä on arviolta 30.000. Suurin osa on kadottanut 
oman kielensä. Noin 12. 000 ihmistä ymmärtää, 
mutta vain 200 osaa lukea kveeniä ja 50 kirjoittaa.  
Norjan valtio pakkonorjalaisti kveenit raaoin ottein 
ja vasta vuonna 2005 kveeni sai vähemmistökielen 
aseman. 



              ELVYTYSYRITYKSIÄ 
 

Ruijan Kveeniliiton (per. 1987) tavoite oli vähem-
mistöstatus sekä kielen ja kulttuurin säilyttäminen ja 
kehittäminen. Kveeni sai virallisen vähemmistökielen 
aseman vuonna 2005.  
Tromssan yliopistoon tuli 2006 mahdollisuus 
opiskella kveeniä suomen kielen lisäksi.   
Opetus jakaantuu kieleen ja kulttuurihistoriaan. 
Tavoite on luoda kveenille kirjakieli ja elvyttää 
puhekieli.  
Yhteistyötä on Ruotsin meänkielisten kanssa. 



Norja havahtui 2000-luvun taitteessa teke-
mään tiliä menneisyytensä kanssa. Selvitysten 
jälkeen vuoden 2005 suurkäräjät päätti, että 
toisen maailmansodan aikana puutteelliseksi 
jääneestä koulunkäynnistä on oikeus saada 
hyvitystä, jos hakijan kohtalo on ollut erityisen 
kova. Norjan valtio pyysi anteeksi. 

Marjut Anttonen 2010. Menetetty koulunkäynti: Norjan valtion hyvitykset saamelaisille ja 
kveeneille. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. 141 s. 

UNNSKYLD -BEKLAGER 



Suomesta tuli 1969 Norjan peruskoulun 
vaihtoehtoinen kieli; sen opetus alkoi 
Tromssan yliopistossa 1977 ja Finnmarkun 
korkeakoulussa 1978. Suomi saatiin 1996 
eräisiin kouluihin toiseksi kieleksi. 
  

Norjan valtio nimesi suomalaistaustaisen 
väestön virallisesti kveeneiksi 1996 ja antoi 
heille kansallisen vähemmistön aseman; 
2005 se nimesi heidän kielensä kveenin 
kieleksi. 



VENÄJÄ, VENÄJÄ, VENÄJÄ!!! 
 

Suomenkieliset ovat ikiajoista eläneet kahden 
kieli-imperiumin välissä – germaanisia ja 
slaavilaisia kieliä puhuvien puristuksessa. 

 

Leimallista kulloisellakin vallanpitäjällä on ollut 
oman kielensä tuominen pakkotoimin suoma-
laisille.   
Onkin suoranainen ihme, että suomen kieli 
edelleen elää Venäjällä.  
Sen  tueksi perustettiin Suomi-Karjala-seura. 



VENÄJÄSTÄ NEUVOSTOLIITTOON   
  NEUVOSTOLIITOSTA VENÄJÄÄN 
 

”Maantieteelle emme mahda mitään”, 
sanoi J K Paasikivi. Hän tähdensi myös, 
että tosiasioiden tunnustaminen on 
viisauden alku. Muodot muuttuvat, 
mutta Venäjä pysyy. Tältä pohjalta 
viriteltiin uudenlaista yhteistyötä 
uudenlaisen Venäjän kanssa. 



Sisällissodan jälkeen 10.000 punakaartilaista pakeni 
Neuvosto-Venäjälle. Vallankumouksen jälkeen 
Pietarissa ja Inkerinmaalla asui suomalaisia sekä 
inkerinsuomalaisia 150.000. Neuvosto-Karjalassa oli 
karjalaisia 80.000 ja suomalaisia vain 1.000. 
Suomesta tuli N-Karjalassa venäjän rinnalle 
paikallinen kirjakieli 1920. Suomalaiset ryhtyivät 
rakentamaan itsehallintoa Karjalan työkansan 
kommuuniin.  
Leningradin alueen kustannustoiminta laajeni 1920-
luvulla Neuvosto-Karjalaan ja Petroskoihin saatiin 
oma kirjapaino.  



       RAAKUUS HUIPUSSAAN 
 
Suomalaisuus ja suomen kieli hävitettiin 
etnisessä puhdistuksessa 1937 loppuun. 
Aika oli traagista aikaa suomalaisille, 
amerikansuomalaisille ja inkeriläisille itä-
rajan takana, valtaosaltaan heidät tuhot-
tiin. Myös suomenkielisen kirjallisuuden 20 
vuoden tuotanto hävitettiin hetkessä. 





Perestroikan ja glasnostin oli 
tarkoitus antaa sosialismille 
demokraattiset kasvot  
 

PERESTROIKA & GLASNOST 

Vapaat vaalit, uusi vallanjako, oikeusvaltio-
periaate  ja koko itäblokin vakauttaminen.  
NKP säilyttäisi kuitenkin etuoikeutetun 
asemansa. 

Mihail Gorbatsovin suuri unelma käynnistettiin 1985 



Договор о дружбе, сотрудничестве  
и взаимной помощи 6.4.1948-20.1.1992 

 

 Pahamaineinen ja pelätty YYA-sopimus oli 
44 vuotta kirveenä Suomen yllä. Mutta jo  
 ennen sen irtisanomista suomalaiset  
 pyrkivät yhteistyöhön ja aitoon ystävyy- 
 teen venäläisten kanssa. Se oli edellytys 
myös suomensukuisten kanssa tehtävään 
yhteistyöhön – ja Suomi-Karjala-seuran 
perustamiselle. 



 SUOMI-KARJALA-SEURA 
Perustettiin  18.3.1990  
edistämään Suomen ja 
Karjalan yhteistyötä ja 
kanssakäymistä, vaalimaan 
suomalaista ja karjalaista 
kulttuuria sekä erityisesti 
luontoa. 
Ensimmäinen näkyvä 
projekti oli joulukortti ja 
postikortti varojen kerää-
miseksi. 



Itä-Karjalan lipun suunnitteli Akseli Gallen-
Kallela heimoaatteen innoittamana. Sitä 
käytettiin heimosotien (1920–1922) ja jatko-
sodan (1941–1944) aikana. Ensi kerran 1920 
itsenäisyysjulistuksen yhteydessä.  
 
Vihreä kuvastaa Karjalan metsiä, musta ja 
punainen karjalaisten kansallisvärejä.  
Vaikka lippu ei 1990-luvulla päässyt Karjalan 
tasavallan viralliseksi lipuksi, sitä käytetään 
edelleen edustamaan itäkarjalaisia ja etenkin 
aunuksenkarjalaisia. 



Suomi-Karjala seuran perustamisuutinen 
ILTALEHDESSÄ 8.4.1990 



       AAMULEHTI   10.4.1990 



Ensimmäinen sotienjälkeinen tiekartta Karjalasta 
UUSI SUOMI 10.4.1991: ”Nyt mennään 
kevyemmällä kalustolla ja ilman aseita” 



Karttanälkä kasvaa 
Inkerin monikielinen 
kartta julkaistiin 1992 
Virossa ja SKS otti sen 
myyntiin. 
Yhteistyö tiivistyi  
Suomi-Inkeri-seuran 
kanssa muutoinkin. 
Presidentti Koiviston 
lausunto 10.4.1990 
käynnisti inkeriläisten 
paluumuuton. 







  Suuri Karjala-keräys 
Suomi-Karjala-seura käynnisti Karjala-keräyksen 
1991 ja se sai suurenmoisen vastaanoton. 
Keräysvaltuuskunta oli poikkeuksellisen arvo-
valtainen ja kansalaiset tunsivat suurta sympatiaa 
keräystä kohtaan.  
 
Myös Karjalan tasavallassa hanketta pidettiin niin 
tärkeänä, että Petroskoin kaupunki lahjoitti tontin 
Suomi-Karjala instituuttia varten. 



PETROSKOI 
          Karjalan  
          tasavallan 
       pääkaupunki 

Petroskoi perustettiin 
kolme kuukautta 
myöhemmin kuin 
Pietari (1777), 
kaupunkien nimet 
ovat samankaltaisia 
ja perustaja sama, 
näitä kahta kaupun-
kia pidetään veljinä. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Pietari_(kaupunki)


Mitä sitten tapahtuikaan? 
Suomeen iski paha lama. Karjala-keräystä 
toteuttavat yritys ajautui vaikeuksiin ja kavalsi 
kaikki keräystulot – miljoona markkaa! 
 
Alkoi vuosia kestänyt tuskien taival 
poliisitutkimuksineen ja oikeudenkäynteineen. 
Lopputulos on vankeustuomioita kavaltajille, 
mutta myös seuran upeasti alkaneen 
toiminnan loppuminen. 
 



Onko suomalaisuudella tulevaisuutta 
naapurimaissamme? 

 

Suomalaisten, suomalaisuuden ja suomen 
kielen kohtelu Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä 
on historiallisesti ollut hyvin nurjaa, usein 
suorastaan raakaa. Aivan viime vuosina on 
ollut pientä parantumista havaittavissa, mutta 
koskaan suomenkielisillä ei tule olemaan 
lähellekään samantapaista asemaa kuin 
ruotsinkielisillä on aina ollut Suomessa.  



Suomalaisten hallitsijat kautta aikojen 
 

Ruotsin vallan aika (16) 
 

Kustaa Vaasa 1523-1560, Erik XIV 1560-1568, Juhana III 1568-1592, Sigismund 1592-1599, 

Kaarle IX 1599-1611, Kustaa II Adolf 1611-1632, Kristiina 1632-1654, Kaarle X Kustaa 1654-

1660, Kaarle XI 1660-1697, Kaarle XII 1697-1718, Ulrika Eleonora 1718-1720, Fredrik I 1720-

1751, Adolf Fredrik 1751-1771, Kustaa III 1772-1792, Kustaa IV Adolf 1792-1809, Kustaa XIII 

6.6.-17.9.1809 (muodollisesti) 
 

 

Suomi autonomisena osana Venäjän valtakuntaa.  (4+1) 

 

Aleksanteri I 1809-1825 ,  Nikolai I 1825-1855, Aleksanteri II 1855-1881, Aleksanteri III 1881-

1894, Nikolai II 1894-1917, Bolsevikkihallinto V. I. Leninin johdolla (muodollinen) / 

Itsenäisyysjulistus 6.12.1917 
 

Itsenäinen Suomi (14) 
 

Pehr Evind Svinhufvud Suomen valtionhoitajana 1918, Carl Gustaf Emil Mannerheim 

valtionhoitajana 1918-1919 

Kaarlo Juho Ståhlberg 1919-1925, Lauri Kristian Relander 1925-1931, Pehr Evind Svinhufvud 

(Ukko Pekka) 1931-1937, Kyösti Kallio 1937-1940, Risto Ryti 1940-1944, Carl Gustaf Emil 

Mannerheim 1944-1946 , Juho Kusti Paasikivi 1946-1956, Urho Kekkonen 1956-1981, Mauno 

Koivisto 19882-1994, Martti Ahtisaari 1994-2000, Tarja Halonen 2000-2012,Sauli Niinistö 2012- 



Kiitos! Tack! 
Takk! Passibo! 

Спасибо! 


