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Vi erbjuder annonsplats  
i tidningen till Suur-Tukholma  
till förmånliga priser.

Suur-Tukholma nr 1/2016  
utkommer vecka 12.

1

SUURTUKHOLMA  Nro 3 / JOULUKUU 2015

Lue lisää: www.sverigefinskaskolan.euFridhemsgatan 17-19, puh: 08-545 538 60, kotisivu: sverigefinskaskolan.eu, s-posti: info@sverigefinskaskolan.eu

Valitse lapsellesi hyvä tulevaisuus – valitse kaksikielinen koulu!

Tukholma. Finn-Kir-
ja valitsi Kerttu Jokelan vuoden kirjailijaksi. Tit-telin hän sai ennen kaik-kea työstään kirjojen ja tarinoidenkerronnan eteen. Jokelan mukaan kuunteleminen ja vuoro-vaikuttaminen onkin tär-keää, ja hän haluaa an-taa työkalut siihen myös suomenkielisille afaati-koille opintopiirillä, jo-ka aktivoi sekä elvyttää kieltä.

Vuorovaikutus ja siitä kum-puavat tarinat ovat Kerttu Jokelalle elämän suola. Hän ei kuitenkaan ole suupalt-ti, joka haluaa saada vain omat kertomuksensa kuu-luviin, vaan hän kannustaa myös muita kertomaan ta-rinansa. Tästä toiminnasta hänelle myönnettiin myös Finn-Kirjan vuoden kirjai-lija -tunnustus.   

Jokela toteaa, että kirjalli-suuden kentällä olisi tärke-ää luoda palautteen antami-sen kulttuuri. Tekstit hiou-tuvat parhaimmilleen, kun niitä uskaltaa näyttää toi-sille ja viilailla lauseita vielä palautteen perusteella.
– On hyvä osata ottaa vastaan kritiikkiä ja leikkiä oman tekstin kanssa, ei-kä heti olla ensimmäiseen versioon liian tyytyväinen. 

Kerttu Jokela on aina koros-tanut tarinoiden kerronnan ja kirjoittamisen sosiaalista luonnetta. Hän aloitti aika-naan myös suomenkielisen tarinakahvilan, jossa kaik-kien tarinoille oli tilaa. Idea syntyi siitä, kun hän oli itse mukana ruotsinkielisessä tarinakahvilassa 2000-lu-vun alussa, ensin kahvila-vieraana. 
– Sitten ajattelin, että 

onhan minullakin sanotta-vaa ja kerrottavaa.

Jokelaa alkoi kiinnostaa, mil-laisia tarinoita ruotsinsuo-malaisilla on. Monen sat-tuman kautta toiminta saa-tiin käynnistettyä, ja tari-nakahviloita järjestettiin aktiivisesti. Nyt toiminta on muiden kiireiden vuok-si kesannolla toistaiseksi.Alussa ryhmän vetäjää hävetti, koska hänellä oli sellainen tunne, että hän osaa suomea huonommin kuin yksikään ryhmäläisis-tä. Sinnikäs tarinointi aut-toi kuitenkin valtaamaan äidinkielen takaisin käyt-töön, ja ilmaisu suomek-si alkoi tuntua taas luonte-valta.

Aktiivinen sanailija on myös järjestänyt kolmet tarinan-kerrontakilpailut ja kun hän sitten osallistui neljän-siin kisoihin kilpailijana, poistui hän lavalta voitta-jana. Jokela toteaa, että ta-rinankerronta on hänel-le mentaalisesti piristävää ajanvietettä ja eräänlainen osa vuorovaikutusta. Taval-linen keskustelu ja aktiivi-nen kuunteleminen saatta-vat synnyttää mielessä aja-tuksen, josta kasvaa tarina. – Tarinat ovat myös tie-donvälitystä. Kuuntelemi-nen ja tarkkaileminen on tärkeää, ihmisten tarinat punoutuvat kiinnostavalla tavalla yhteen, ja itsellekin syntyy ideoita sitä kautta.

Kerttu Jokela toivoo, että ruotsinsuomalaiset tari-noitsijat ja kirjaniekat ak-tivoituisivat myös lasten-kirjallisuuden rintamalla. Jokela kertoo, että Ruot-sin lastenkirjainstituutin (Svenska Barnboksinsti-tutet) luettelosta puuttuu monta ruotsinsuomalais-

ten kirjoittamaa lastenkir-jaa. Niinpä ne eivät tule mukaan jokavuotiseen las-tenkirjojen katselmukseen, jossa tarkastellaan vallitse-via trendejä.
– Oma aktiivinen ruo-honjuuritason toiminta on tärkeää. Ei voida aina vaan huudella poliitikoille ja odottaa, että he tekisivät jotakin. Muutoksia voi ta-pahtua myös kirjallisuuden ja kulttuurin kautta, Jokela toteaa.

Nyt Kerttu Jokelalla on työn alla uusi hanke, joka se-kin liittyy vuorovaikutuk-seen. Hän haluaisi perus-taa afaatikoille suomenkie-lisen ryhmän yhteistyössä Opintoliitto Vuxenskola-nin kanssa. Afasia on pu-heen ymmärtämisen ja tuottamisen häiriö, joka vaikeuttaa arkista vuoro-vaikutusta. Ruotsinkielisiä afasia-ryhmiä on maassa useita, ja niistä saatu pa-laute on ollut positiivista. Nyt olisi kuitenkin tärke-ää saada myös kansallisel-le vähemmistölle oma ryh-mänsä, sillä afasian myötä osa ennen hallituista kielis-tä saattaa heikentyä, tai jo-pa kadota.
– Minun ryhmässäni on esimerkiksi ollut sellainen henkilö, joka puhui ruotsin lisäksi neljää kieltä. Hal-vauksen jälkeen jäljelle jäi vain yksi kieli, ruotsi, toi-minnankehittäjä ja afaatik-koryhmiä vetänyt Marga-reta Forselius kertoo.

Kaksikielisyys tai monikieli-syys voi olla afasiaryhmäs-sä rikkaus, kun yritetään löytää työkaluja itseilmai-suun. Tärkeintä on kom-munikointi jollakin taval-la. Piirtämällä, eri kieliä yhdistämällä, numeroil-la, tai vaikkapa musiikil-

la. Luokissa on käytössä myös internet vuorovaiku-tusta helpottamaan. Ym-märretyksi tuleminen on yksi ihmisen tärkeimmis-tä sosiaalisista tarpeista, ja muutokset vuorovaikutus-kyvyissä ovat afaatikoille ja heidän läheisilleen usein etenkin aluksi raskas asia hyväksyä. 
– Afasian kanssa elämi-nen on pitkä prosessi, ja ottaa aikansa hyväksyä se, ettei palaa enää ennalleen. Niinpä ryhmässä harjoitel-laan ja vuorovaikutetaan yhdessä samanlaisessa ti-lanteessa olevien kanssa. Omaa vuorovaikutuskyky-ään voi kehittää ja itsetun-toaan parantaa monella ta-valla, Forselius toteaa.

Jokelan ja Forseliuksen mu-kaan ryhmät ovat auttaneet niin omaisia kuin itse afaa-tikkoakin. 
– Kyvyttömyys ilmaista itseään turhauttaa ja suu-tuttaakin. Kun afaatikko löytää tapoja ilmaista it-seään, palaakin kotiin hie-man paremmin voiva ih-minen, mikä vaikuttaa ko-

ko perheeseen, Forselius toteaa.
Suomen kielisen ryh-män käynnistyminen pa-rantaa myös suomenkielis-ten afaatikkojen mahdol-lisuuksia päästä vuorovai-kuttamaan. Tällä hetkellä vaikeus on suomenkielis-ten afaatikkojen tavoitta-misessa. 

– Vuxenskolan on jo aika pitkään pyrkinyt järjestä-mään suomenkielistä ryh-mää. Nyt pyrimme levittä-mään tietoa ryhmästä, jot-ta saisimme osallistujia ja sitten toiminnan käyntiin, Jokela toteaa.

Tukholmassa afaatikkoryh-miä on ollut jo noin 40 vuoden ajan ja ne toteu-tetaan yhteistyössä afa-sialiiton kanssa. Taustal-la on siis karttunutta tie-toa ja osaamista jo pitkältä ajalta. Ryhmät kokoontu-vat yleensä kerran viikos-sa runsaan kahden tun-nin ajan. Toiminta raken-tuu ryhmän toiveiden, tar-peiden ja kykyjen mukaan. Tavoitteena on mukava yhdessäolo ja itseilmaisun 

työkalujen sekä väylien et-siminen.
– Ryhmällä on ollut esi-merkiksi elokuvavierailui-ta ja opintokäyntejä. Lisäk-si usein käsitellään ajan-kohtaisia aiheita, joihin olen hankkinut materiaalit. Mielipiteitä voi siis esittää erilaisten työkalujen avul-la, Forselius kertoo.

Kerttu Jokela kiinnostui ryh-män perustamisesta, kos-ka hän tietää, miten tärke-ää on tulla ymmärretyksi, päästä kertomaan ja kuule-maan; vuorovaikuttamaan. Hän on työskennellyt yksi-tyisenä avustajana ja tavan-nut paljon ihmisiä, joilla on ollut halvaus. Suomenkieli-sen toiminnan ytimeksi on kaavailtu kielen elvyttämis-tä, keskustelua, virikkeitä, kokemuksia ja vertaistukea.– Minulle itselleni on tärkeää tulla ymmärretyksi ja tietää, mitä toinen ajatte-lee. Kuunteleminen on tosi kivaa. Haluan, että muut-kin kokevat tulevansa ym-märretyiksi.

Jokela itse on kuin vierivä kivi, joka haluaa jatkuvas-ti oppia uutta ja toimia ak-tiivisessa vuorovaikutuk-sessa ympäristöönsä. Hän on opiskellut monipuoli-sesti aloja elokuvan teosta kieliin ja tietotekniikkaan. Myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen kiinnos-taa. Vaikka lapsuudenhaa-ve ryhtyä poliitikoksi ei to-teutunut, on ympäröivästä yhteiskunnasta monipuoli-sesti kiinnostuneen Jokelan vaikutusväylät löytyneet jo-kapäiväisestä elämästä.
– On mielenkiintoista olla ihmisten kanssa ja op-pia uutta. Koko ajan tässä neulon uutta karttaa.

LAURA SANTALA

Kerttu Jokela haluaa, että kaikki saavat kertoa tarinansa
KUVAT: LAURA SANTALA

Margareta Forselius ja Kerttu Jokela kertovat, että vuorovai-kutus voi syntyä monin tavoin. Afaatikkoryhmissä käytetään erilaisia apuvälineitä itseilmaisun apuna.

Aulikki Lundgren– Norrtäljen voimanainenNORRTÄLJE. Aulikki Lundgren on konsultti, mentori ja Norrtäljen Kale -
valaisten vetäjä.
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Ilmoitusmateriaali / Manus:
Viimeinen jättöpäivä / manusstopp:  
16.3.2016.

Ilmoitushinnat / Annonspriser:
1/4 -sida 3 sp (125 mm) x 179 mm 2.500 kr.

1/2 -sida 6 sp (254 mm) x 179 mm 5.000 kr.

1/2 -sida 3 sp (125 mm) x 363 mm 5.000 kr.

1/1 -sida 6 sp (254 mm) x 363 mm 10.000 kr.

Ystävällisin terveisin /  
Med vänlig hälsning

Eeva Kazemi Vala

Ilmoitusvastaava / Annonsansvarig 
Puh / tel. 086 45 35 58, 070-940 2826 
e-mail: sales.rs@telia.com

Postiosoite / Postadress: 
RS PRESS AB, Stensätravägen 2, 
127 30 SKÄRHOLMEN

SUUR-TUKHOLMA
Ruotsinsuomalaisten
riippumaton aikakaus-
ja ilmaisjakelulehti
Tukholmassa.
Tarjoamme ilmoitustilaa
Suur-Tukholma -lehteen
edullisella hinnalla.
Suur-Tukholma nro 3/2014
ilmestyy viikolla 39.

TIDNINGEN
SUUR-TUKHOLMA
Sverigefinländarnas
fristående tidning i
Stor-Stockholm.
Vi erbjuder annonsplats
i tidningen till Suur-
Tukholma till förmånliga
priser. Suur-Tukholma
nr 3/2014 utkommer
vecka 39.

Ilmoitusmateriaali / Manus:
Viimeinen jättöpäivä / manusstopp: 18/9 2014.

Ystävällisin terveisin / Med vänlig hälsning

Leila Merkkiniemi
Ilmoitusvastaava / Annonsansvarig
Puh / tel. 08-549 001 87, 08-18 02 67
e-mail: leila.rspress@telia.com
Postiosoite / Postadress:
RS PRESS AB, Stensätravägen 2,
127 30 SKÄRHOLMEN

Ilmoitushinnat / Annonspriser:
1/4 -sida 3 sp (125 mm) x 179 mm 2.500 kr.
1/2 -sida 6 sp (254 mm) x 179 mm 5.000 kr.
1/2 -sida 3 sp (125 mm) x 363 mm 5.000 kr.
1/1 -sida 6 sp (254 mm) x 363 mm 10.000 kr.

SYYSNUMERO
– ilmestyy viikolla 39

HÖSTNUMMER
– utkommer vecka 39

1/1
254 x 363 mm

1/2
6 x 179 mm

1/2
3 x 363 mm

1/4
3 x 179 mm

Teemana

Koulut & Matkailu

Tema Resor &

Skolor & Utbildning


