
ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI                     

 

 

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI •UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTET• FINNISH EXPATRIATE  
PARLIAMENT 
Suomi-Seura ry • Finland Society 
Mariankatu 8, FI-00170 Helsinki, Finland 
Tel. +358-(0)9-6841 2127 • Fax +358-(0)-6841 2140 
info@usp.fi • www.usp.fi • www.suomi-seura.fi 

 

 

21.5.2015 klo 9.00 – 11.15 

Suomi vuonna 2017: onko ulkosuomalaisuudella väliä? 

Ulkosuomalaisyhteisöjen ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin 

yhteinen tiedotus- ja suunnittelutilaisuus 

 
Ulkosuomalaisten yhteinen keskustelu- ja tiedotustilaisuus Suomen valtiollisen itsenäisyyden 100-

vuotisjuhlavuoden organisaation kanssa. Vuonna 2017 itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta, ja ulko-

suomalaisparlamentti (USP) kokoontuu silloin 20. juhlaistuntoonsa. Mitä väliä on ulkosuomalaisuu-

della? Miten juhlia itsenäisyyttä ajan hengessä? Juhlavuosi on osa USP:n ja ulkosuomalaisten toimin-

taa ja yhteyksiä synnyinmaahansa tai sukujuurilleen Suomeen. Miten Suomi suosta?  

 

Juhlavuosi on osa ulkosuomalaisten toimintaa ja yhteyttä kotimaahansa.  

 

A. Millaisia järjestelyjä, suurempia tulevia tapahtumia ulkosuomalaisalueilla?  

B. Millaisia toivomuksia, toimenpiteitä, toimeksiantoja Suomeen päin? Millaisia yhteistyötahoja?  

C. Mitä Suomen ulkosuomalaisille suunnattavilta tapahtumilta odotetaan tai toivotaan? 

 

Yhteiskeskustelun satoa / S.C. 
 
Yleisön jäsen: Millainen on se Suomi jota pitää lähteä juhlimaan ulkomaille? 
 
Yleisön jäsen: Ruotsissa Tukholmassa suunnitteilla suuri tapahtuma Kungsträdgårdenissa. Järjes-
töjen parissa nämä kysymykset esillä, ml. tuen lähteet? 
 
Yleisön jäsen: Expatriate Finnishness matters because expat Finns cherish it. Using Finnish re-
cordings during celebratory events…: when doing so, copyright issues emerge and would be good 
to avoid breaking them. 
 
Yleisön jäsen: Tapahtumien rahoitus on tärkeää – mihin kykymme riittävät. 
 
Pekka Timonen, Suomi 100 projektisihteeri: voitaisiin keskittyä tiettyihin teemoi-
hin/toimintoihin/tapahtumiin? Joka maasta löytyy oma luonteva toimintatapa - - myös yhteistyössä 
paikallisen lähetystön kanssa. Kaikki yhteiskunnan toimijat mukaan! 
 
Valtiosihteeri Peter Stenlund: perusajatus on tehdä yhdessä. Ajat ovat vaikeat kireässä taloudel-
lisessa tilanteessa mutta toisaalta jos pystymme viestittämään määrätietoisesti että tartumme tilan-
teeseen, on tämä hyvä asia. UM:n edustautumisverkoston tiivistyessä on jo tunne että läsnäoloa ei 
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pitäisi enää supistaa… Esimerkiksi kehitysyhteistyön budjetin supistuminen esillä. Taloudelliset 
suomalaiset toimijat maailmalla. Edustuston paikalla olo tarjoaa sinänsä mahdollisuuksia. 
 
Jarmo Virmavirta, ulkosuomalaisparlamentin puheenjohtaja, Suomi-Seuran puheenjohtaja: mei-
dän verkostomme käytettävissä. 
 
Yleisön jäsen: Suomen historiaa opettaessa, kuulee usein kysymyksen miten suomalaisuutta voi 
kannattaa. Olisi upeaa jos löytäisimme itsemme uudelleen. 600 vuotta, ja edelleenkin olemassa. 
Kielemme ja historiamme herättää kiinnostusta. 
 
Yleisön jäsen: Ruotsinsuomalaisten kuvataiteilijoiden liitto on päättänyt tarttua siihen mainittuun 
lähestymistapaan, että keskitytään ruotsinsuomalaisuuden vahvuuteen, ja mitä ruotsinsuomalainen 
kulttuuri on merkinnyt Ruotsille. Puheissa ihmisten kanssa ymmärtää kulttuurin valtavan merkityk-
sen, mitä merkitsee se että voi tuoda esiin omasta kulttuuristaan jotakin joka kiinnostaa myös mui-
ta. Ruotsinsuomalaisilla on pitkä historia, useamman sukupolven aikana kerätty uusi identiteetti. 
Paljon tämän identiteetin työstämisessä tapahtuu kulttuurin alueella. Tätä voidaan työstää kirjalli-
suudessa, musiikissa, taiteessa. Meillä on mahdollisuus auttaa ja työstää asioita kulttuurin kautta. 
Mitä tapahtuu ihmiselle joka joutuu uuteen maahan, joutuu luomaan uuden identiteetin? Mitä hylä-
tään, mitä uutta löydetään? Ruotsinsuomalaisia hallintoalueita on Ruotsissa 45. ’Välitila-
identiteetti’. 
 
Sointu Bauerfeind (Deutch-Finnische Gesellschaft/DFG in Köln): vuonna 2017 Kölnissä on kaksi 
juhlaa. Kölnissä keväällä pienempi juhla, syksyllä suurempi. Etsitään Suomessa taiteilijoita, yhteis-
työtahoja meille iloksi. 
 
Sakri Viklund (akreditoitu toimittaja): ’Kerran ulkosuomalainen, aina ulkosuomalainen’. Mikäli 
hankkeita on joille tarvitaan rahaa, tulisiko kirjata niitä ylös? 
 
Voitto Korhonen (Costa Blancan evankelis-luterilainen seurakunta): yli 10 vuoden kokemuksella 
Alicantesta; yli 20 vuotta järjestetty arvostettu Itsenäisyyspäivän juhla, paikallisen Suomi-Seuran ja 
evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa. Yhteistyössä saamme hyvää aikaan. 
 
Mikko Pekkala (USP:n Australian ja Aasian alueen varaedustaja; Canberra Finnish Society): kun 
puhun ulkosuomalaisparlamentista, ihmiset kuuntelevat mielenkiinnolla vaikka se ei ole tuttu. Suu-
rin juhla tulee olemaan pääsiäisenä jolloin suomalaiset kokoontuvat yhteen Suomi-päiville. Tällöin 
Suomesta vieraita, kuten viimeksi tangokuningas Pekka Mikkola. Kaikki puhujat ja henkilöt otetaan 
mielellään vastaan. Jo tänä vuonna Australian liittohallituksemme siirtyy Canberraan. Tärkeää saa-
da nuoret tekemään tätä hommaa. 
 
Jorma Soini (Pattayan Suomi-Seura, Thaimaa): päällimmäisenä nousevat esiin itsenäisyyspäivä 
ja joulu. Näissä tilaisuuksissa koemme aidosti olevamme yhtä, ei kritiikin sanaa. 
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Asko Komsi (Finlandia Foundation San Francisco Bay Area, USA:sta): Hyvä että mainitaan nuo-
ret. Heille ei oikein toimintaa. Juhlinnassa tulee keskittyä nuoriin. Humppa ja Sibelius eivät vedä 
nuorempaa porukkaa. 
 
Paula Selenius, Suomi-Seura ry:n toiminnanjohtaja: kyselyssämme tulikin esiin, että ’ei enää sitä 
tuohivirsukulttuuria, please’. 
 
Pekka Timonen: tuore, reipas, raikas materiaali Suomesta. Berliinissä kysyttiin juuri: miksei ole 
Suomen historiaa 1 minuutissa 20 kielellä? Se mitä tuotetaan, tulee olla vapaasti käytössä digitaa-
lisessa muodossa, kuten YouTube’ssa. Materiaali digitaalisissa kanavissa vapaasti käytössä. We 
try to produce copyright free material. We must have lots of different types of copyright-free materi-
al. UM:n kanssa puhuttu siitä, mitä voidaan laittaa kiertämään, mikä edustaa (uutta, nuorta) Suo-
mea? Itsenäisyys on iloinen asia. 100-vuotias on jo niin aikuinen ja vanha, että voi suhtautua men-
neisyyteensä rennosti. Suomalaisuudesta voi iloita. Kriittisestä hengestä puhuttaessa, dialogi ny-
kymaailmassa erittäin tärkeää, ovatpa kriittisiä suomalaisia tai muita. Voimakas dialogisuus on tätä 
aikaa, tästä maailmasta. 
 
Seija Büchler (Suomalainen Kirkko Sveitsissä, SKS): olisi hienoa jos (suomalaiset seurakunnat ja 
järjestöt) saisivat suoran tervehdyksen Suomesta, vaikka joku DVD, herrat ja rouvat tervehtimään, 
myös katsauksia kulttuurista. Näitä voisi näyttää elokuvateattereissa, jääkiekkokaukaloissa,… 
Sveitsissä 1. lauantai kesäkuussa kohdataan perinteisesti Mannerheimin muistomerkillä, mutta 
alue liian pieni. 
 
Ossi Rahkonen (Finlandia Foundation National’in (FNN) puheenjohtaja, Washingon D.C.:stä): tä-
mä Finlandia Foundation National on kansallinen kattojärjestö. Yhteistyöpalaverimme alkaneet 
Suomen suurlähetystön kanssa ja jaamme tätä yhteisöillemme. Tällä hetkellä käynnissä Sibeliuk-
sen juhlavuosi…painostamme kahden vuoden sisällä lisää. Kotisivuillamme on jo (130) kommenttia 
asiasta. Ruohonjuuritasolla tämä toimii, mutta nykytoiminta ei ole riittävää Suomi-kuvan esiinituo-
miseksi. Amerikkalaiseen tyyliin tulee palkata markkinointi-mediatoimisto jotta viesti perille eri me-
dioiden välityksellä. Suomella hyvä maine, pohja on olemassa, muttei riittävä nykytasolla. 
 
Inka Kuusela, Frankfurtin Suomi-koulusta: kannattaa aina ottaa yhteyttä paikalliseen Suomi-
kouluun josta löytyy ammattitaitoa ja osaamista. 
 
Eija Chisholm, Oregonissa (Portland), USA:ssa on monet vuodet vietetty Suomen itsenäisyyspäi-
vää, on historia-seuraa, on Finlandia Foundationin paikallisosastoa, Suomi-koulua… Juhlinnassa 
olleet aina mukana veteraanit joiden luku vähenee koko ajan. On kynttilän valossa kanteleen soit-
toa; vakava tilaisuus muistella Suomen vapautta. Juhla saa olla reipas ja iloinen jotta saadaan nuo-
rempi polvi mukaan ja myös lapset. 
 
(*) 
 


