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Esipuhe

Kaikilla.meillä,.jotka.olemme.joskus.olleet.Volvon.palveluksessa,.on.
kerrottavana.aivan.oma.tarinamme..Olemme.astuneet.sisään.portista,.
kohdanneet.uudet.työtoverimme.ja.saaneet.ensimmäisen.palkkam-
me..Moni.meistä.on.ollut.Volvolla.koko.työelämänsä.

Vuosien.kuluessa.olemme.kokeneet.suuria.muutoksia,.liitoksia,.uu-
sia.tehtaita,.lakkautuksia,.myrskyisiä.kokouksia.ja.työtaisteluja..Meillä.
kaikilla.on.oma.palamme.tätä.yhteistä.historiaamme..Näin.meillä.
kaikilla.on.myös.varmasti.jotakin.kerrottavaa.tästä.laajasta,.Volvolle.
niin.merkityksellisestä.maahanmuutosta.

Muistan.millaista.oli,.kun.aloitin.vuonna.1968.Torslandan.teh-
tailla.Volvon.henkilöautotehtaan.koripuolella..Olin.liukuhihnan.ai-
noa.ruotsalainen,.Suomesta.ja.muista.maista.tulleiden.työtoverei-
den.ympäröimänä..Oli.siellä.tosin.yksi.Ruotsissakin.syntynyt,.mutta.
hän.oli.kaukana.hihnan.toisessa.päässä,.joten.häntä.en.paljon.pääs-
syt.näkemään.

1970-luvulla.Volvon.Göteborgin.tehtailla.oli.työssä.samanaikaises-
ti.yli.4.000.suomalaista.

Ruotsin.modernia.teollisuushistoriaa.kuvattaessa.ei.kummallis-
ta.kyllä.omisteta.yleensä.montakaan.sivua.maahanmuutolle..Myös.
ammattiyhdistysliikkeessä.olemme.olleet.kotisokeita..Olemme.mo-
nesti.pitäneet.siirtolaisuuden.merkitystä.työväenliikkeen.historias-
sa.niin.itsestään.selvänä.ja.luonnollisena,.että.se.on.tuskin.edes.saa-
nut.mainintaa.ammattiyhdistyskurssikirjallisuudessa.ja.omissa.juh-
lakirjoissamme.
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Siksi.Volvon.työhuonekunnan.mielestä.oli.tärkeätä.saada.olla.mu-
kana,.kun.ajatus.kertoja-.ja.kirjoittajapiirien.järjestämisestä.tuli.ajan-
kohtaiseksi..Halusimme.myös.tarttua.saamaamme.tilaisuuteen.ja.jul-
kaista.tämän.kaksikielisen.kirjan,.jossa.välitetään.muutaman.suoma-
laisen.jäsenen.omat.kertomukset.

Suomalaiset työläiset muistelevat ja kertovat.on.suuriarvoinen.kir-
ja..Kappale.ammattiyhdistysten,.maahanmuuton.ja.Volvon.histori-
aa,.jonka.ovat.kirjoittaneet.jäsenet.ja.luottamushenkilöt..Nämä.ovat.
omin.sanoin.ja.pilke.silmäkulmassaan.ravistaneet.eloa.muistoihinsa..
Työhuonekunnassa.olemme.siitä.kiitollisia.ja.ylpeitä..Jäsenten.tari-
na.on.osa.ammattiyhdistysliikkeen.tarinaa..Kertomukset.ovat.väke-
viä.eivätkä.ne.jätä.meitä.kylmiksi,.ovathan.kuvaukset.niiden,.jotka.
olivat.mukana.itse.

Olle Ludvigsson
Volvon Göteborgin työhuonekunnan puheenjohtaja
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Esko Nieminen, Jan Röholm, Tommi Saarikoski, Tarmo Ahonen, Seppo Hölsä ja Timo 
Mansikka CA-asemilla, joilla lisävarusteasentajat varustavat kuorma-autot asiakkaan 
erityistoivomusten mukaan. Tuven tehtaat, Volvon kuorma-autotehdas, 2004.
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Näin me aloitimme…

Volvon.kuorma-autotehtaan.jaksolla,.jossa.varustetaan.valmiita.kuor-
ma-autoja,.työskentelee.paljon.suomalaisia..He.ovat.pitkälle.erikois-
tuneita.ja.taitavia.ammattimiehiä,.jotka.ovat.olleet.Volvon.palveluk-
sessa.monia.vuosia.

Hyvä ilmapiiri mutta ammattiyhdistysaktiivisuus vähäistä

Suomalaisten.ja.muiden.työntekijöiden.väliset.suhteet.olivat.hyvät..
Suomalaiset.pysyttelivät.kuitenkin.tauoilla.enimmäkseen.omassa.kes-
kuudessaan.ja.kiinnostus.ammattilliseen.toimintaan.ei.ollut.suurta..
He.seurasivat.työhuonekunnan.tiedotuksia,.mutta.eivät.osallistu-
neet.muuten.kokouksiin.eivätkä.keskusteluihin..Olin.työssä.samal-
la.jaksolla.ja.vastuussa.ammatillisesta.koulutuksesta..Olin.miettinyt.
jo.kauan,.kuinka.saisin.muutoin.niin.kiinteän.työtoveriryhmän.mu-
kaan.myös.ammatilliseen.toimintaan.

Suomalaiset kertoja- ja kirjoittajapiirit auttoivat

Integraatiokulttuurihanke.Uusi elämä Ruotsissa.oli.mahdollistanut.
sellaisten.opintopiirien.käynnistämisen,.joilla.ei.ollut.kiinteää.luento-
ohjelmaa..Sen.sijaan.lähtökohtana.oli.tarttua.kunkin.opintopiiriläi-
sen.omiin.kokemuksiin.ja.omaan.historiaan..Kysyin.Tarmo.Ahoselta,.
joka.alun.perin.oli.tehnyt.aloitteen.siitä,.että.työhuonekunta.osallis-
tuisi.tähän.hankkeeseen,.ja.vienyt.sitä.eteenpäin,.voisiko.hän.ajatella.
olevansa.mukana.resurssihenkilönä.siinä.kertoja-.ja.kirjoittajapiiris-
sä,.jonka.aioimme.käynnistää..Idean.puolesta.jo.täynnä.intoa.olleen.
Tarmon.ammattiyhdistyskokemus.on.suuriarvoinen.ja.hän.pystyi.vä-
littämään.sitä.suoraan.suomeksi..Ajatuksena.oli,.että.jos.piirimme.
onnistuisi.hyvin,.yrittäisimme.myös.julkaista.kirjan.suomalaisten.
omasta.historiasta.Volvolla.suomeksi.ja.ruotsiksi.
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Sitten.oli.vielä.saatava.mukaan.suomalaiset.naiset,.niin.että.heidän.
Volvolla.tekemänsä.työn.historia.saisi.oikeutetun.paikkansa..Leena.
Backman.työhuonekunnasta,.joka.oli.mukana.hankkeessa,.oli.jo.aja-
tellut.sitä.ja.tehnyt.aloitteen.piiristä,.jossa.oli.mukana.useita.naisia..
Heidän.ryhmänsä.oli.myös.määrä.tutustua.vanhoihin.kirjoihin,.leh-
tiin.ja.arkistoon.hyvien.kuvien.saamiseksi..Leena.oli.ottanut.avuk-
seen.opintopiirinsä.osanottajien.hankkimiseen.Anneli.Ylijärven,.joka.
toimi.johtokunnan.puheenjohtajana.yhdessä.Volvon.henkilöautoteh-
taan.ryhmistä..Leena.huolehti.lisäksi.siitä,.että.mukaan.saatiin.myös.
aikaisempia.jäseniä.ja.luottamushenkilöitä.

Itse.otin.yhteyden.Seppo.Hölsään,.joka.oli.mukana.paikallisen.ryh-
män.johtokunnassa.sillä.jaksolla,.jossa.erikoistuneet.työntekijät.varus-
tivat.kuorma-autoja,.ja.pyysin.häntä.kuulostelemaan,.millaista.kiin-
nostus.olisi.suomalaisten.parissa..Hän.sai.erittäin.myönteisen.tulok-
sen..Moni.halusi.olla.mukana.ja.vielä.useampi.tuli.mukaan.opintopii-
rin.ensimmäisen.tapaamisen.jälkeen,.kun.tieto.opintopiirin.sisällöstä.
oli.levinnyt.muiden.osastojen.suomalaisten.parissa..Seppo,.joka.on.
syntynyt.Ruotsissa,.oli.opintopiirin.vetäjänä.yhdessä.Tarmon.kanssa.
ja.toimi.opintopiirin.kuluessa.yhdyslenkkinä.työläisten.ja.työhuone-
kunnan.edustajien.välillä..Hän.sai.myös.aikaan.sen,.että.toinenkin.
nuori.kaksikielinen.työntekijä,.Tommi.Saarikoski,.pystyi.osallistu-
maan.opintopiiriin.resurssihenkilönä.

Myös Volvo panosti

Tapasimme.yrityksen.edustajia.ja.saimme.luvan.järjestää.vapaata.työn-
tekijöille..Kerroimme.kulttuurihankkeesta.Uusi elämä Ruotsissa.ja.
myös.opintoavustustuesta,.jota.meidän.oli.mahdollista.saada.Ruotsin.
ammattijärjestön.opintotoimintapanostukseen.kuuluvan.ammatilli-
nen.koulutus.ja.kansansivistys.-hankkeen.puitteissa..Kerrottuamme,.
mistä.kaikessa.oli.kyse,.yritys.oli.kiinnostunut.kustantamaan.lisäva-
paata.maksamalla.työansioiden.menetyksen..Tämän.ansiosta.pys-
tyimme.pitämään.opintopiirit.päiväsaikaan.ja.kokoontumaan.use-
amman.kerran.kuin.tavallista.
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Ammattiyhdistysliikkeen kiinnostus mukavaa

Kummankin.opintopiirin.suunnitelmana.oli.edistyä.kokeilemalla,.hyö-
dyntää.sitä,.mikä.kiinnosti.osanottajia.eniten,.keskustella.ja.kirjoittaa.
siitä..Emme.löytäneet.sopivaa.opintomateriaalia,.joten.laadimme.par-
haan.kykymme.mukaan.oman..Siihen.sisältyi.muutamia.kysymyksiä,.
joiden.tarkoituksena.oli.helpottaa.kertomista..Varastossa.meillä.oli.
myös.paketti,.jossa.oli.tietoja.vakuutuksista.ja.ammattiyhdistykses-
tä.siltä.varalta,.että.juuttuisimme.keskusteluissamme.

Opintopiiriläisille.oli.myönteinen.kokemus,.kun.he.huomasivat,.
että.he.itse,.heidän.elämänsä.ja.heidän.Ruotsissa.saamansa.työkoke-
mukset.olivat.opintopiirin.pääasia..Monesta.oli.mukavaa,.että.am-
mattiyhdistys.oli.kiinnostunut.kaikesta.siitä..Silti.kesti.kauan,.en-
nen.kuin.piiriläiset.alkoivat.vakavissaan.kertoa.omista.kokemuksis-
taan..Havaitsimme,.että.asiaa.helpotti.Tarmon.samanlainen.tausta,.
että.hän.pystyi.ymmärtämään.vaikeuksia,.joiden.eteen.miehet.oli-
vat.joutuneet.alkuaikoinaan.Ruotsissa.

Moni.piiriläinen.oli.ollut.useassa.työsuhteessa,.sekä.Volvolla.että.
muiden.työnantajien.palveluksessa,.ennen.kuin.he.aloittivat.nykyi-
sessä.työpaikassaan..Keskustelimme.siitä,.mitä.heidän.työpaikallaan.
oli.vuosien.kuluessa.tapahtunut..Tarmo.puolestaan.pystyi.kertomaan,.
kuinka.ja.millä.tavoin.jokin.sopimus.oli.syntynyt,.ja.selvittämään.
työpaikan.muiden.tapahtumien.taustaa..Hän.oli.nähnyt.kaiken.si-
sältäpäin.kuuluessaan.neuvotteluvaltuuskuntaan..Volvolla.on.vuo-
sien.kuluessa.syntynyt.monia.jännittäviä.tilanteita,.joita.kaikkien.ei.
aina.ole.ollut.helppo.ymmärtää..Leenan.opintopiiriläisistä.monella.
oli.pitkä.kokemus.ja.he.juttelivat,.kirjoittivat.ja.etsivät.kuvia.oikein.
olan.takaa.työhuonekunnan.tiloissa.

Mahdollisuus useammalle

Opintopiirit.järjestettiin.syksyllä.2003.ja.kussakin.piirissä.oli.kymme-
nisen.osanottajaa..Tapaamiskertoja.oli.seitsemästä.kahdeksaan.sen.mu-
kaan,.miten.osanottajat.olivat.itse.päättäneet.ajoittaa.käytettävissään.
olevan.ajan,.yhteensä.30.tuntia..Ei.ollut.epäilystäkään.siitä,.että.kaikista.
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oli.hauska.kertoa,.mutta.kun.jutut.piti.saada.paperille,.asia.mutkistui..
Sekin.onnistui.sitten.tavalla.tai.toisella..Tuloksena.oli.kaikkea.pitkistä.
tarinoista.lyhyisiin.anekdootteihin..Jotkut.kirjoittivat.suomeksi,.toiset.
suoraan.ruotsiksi..Jotkut.kirjoittivat.tekstinsä.sekä.ruotsiksi.että.suo-
meksi..Nämä.eroavat.joissakin.tapauksissa.sisällöltään.hieman.toisis-
taan..Kun.tarvitsimme.ruotsinnoksia,.pyysimme.apua.Jari.Saarelaiselta,.
joka.on.kielistä.kiinnostunut.asentaja.ja.toimii.Volvon.henkilöauto-
tehtaan.päätyösuojeluvaltuutetun.sijaisena..Jari.oli.käytettävissä.myös.
vapaa-aikanaan..Ennen.kirjan.painattamista.etsimme.lisää.kuvia.ja.
muokkasimme.tekstejä.yhdessä.kirjan.toimittajien.kanssa.

Kun.olimme.yhdessä.tutustuneet.kurssikritiikkiin,.saatoimme.to-
deta,.että.molempien.piirien.osallistujat.olivat.erittäin.tyytyväisiä..
Myös.piirien.vetäjät.olivat.hyvin.tyytyväisiä.tulokseen..Kaikki.osal-
listuivat.piiriin.kertoen.aktiivisesti,.ja.koska.kaikki.olivat.kantaneet.
kortensa.kekoon,.saimme.kokoon.aineiston.kirjaamme..Emme.ol-
leet.koskaan.aikaisemmin.järjestäneet.tällaista.opintopiiriä,.puhu-
mattakaan.siitä,.että.olisimme.kirjoittaneet.tämän.kaltaisen.kirjan..
Kerroin.työstämme.muille.Ruotsin.metallityöväen.liiton.opintojär-
jestäjille.Göteborgissa.ja.se.herätti.runsaasti.kiinnostusta.

Kokemuksiamme.käytti.hyväkseen.myös.Ruotsin.ammattijärjestö,.
LO,.joka.oli.valinnut.meidät.pilottihankkeeksi,.seurannut.työtämme.
tarkkaan.ja.tukenut.meitä.kaiken.tavoin.hankkeen.kuluessa..Saimme.
mm..esitellä.työtämme.Ruotsin.ammattijärjestön.liittokokouksen.se-
minaarissa.2004..Lisäksi.saimme.olla.mukana.Uusi elämä Ruotsissa..

-hanketta.esittelevässä.näyttelyssä.ja.seminaarissa,.jotka.järjestettiin.
Työn.museossa.Norrköpingissä.

Nyt. haluamme. jatkaa. eteenpäin.. Moni. opintopiiriläinen. kiin-
nostui.tosissaan.ammattiyhdistyskysymyksistä,.mikä.on.hyvä.asia..
Haluamme.kehittää.tätä.opintopiiritoimintaa.yhdessä.ABF:n.kans-
sa.ja.tarjota.tämän.mahdollisuuden.myös.muille.jäsenille,.joilla.on.
kokemusta.siirtolaisuudesta.

Ulf Albinsson
Työhuonekunnan opintotoimikunnan puheenjohtaja
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Elinehdot Ruotsissa 1��0
Keskimääräinen elinikä:.miehet.73,9.vuotta.ja.naiset.75,8.vuotta.
Lapsikuolleisuus:.2,7.prosenttia.
Väkiluku:.7.041.829.asukasta.
Työttömyys:.2,2.prosenttia.
LO-työläisen tuntipalkka:.2,72.kruunua.
Kahvikilo:.8.kruunua.ja.28.äyriä.
Päivälehti:.18.äyriä.
Maitolitra:.34.äyriä.

Ote kirjasta Vår arbetsplats – Volvo 

(Mellan fred och ATP – perioden 1945–1959)

Suomessa syntyneiden
Ruotsissa asuvien määrä 31. joulukuuta 1950:.44.821.henkeä.

Lähde: Ruotsin tilastollisen keskustoimiston väestötilastot.
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Loikkaaja

Pentti Riutta

Syntynyt:�.Kokkolassa.1934.

Muutti Ruotsiin:�.Vuonna.1957.

Tehnyt Suomessa:�.Ollut.satamatyöläi-
nen.ja.merimies.

Työ Ruotsissa:�.Ensin.Uddevallan.te-
lakalla..Olin.hienoviilaajana.SKF:n.
kuulalaakeritehtaalla.10.vuotta,.en-
nen.kuin.aloitin.Volvolla.1969.

Liityin ammattiliittoon:�.Uddevallan.te-
lakalla.1957.

Ay-luottamustoimia:�.Kun.aloitin.
Volvolla,.minut.valittiin.jo.kolmen.viikon.
päästä.ryhmätoimikuntaan..Kolmen.kuukauden.kuluttua.minut.oli.jo.
valittu.työhuonekunnan.toimikuntaan..Siellä.olin.aktiivinen.kahdek-
san.vuotta.

Kieli, jolla ajattelen:�.Sillä.jota.juuri.puhun..Ollessani.yksin.kotona.ajat-
telen.ruotsiksi.

Perhe:�.Vaimoni.ja.minä.olimme.naimisissa.53.vuotta,.ennen.kuin.hän.
kuoli.

Vapaa-ajanharrastukset Suomessa:�.Ainut,.mihin.meillä.oli.varaa,.oli.ka-
lastus.

Vapaa-ajanharrastus Ruotsissa:�.Jousiammunta.

Tästä olen ylpeä:�.Olin.mukana.monessa.mielenkiintoisessa.neuvottelus-
sa.Stig.Malmin.ollessa.toimitsijana.Metallissa.

Kirjoitamme.armon.(lue.hädän).vuosi.1956..Työttömien.määrä.oli.
suuri..Satamatyöläisenä.sai.kokea.todella,.mitä.työttömyys.tarkoitti..
Väliaikaisia.töitä.silloin.tällöin..Laivat.piti.lossata.ennätysajassa,.usein.
ilman.taukoa..Oli.tavallista,.että.laiva.lastattiin.tai.lossattiin.kahdes-
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sa.ja.puolessa.vuorokaudessa.puolen.tunnin.rastein.joka.neljäs.tunti..
Kun.laiva.sitten.oli.valmis,.saattoi.kulua.useita.viikkoja,.ennen.kuin.
onnistui.saamaan.seuraavan.laivan.

Meillä.oli.nelivuotiaat.kaksoset,.kaksi.nälkäistä.suuta.ruokittavana,.
tuntui.joskus.toivottomalta,.oltiin.valmiita.antautumaan.

–.Tähän.toivottomuuteen.täytyy.tulla.muutos,.sanoin.vaimolleni.ja.
hän.ymmärsi..Matkarahat,.mistä.ne.hankitaan?.Joo,.huutokauppaka-
mari.sai.tehtäväkseen.myydä.irtaimiston..Sanottu.ja.tehty!

Huutokauppa.antoi.niin.paljon,.että.tunsin.oloni.turvalliseksi..Raha.
riittää.niin.kauan,.kun.saan.ensimmäisen.tilin.Ruotsissa..Nyt.jäl-
keenpäin,.kun.katson.taaksepäin,.ajattelen:.Kuinka.uskalsimme?.No,.
kuinka.tahansa,.matkaliput.taskussa,.matkakuumeessa..Ylihuomenna.
lähdetään,.niin.luultiin.

Pentti ja koko työkunta Ykspihjalan superfosfaattitehtaassa Suomessa 1950. Pentti tupakka 
suussaan toisessa rivissä oikealla.
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Riutan perhe: Pentti, kaksoset Jarmo ja Riitta sekä vaimo Aune matkalla Ruotsiin, 1956.
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Kotona,.tyhjässä.huoneistossa.odotti.kirje..Tuijotin.kirjaimia..Ne.
hyppivät.silmissäni..”Läpivalaistuksessa.silloin.ja.silloin.tulee.esiin,.että.
teillä.on.TBC..Olkaa.hyvä.ja.ottakaa.yhteys.Pietarsaaren.Björknäsenin.
parantolaan.jne.,.jne.”
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Pitkän.pohdinnan.jälkeen.päätimme,.että.vaimo.matkustaa.las-
ten.kanssa,.ja.minä.tulen.jäljessä.pikimmin..Tuntui.turvallisemmal-
ta.kun.ajattelin,.että.vaimon.sisko,.joka.asui.Göteborgissa,.auttaisi.
heitä.alkuun.

Kaksi kruunua taskussa

Parantolareissu.kesti.kahdeksan.kuukautta..Heinäkuussa.1957.pääsin.
viimein.matkustamaan..Kun.juna.saapui.Göteborgin.asemalle,.mi-
nulla.oli.kaksi.kruunua.taskussa..Kioskin.ikkunasta.näin.pienen.kir-
jasen,.jossa.luki:.Göteborgin.turistikartta,.2.kr..Vatsa.olisi.halunnut.
omansa,.mutta.ylipuhuin.sen.ymmärtämään,.että.kartta.oli.tärkeäm-
pi..Piirsin.karttaan.reitin.Albogatan.13:een,.joka.oli.vaimoni.osoite..
Sitten.vain.koipea.toisen.eteen.

Kahdentoista.tienoissa.pysähdyin.hänen.portilleen..Ajattelin,.että.
ei.ole.mitään.itua.ruveta.ryskyttämään.ovia,.sillä.hän.on.varmaan.
töissä.tähän.aikaan.

Skansen.Kronan.kohoaa.majesteettisesti.sen.kadun.päässä.ja.sin-
ne.suuntasin.askeleeni,.ajattelin.ottaa.asiat.rauhallisesti.kello.viiteen.
asti..Vatsa.kurisi..Muutaman.tunnin.unen.jälkeen.ruohomatolla.tun-
sin.itseni.rauhattomaksi..Nyt.lähden.yllättämään.hänet..Hänellä.ei.
ollut.tietoa.siitä,.että.olin.saapunut.

Vähän.yli.viiden.naputin.ovelle..Se.aukesi,.ja.ovella.seisoi.tunte-
maton.tyttö..En.muista.mitä.änkytin,.mutta.oletettavasti.hän.ym-
märsi,.koska.hän.ehti.kysymään,.olenko.minä.Pentti?.”Aune.ei.ole.
kotona,.hän.on.vuorotöissä.ja.hän.aloitti.iltavuoron.kolmen.aikaan..
Hän.tulee.kotiin.vasta.yhdentoista.jälkeen.”

Vatsa.kurisi!.Tyttö.oli.avulias.ja.kertoi.auliisti,.missä.se.raitiovau-
nun.pysäkki.oli,.jonne.vaimoni.tulisi.töistä.palatessaan..Pyysin.saa-
da.lasin.vettä..Sitä.meni.kokonainen.kannu.ja.nälän.tunnekin.hävi-
si.hetkeksi.

Minä.läikyin.takaisin.kadulle..Ajattelin,.että.no.nyt.sitä.kuitenkin.
ollaan.täällä..Seuraava.toimi.on.työn.ja.asunnon.katseleminen..Kun.
Aune.viimein.tuli,.kävi.selväksi.että.aika,.jonka.olimme.olleet.erossa,.
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oli.jättänyt.jälkensä..Mutta.samana.iltana.onnistuimme.löytämään.
toisemme.sanan.todellisessa.merkityksessä.

Liisterin keittäjä, levyseppä ja apumies

Sekä.työ.että.asunto.järjestyivät.suhteellisen.pian..Ensimmäinen.
työpaikkani.oli.Gamlestadenin.tehtaat,.missä.myös.vaimo.oli.töissä..
Minusta.tehtiin.jonkinlainen.”liisterin.keittäjä”..Näin.minä.sen.asi-
an.käsitin..Saimme.työsuhdeasunnon..Tunsimme.itsemme.sanomat-
toman.rikkaiksi..Oli.vakituinen.työ..Uskomatonta!!!.Tuntipalkka.oli.
huimaava.2.kruunua.ja.14.äyriä.tunnissa,.102,72.kruunua.viikossa.

Asunnon.irtaimisto.koostui.kahdesta.vaahtokumipatjasta,.kahdes-
ta.tyynystä.ja.kahdesta.huovasta..Siihen.kuului.myös.kaksi.tyhjää.si-
nappilasia,.kaksi.lautasta.ja.kaksi.ruokalusikkaa.

Vaimon.työtoverit.osoittautuivat.erittäin.avuliaiksi..Eräänä.päivä-
nä.yksi.heistä.tuli.meille.iso.pussi.kourassa..Se.sisälsi.viisi.kiloa.rus-
keita.papuja..Niitä.söimme.kahden.viikon.ajan..Teimme.sen.jälkeen.
ruskeiden.papujen.kanssa.sopimuksen,.että.emme.tule.tarvitsemaan.
toisiamme,.ja.se.lupaus.on.pitänyt!

Kuuden.kuukauden.keittämisen.jälkeen.alkoi.tuntua,.että.palkka.
oli.liian.pieni..Siskon.mies,.joka.työskenteli.Uddevallan.telakalla.le-
vyseppänä,.ylipuhui.minut.lähtemään.mukaansa.työnhakuun..Hän.
sanoi.olevansa.vailla.apumiestä.

Eräänä.maanantaiaamuna.1958.ilmestyin.telakalle.ja.aloin.hommat.
hänen.apulaisenaan..Työtä.riitti..Ruokatunnin.jälkeen.saapui.paikal-
le.keltapukuinen.mies..Hän.tuijotti.minua.ja.kysyi.ruotsiksi:.”Kukas.
sinä.olet?”.Minä.en.ymmärtänyt..Lankomies.yritti.takeltaa,.että.hän.
oli.tehnyt.töitä.monta.päivää.ilman.apua.ja.että.minä.olin.tällä.het-
kellä.työtön..Palaveri.loppui.”työnjohtajan”.lakoniseen.huomautuk-
seen:.”Sinun.on.kai.sitten.parasta.aloittaa.nyt.”

Suosittu ”dirre”

Telakalla.vallitsi.epäsopu..Thorden,.telakan.omistaja.ja.johtaja.oli.jou-
tunut.jättämään.tehtävänsä.edellisenä.vuonna..Hän.oli.erittäin.suo-
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sittu.suomalaisten.keskuudessa..Kaikilla.oli.se.käsitys,.että.hänet.oli.
syrjäytetty.epärehellisin.keinoin.

Hänen.suosionsa.ilmeni.selvästi,.kun.ensimmäinen.silloisten.mit-
tapuiden.mukainen.jättiläisalus.V.Alfon.Jones,.68000.brt,.laskettiin.
vesille..Oli.liikuttavaa.katsoa,.kun.hän.tuli.verannalle.”kotkan.pesäs-
sään”,.joksi.hänen.huvilaansa.kutsuttiin..Ulkona.seisoi.2000-päinen.
joukko,.joka.mielenosoituksellisesti.käänsi.selkänsä.laivalle,.kun.se.
liukui.telakalta..Vanha.”Dirre”.oli.liikuttunut,.siitä.ei.ollut.pienin-
täkään.epäilystä..”Tulkaa.sisään.kaikki”,.hän.huudahti.kahdelle.tu-
hannelle.miehelle.

”Gårdan”, ”Kulan” ja kuorma-autot

Uddevalla.tuntui.valitettavasti.ahtaalle.vaimoni.mielestä..Hän.oli.pääs-
syt.suurkaupungin.makuun.ja.halusi.takaisin.Göteborgiin..Seuraava.
työpaikkamme.oli.Gårdan.tehtaat..Siellä.värjäsin.villalankoja..Mieleni.
paloi.kuitenkin.SKF:ään.ja.kolmen.kuukauden.värjäämisen.jälkeen.
alkoi.työsuhteeni.”Kulanissa”.

Silloin.tuli.seuraava.yllätys..Eräänä.päivänä.töistä.tullessani,.löy-
sin.perheeni.sekä.irtaimistoni.pihalta..Meidät.oli.häädetty!!!.Näin.
siitäkin.huolimatta,.että.vaimoni.oli.edelleen.talon.kirjoissa..Mutta.
huoneisto.oli.minun.nimissäni.ja.koska.en.enää.ollut.talon.kirjoissa,.
niin.eikun.pihalle.vaan.

Nyt.olivat.hyvät.neuvot.kalliita..1959.vallitsi.Göteborgissa.suuri.
asuntopula..Vuokralautakunta.oli.täpösen.täynnä.epätoivoisia.ihmi-
siä..Heitä.istui.rappukäytävissäkin.

Vanha.keuhkotautini.oli.meille.pelastus..Sosiaalin.kautta.sivuutim-
me.jonon.ja.saimme.asunnon.Majornasta..Ymmärrettävistä.syistä.myös.
vaimoni.lopetti.Gårdassa.ja.sai.töitä.Mölnlycken.lankatehtaalta.

SKF:ssä.alkoi.ammattiyhdistysliike.kiinnostaa..Minä.otin.osaa.työ-
ajalla.pidettyyn.tiedotustilaisuuteen,.josta.saimme.korvauksen.am-
mattiyhdistykseltä..Siihen.aikaan.ei.tullut.kysymykseenkään,.että.
työnantaja.olisi.maksanut.palkkaa.sellaisesta..Osanottajat.olivat.kir-
java.joukko..Meitä.oli.13.eri.kansalaisuutta.
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”Työkaverini Evald oli syntynyt Tanskassa, mutta hän oli Israelin kansalainen. Kerran, kun oli 
vaalivuosi, Evald sai viranomaisilta paperin, jossa luki, että hän on ’ulkomaalainen’ eikä saa 
äänestää. Minun paperissani luki sen sijaan ’ei Ruotsin kansalainen’. Silloin Evald sai meiltä 
työtovereilta lempinimensä ’Utlänningen’.” SKF, 1964.
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Eräs. hauska. episodi. tätä. kirjavuutta:. Yhden. sellaisen. tilaisuu-
den.jälkeen.saapasteli.ammattiyhdistyksen.rahastonhoitaja.sisään.
nippu.kirjekuoria.kourassaan..”Tahtoisin,.että.sanoisitte.nimenne,.
niin.saatte.rahakorvauksen.minulta.”.Nimenhuuto.alkoi:.Mujanovic,.
Skonjuk,.Mrnjac,.Saastamoinen.jne..Kasööri.pysäytti.huudon.sano-
malla:.”Tavatkaa.nimenne.muuten.en.löydä.teidän.kirjettänne!”

”Svensson”,.huusi.seuraava.mies,.”w.ja.lopussa.zon!”
Silloin.1968.ei.työhuonekunnan.johtopaikoilla.ollut.vielä.ulko-

maalaisia..Yritin.näkyä.kokouksissa,.mutta.en.päässyt.listoille..Vuotta.
myöhemmin.alkoi.kaipuu.kokea.jotain.uutta..Sanoin.itseni.irti.oltu-
ani.kymmenen.vuotta.SKF:ssä..Tuli.mieleen.ajatus:.onko.tuon.aidan.
toisella.puolella.yleensäkään.elämää?

Sitä. oli!. Volvon. kuorma-autotehdas. oli. seuraava. työpaikka..
Tehtäväkseni.annettiin.materiaalin.hoito..Se.tarkoitti,.että.vastuul-
lani.oli.osien.hankinta.joka.miehelle..Työ.oli.mielenkiintoinen.ja.kun.
sarjat.olivat.pitkiä,.joskus.jopa.160.vaunua,.oli.rauhallista.

Mutta.sarjavaihtojen.yhteydessä.oli.kiireistä..Aina.puuttui.joitain..
Juokse.esimiehen.luo,.juokse,.juokse!!!

Siihen.aikaan.Volvon.henkilökunnan.vaihtuvuus.oli.50.prosenttia.
ja.ylikin..Useimmat.työläiset.olivat.maahanmuuttajia.

Villi lakko

Volvo.oli.niin.paljon.edellä.muita.yrityksiä.ruotsin.kielen.opetuk-
sessa,.että.se.antoi.kaikille.niille,.jotka.eivät.olleet.Ruotsin.kansalai-
sia,.oikeuden.käydä.opiskelemassa.240.tuntia.palkallisena.työaikana..
Kiinnostus.oli.aivan.liian.suurta..Kaikki.halusivat.mukaan.kursseil-
le,.jopa.ne,.jotka.osasivat.jonkin.verran.ruotsia.

Volvo.ei.pystynyt.järjestämään.kaikkia.kursseja.samanaikaisesti.ei-
vätkä.luvatut.rahat.tulleet.tilissä.niille,.jotka.olivat.käyneet.kurssil-
la..Tämän.tuloksena.joku.tyytymätön.aatu.uskotteli.työtovereilleen,.
että.korvausta.ei.tulla.koskaan.maksamaankaan..Kaverit.aloittivat.
työnseisauksen..Työnjohtajat.juoksivat.pää.kolmantena.jalkana.kir-
kuen:.”Tämä.on.villi.lakko!”
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Ay-jatkokurssi Skåvsjöholmissa, 1972. Pentti nojaa vasemmassa reunassa pylvääseen.
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Ammattiosasto,.joka.ei.aluksi.tiennyt,.mistä.oli.kysymys,.yritti.epä-
toivoisesti.hakea.tulkkia.ja.se.tuli.minun.hommakseni.

Selitin,.että.palkka.oli.vain.myöhässä,.mistään.kummallisuuksis-
ta.ei.ollut.kyse..Puolen.tunnin.palaverin.jälkeen.näiden.tulisielujen.
kanssa.onnistuimme.saamaan.rauhan.taloon..Pojat.aloittivat.työt.uh-
kavaatimuksella,.että.rahat.on.maksettava.seuraavassa.tilissä..Tästä.
oli.seurauksena,.että.ammattiyhdistys.nieli.minut.karvoineen.päi-
vineen.

Kolmen.viikon.työsuhteen.jälkeen.istuin.ryhmän.johtokunnas-
sa.ja.saman.vuoden.vuosikokouksessa.myös.työhuonekunnan.joh-
tokunnassa..Sitten.tuli.koulutuksen.aika..Kolmivuotisen.iltakoulun.
jälkeen.Göteborgin.työväen.kansankorkeakoulussa.tunsin.itseni.pro-
fessoriksi.

1970-luku.osoittautui.sotaiseksi..Äärivasemmisto.keskitti.huomion-
sa.Ruotsin.suurinta.työnantajaa.kohtaan..Aihetta.tyytymättömyyteen.
oli,.siitä.juorusi.myös.henkilökunnan.53-prosenttinen.vaihtuvuus.

Äärivasemmisto.käytti.luonnollisesti.tätä.hyväkseen..Kokoukset.
olivat.myrskyisiä..Nämä.demagogit,.joiden.ulosanti.paljasti.korkean.
koulutuksen,.tekivät.elämän.happamaksi..Tavalliset.jäsenet.väsyivät.
luonnollisista.syistä.ja.jättivät.tulematta.kokouksiin.

Siitä.oli.seurauksena,.että.nämä.yhteiskunnan.kaatajat.olivat.enem-
mistönä.monessa.kokouksessa..Ja.koska.jäsenkokous.on.korkein.päät-
tävä.elin.ammattiyhdistysliikkeessä,.ei.ole.vaikeaa.arvata,.että.pää-
tökset.joskus.tuntuivat.toivottomilta.

Ahtaat kengät ja myötämäärääminen

Henkilö-.ja.kuorma-autonvalmistuksen.työolosuhteissa.vallitsi.suuri.
ero..Niin.sanottu.asema-aika.eli.aika,.joka.on.käytettävissä.yhtä.au-
toa.kohtaan,.oli.henkilöauton.valmistuksessa.kaksi.minuuttia,.kun.
taas.kuorma-auton.kokoamiseen.aikaa.oli.puoli.tuntia..Näin.ollen.
työ.henkilöautopuolella.oli.yksitoikkoista.ja.stressaavaa.

Yhtiön.edustajat.työryhmässä,.jonka.tarkoituksena.oli.tuoda.eh-
dotuksia,.jotka.parantaisivat.olosuhteita,.ehdottivat,.että.pantaisiin.
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käytäntöön.aito.amerikkalainen.systeemi,.niin.työvaihtelu..Tarkoitus.
oli,.että.työläiset.opettelisivat.useampia.työmomentteja.ja.vaihtaisi-
vat.työtä.esimerkiksi.kerran.tunnissa..Tähän.vastasi.lakonisesti.yksi.
työhuonekunnan.edustajista,.että.jos.minulla.on.pari.kenkiä,.jotka.
puristavat,.ei.tilanne.parane,.jos.saan.kahdeksan.paria.samanlaisia.

Pikkuhiljaa.tilanne.kuitenkin.parani..Henkilökunnan.vaihtuvuus.
pieneni.13.prosenttiin.

Kun.katselen.elämää.taaksepäin,.hämmästyn,.kuinka.paljon.tapah-
tui.sinä.aikana.kun.olin.mukana.”fakissa”..Muun.muassa.”Meidnerin.
lait”.ja.myös.myötämääräämislaki.helpottivat.suuressa.määrin.pon-
nistuksiamme..Ajatelkaapa,.että.työnantaja.suostui.maksamaan.kor-
vauksen.menetetystä.työajasta.vuorotyöläisille,.jotka.tahtoivat.olla.
mukana.työhuonekunnan.kokouksissa!

Mutta.yksi.häviö,.joka.kaivelee.mieltä.edelleen.on,.että.työläisiltä.
evättiin.oikeus.kuulua.kollektiivisesti.sosiaalidemokraattiseen.puo-
lueeseen..Kun.tiedossamme.on,.että.työnantajat.lahjoittivat.suuria.
summia.jokaiseen.vaalikampanjaan.porvaripuolueille,.olisi.oikeuden-
mukaisempaa,.jos.saisimme.säilyttää.kollektiivisuutemme.sosiaali-
demokraatteihin.

Kun.ajattelen.työttömyysvuosiani.Suomessa.ja.sitä.mikä.oli.minun.
ihmisarvoni.silloin,.voin.vain.todeta:.mikä.ero.siihen.nähden,.mil-
laista.Ruotsissa.on.tätä.nykyä!

Minun.kaverini.kutsuivat.minua.yliloikkariksi.Suomessa.1957.
Sellaiseksi.ryhdyin.jälleen.1979..Loikkasin.silloin.virkamiespuo-

lelle.aloittamalla.työhönottokonttorissa.
Mutta.sehän.on.ihan.eri.luku.

Pentti Riutta
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Henkilöautot ja kuorma-autot

Volvon. ensimmäinen. sarjavalmisteinen. auto. pyörsi. tehtaalta. Hisingenissä.
Göteborgissa.14..huhtikuuta.1927..Aluksi.Lundbyn.tehtailla.valmistettiin.henki-
löautoja,.kuoma-autoja.ja.linja-autoja..Ensimmäisinä.vuosikymmeninä.kuorma-au-
tot.ja.linja-autot.olivat.vallitsevia.Volvon.tuotannossa..Vasta.vuonna.1949.Volvolla.
valmistettiin.ensimmäisen.kerran.enemmän.henkilöautoja.kuin.kuorma-.ja.lin-
ja-autoja.

Henkilöautot

Vuosituotanto.oli.vuonna.1957.yli.50.000.henkilöautoa..Vuonna.1959.hihnalta.pois-
tui.Göteborgissa.500.000:s.Volvo-auto..Samana.vuonna.Volvo.osti.4.000.000.ne-
liömetrin.suuruisen.maa-alueen.Hisingenistä.uutta.henkilöautotehdasta.varten..
Uusi.Torslandan.tehdas.vihittiin.käyttöönsä.vuonna.1964..Torslandan.tehdasta.kut-
suttin.arkipuheessa.Volvon.henkilöautotehtaaksi,.ja.siellä.tuotettiin.vain.henki-
löautoja..Vuonna.1980.perustettiin.Volvo.Personvagnar.AB..Volvo.myi.henkilöau-
tovalmistuksensa.50.miljardilla.kruunulla.amerikkalaiselle.Ford.Motor.Company.
-yritykselle.vuonna.1999.

Kuorma-autot

Jo.vuonna.1926.suunniteltiin.kuorma-autojen.valmistamista,. ja.ensimmäinen.
kuorma-auto.valmistettiin.vuonna.1928..Vuonna.1969.perustettiin.osasto.Volvo.
Lastvagnar..Tuven.kuorma-autotehdas.aloitti.tuotantonsa.1981..Sitä.seuraavana.
vuonna.perustettiin.Volvo.Lastvagnar.AB..Osa.kuorma-autotuotannosta.pysyi.kui-
tenkin.Lundbyn.tehtailla.Hisingenissä.vuoteen.1993.

Tarmo Ahonen, Erkki Heino ja 
kirjan ”Volvo Personvagnar 1927–2001” tiedot 
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TA. Kori on liikkumatta ja pistehitsaajat hitsaavat korin katon kiinni rullahitsillä, 1964.
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Henkilöautot – Torslandan tehtaat

Torslandan.uusi.tehdas.oli.yli.kilometrin.pituinen..Se.oli.jaettu.tehtaanosiin,.jois-
sa.oli.erikoistuttu.tuotannon.eri.vaiheisiin.

TA = Torslandan A-tehdas – ”Koritehdas”, jossa autonkorit valmistettiin

TB = Torslandan B-tehdas – ”Maalaamo”, jossa korit maalattiin

TC = Torslandan C-tehdas – ”Kokoonpano”, jossa auto koottiin valmiiksi.
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TC. Kokoonpanonauhalla korit varustetaan mm. lasiruuduilla, 1964.
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TB. Autonkoreja märkähiotaan ennen loppumaalausta, 1964.
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TC. Moottoreiden varustelunauha, 1964.
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Hihnat ja balanssit

Hihnat

Jokaisessa.tehtaanosassa.oli.useita.liukuhihnoja,.”baanoja”..Koritehtaassa.(TA).oli.
esimerkiksi.yhteen.aikaan.samanaikaisesti.kahdeksan.hihnaa..Hihna.eteni.ja.kori.
siirtyi.eteenpäin.niin,.että.jokainen.työntekijä,.esimerkiksi.pistehitsaajat,.asenta-
jat.ja.peltisepät,.saivat.tehdä.työtehtävät,.joihin.he.olivat.erikoistuneet.

Balanssit

Eri.työtehtäviä.eli.työvaiheita,.joita.työläisillä.oli.joka.hihnalla,.sanottiin.arkipäi-
väisesti.”balansseiksi”..Se,.miten.kukin.balanssi.oli.tehtävä,.oli.kuvattu.yksityis-
kohtaisesti.ns..balanssipaperissa,.jonka.kaikki.työläiset.saivat.

Aika,.joka.kullakin.työläisellä.oli.omaa.vaihettaan.varten,.oli.enimmillään.vain.
muutaman.minuutin..1950-.ja.1960-luvulla.oli.käsiteltävä.yli.30.koria.tunnissa.

Esityöasemat

Eri.tehtaanosien.hihnat.saattoivat.olla.erilaisia..Esimerkiksi.kokoonpanossa.(TC).
hihnan.yhteydessä.oli.eri.jaksoja,.esityöasemia.ja.sivuhihnoja.

”Kittihihna”

Osa.maalaamon.(TB).hihnaa.nimitettiin.”kittibaanaksi”..Siellä.kori.tiivistettiin.
kittimassalla,.ennen.kuin.se.oli.valmis.pohjamaalattavaksi..Melkein.kaikki.kitti-
hihnan.työläiset.olivat.naisia.

Erkki Heino ja Anneli Ylijärvi
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Anneli Ylijärvi kesälomamatkalla Oulussa äitinsä Inkerin, pikkusisarensa Arjan ja serkkunsa 
Mirjan (oikealla) kanssa, 1962.
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Sekä suomalainen että 
ruotsalainen

Anneli Ylijärvi

Muutti Ruotsiin:�.Ensimmäisen.kerran.vuonna.
1957.

Työ:�.Olen.työssä.varaosapakkaamossa,.mut-
ta.nyt.olen.kokopäivätoiminen.ay-aktiivi.pu-
heenjohtajana.yhdessä.Volvon.ryhmätoimi-
kunnista.

Aloitin Volvolla:�.Vuonna.1988.

Perhe:�.Eronnut,.kolme.täysi-ikäistä.lasta.ja.
kaksi.lapsenlasta..Minulla.on.suomalainen.
avomies,.joka.ajoittain.asuu.Espanjassa.

Henkilö, jota ihailen:�.Äitini.

Luen:�.Kaikkea..Luen.paljon,.sekä.suomeksi.että.ruotsiksi.

Kertomisesta ja kirjoittamisesta:�.Uskon,.että.on.tärkeää,.että.juuri.me,.
jotka.olimme.mukana.tapahtumissa,.kerromme.niistä..Kysymys.on.ni-
menomaan.meidän.historiastamme..Juuremme.ovat.Suomessa,.mutta.
olemme.myös.auttaneet.Ruotsia.kasvamaan.

Synnyin.1946.Oulussa..Isäni.kuoli.ollessani.vajaat.neljä.vuotta.vanha..
Olin.paljon.isovanhempieni.luona.ja.itsenäistyin.aikaisin..Asuin.äi-
tini.kanssa,.ja.vuonna.1957.sain.pikkusiskon..Saman.vuoden.syksyl-
lä.muutimme.Ruotsiin,.Uddevallaan..Olen.usein.sanonut,.että.minut.
pakkomuutettiin,.koska.minulta.ei.kysytty.haluanko.

Vuoden.1959.keväällä,.kun.olin.13.vuotta,.jouduin.muuttamaan.
takaisin.Suomeen..Se.oli.helppoa.mutta.myös.vaikeaa,.koska.kaik-
ki.uudet.ystäväni.jäivät.Ruotsiin..Asuin.ystäväperheen.luona.koko.
syksyn,.koska.äitini.halusi,.että.kävisin.kouluni.Suomessa..Koko.per-
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heen.oli.tarkoitus.muuttaa.Suomeen..Totuin.elämään.Suomessa.uu-
delleen..Siksi.tulin.vähän.surulliseksi,.kun.äiti.tahtoi,.että.tulisin.ta-
kaisin..Saman.vuoden.jouluna.tulin.lomalle,.jonka.luulin.kestävän.
vain.joulun.yli,.mutta.jäin.tänne.

Ruotsalainen vai suomalainen?

Olen.siis.muuttanut.edestakaisin..Olenko.minä.ruotsalainen.vai.suo-
malainen?.Sydän.on.suomalainen,.mutta.tavoiltani.olen.enemmän.
ruotsalainen.kuin.suomalainen..Niin.käy,.kun.asuu.ulkomailla.

Kaikki.kolme.lastani.ovat.ylpeitä.suomalaisesta.syntyperästään..
On.selvää,.että.he.tuntevat.olevansa.ruotsalaisia,.koska.ovat.asuneet.
täällä.koko.elämänsä,.mutta.kun.on.kysymys.urheilusta,.niin.he.kan-
nustavat.Suomea.

Volvo aiheutti odottamattoman käännöksen työelämässä

Ensimmäinen.ammattini.Ruotsissa.oli.kylmäkkö..Tein.sitä.työtä.vuo-
desta.1961.alkaen.viisi.vuotta.eteenpäin..Lasten.syntymän.jälkeen.
jäin.kotiin.muutamaksi.vuodeksi..Sitten.aloin.opiskella..Tuloksena.
oli.kotikielenopettajatutkinto..Tein.opettajantyötä.muutaman.vuo-
den,.mutta.sekä.suomalaiset.lapset.että.työpaikat.vähenivät,.joten.
muutamat.meistä.jouduttiin.lomauttamaan.

Työttömänä.ollessani.en.halunnut.odotella,.että.joku.koululta.soittai-
si.ja.tarjoaisi.sijaisuutta..Kun.eräs.ystäväni.vuonna.1988.aloitti.Volvolla,.
myös.minä.hakeuduin.sinne..Siitä.muodostui.minulle.haaste.

Oli. aivan. erilaista. työskennellä. teollisuudessa. kuin. koulussa..
Ensimmäinen.työni.Volvolla.oli.”kittipaanalla”,.jota.myös.akkapaa-
naksi.kutsuttiin,.koska.sillä.oli.melkein.vain.naisia.töissä..Kaikesta.
huolimatta.viihdyin.oikein.hyvin..Työvoiman.vaihtuvuus.oli.korkea.
siihen.aikaan..Työpaikkoja.oli.tarjolla.paljon.eikä.työskentely.teh-
taassa.ollut.mitenkään.”hienoa”..Myös.minä.olin.ajatellut.lopettavani.
parin.vuoden.kuluttua,.mutta.toisin.kävi..Nyt.olen.vaihtanut.työteh-
täviä.Volvolla.muutaman.kerran..Myös.työajat.ovat.vaihtuneet..Olen.
työskennellyt.kaikissa.muissa.vuoroissa.paitsi.kolmivuorotyössä.



Anneli tauolla kylmäköntöistä, joita hän teki Hotell Carliassa Uddevallassa, 1962.
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Tasa-arvo ja syrjintä

Vuosien.varrella.olen.tavannut.monia.ihmisiä,.sekä.naisia.että.miehiä,.
joista.on.tullut.ystäviä.ja.työtovereita..Se.että.Volvolla.työskentelee.
enemmän.miehiä.kuin.naisia.ei.häiritse.minua,.päinvastoin..Se.on.hyvä,.
koska.moni.työ.on.raskasta.eikä.kaikkia.töitä.vielä.ole.sopeutettu.siten,.
että.ne.sopivat.myös.naisten.tehtäviksi..Tasa-arvo.paranee.Volvolla..
Sen.kanssa.tehdään.työtä,.vaikka.edistystä.tapahtuukin.hitaasti.

Volvo.työskentelee.sekä.monikulttuurisuuden.että.tasa-arvon.edis-
tämiseksi.yhtenä.kysymyksenä..Minusta.niiden.ei.tule.kuulua.yhteen..
Miesten.ja.naisten.tasa-arvoisuusasiassa.puhutaan.sukupuolten.vä-
lisistä.eroista..Sitä.ei.saa.sotkea.yhteen.etnisen.syrjinnän.vastaisen.
työn.ja.yrityksen.muun.monikulttuurisuustyön.kanssa..Luokka.ja.
sukupuoli.käyvät.käsi.kädessä,.se.on.perusta..Se.pitää.aina.muistaa.
syrjinnästä.puhuttaessa.

Ei.naisena.oleminen.Volvolla.ole.haitta..Kaikilta.odotetaan.paras-
ta.mahdollista.panosta.sukupuoleen.katsomatta.

Ammattiliitto on itsestäänselvyys

Koko.työelämäni.ajan.olen.ollut.mukana.ammattiliitossa..Ammattiliitto.
on.yhtä.tärkeä.Suomessa.kuin.täällä,.ehkä.tavallaan.vielä.tärkeäm-
pi..On.ollut.pakko.lakkoilla,.että.saataisiin.aikaan.parannuksia..Se.
on.yhdistänyt.ihmisiä.vahvemmin.yhteen,.vaikkakin.lakkoilu.ei.ole.
aina.paras.tapa.saada.parannuksia.aikaan.

Minut.valittiin.työturvallisuusvaltuutetuksi.jo.parin.vuoden.työs-
kentelyn.jälkeen,.mutta.koska.olen.muuttanut.osastoa.usein,.niin.
myös.ammattiyhdistystyöni.on.ollut.pätkittäistä..Vahva.puoleni.on,.
että.uskallan.sanoa.mielipiteeni..Siksi.työtoverini.halusivat.minut.
heitä.edustamaan..Olen.aina.ollut.vähän.kriittinen.ja.tahtonut.saa-
da.tahtoni.läpi..On.tärkeää.vaikuttaa.

Kahdeksan.vuotta.sitten.tarjosi.Volvo.ryhmäeläkkeitä..Meidän.osas-
ton.puheenjohtaja.otti.vastaan.sopimuseläkkeen,.joten.minulta.ky-
syttiin,.otanko.vastaan.puheenjohtajan.tehtävät?.En.tarvinnut.pit-
kää.miettimisaikaa..Se.oli.haaste,.joka.piti.ottaa.vastaan.



Vuodet.ovat.sisältäneet.monta.kamppailua.ja.paljon.uutta.opittavaa..
Muun.muassa.työskentely.tasa-arvon.puolesta.on.tärkeää..Sitä.halu-
an.jatkaa.niin.töissä.kuin.vapaa-aikanakin..Volvon.noin.30:stä.osas-
ton.johtokunnan.puheenjohtajasta.vain.kolme.on.naisia..Jo.pelkäs-
tään.se.on.haaste..Ei.siitä.sukupuolesta.tehdä.suurta.numeroa,.mut-
ta.kyllä.joskus.on.aika.kovaa.olla.nainen.niin.miesvaltaisessa.poru-
kassa..Minähän.en.ole.vain.nainen,.vaan.olen.myös.siirtolainen..Siksi.
on.tärkeää,.että.teen.myös.hyvän.työn.

Yhdistyselämä on tärkeää

Viimeiset.kaksikymmentä.vuotta.olen.asunut.Göteborgissa.ja.pa-
neutunut.yhdistystoimintaan.monella.eri.tavalla..Olen.paneutunut.
erityisesti.naisyhdistyksiin..Toimin.puheenjohtajana.naispäivystys.

Anneli keskustelee eläkeasioista Borka Bezeljin, Isidoro Zafran ja Rauno Saarisen kanssa, 2004.
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Piilopirtissä,.olen.mukana.Kvinnojourer.i.Västin.hallituksessa.ja.val-
takunnallisella.tasolla.Suomalaisessa.Naistenfoorumissa.

Mukanaolo.naispäivystystoiminnassa.on.itsestään.selvä.asia.minulle,.
koska.näen.kaikki.ne.yhteiskunnalliset.epäkohdat,.jotka.kohdistuvat.
naisiin.vain.siksi,.että.olemme.naisia..Se.ei.ole.oikein..Päivystyksissä.
näemme.kuinka.miesten.väkivalta.naisia.kohtaan.vaikuttaa.sekä.nai-
siin.että.lapsiin..He.saavat.ensiavun.meiltä,.mutta.se.ei.aina.riitä,.
vaan.yhteiskunnan.on.otettava.myös.vastuu,.tai.oikeammin.miesten..
Naispäivystys.tulisi.olla.joka.kunnassa,.mutta.näin.ei.ole.

Töissä.olen.kertonut,.että.olen.mukana.naispäivystyksessä..Saan.
jonkin.verran.kysymyksiä,.mitä.teemme.ja.miten.voimme.auttaa.tyt-
töjä.ja.naisia.selviämään.tilanteista,.jonne.he.ovat.joutuneet..Autan.
mielelläni.ja.keskustelen.heidän.kanssaan.

Sehän.on.oikeastaan.sitä,.mitä.ammattiliiton.toiminta.on:.auttaa.
tovereita,.kun.siihen.on.tarve.

Anneli Ylijärvi
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Elinehdot Ruotsissa 1��0
Keskimääräinen elinikä:.miehet.75,2.vuotta.ja.naiset.77,8.vuotta.
Lapsikuolleisuus:.1,8.prosenttia.
Väkiluku:.7.497.967.asukasta.
Työttömyys:.1,4.prosenttia.
LO-työläisen tuntipalkka:.5,77.kruunua.
Kahvikilo:.10.kruunua.ja.67.äyriä.
Päivälehti:.30.äyriä.
Maitolitra:.77.äyriä.

Ote kirjasta Vår arbetsplats – Volvo 

(Reformernas årtionde – perioden 1960–1969)

Suomessa syntyneiden
Ruotsissa asuvien määrä 31. joulukuuta 1960:.101.453.henkeä.

Lähde: Ruotsin tilastollisen keskustoimiston väestötilastot
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”Marriage point”, jossa kori ja etu- ja taka-akselit ”naitetaan”. Hihna 2:7 koostui yläosasta ja 
alaosasta. Alaosaa sanottiin ”montuksi”. Siellä työläiset mm. asensivat pakoputkia alhaalta 
käsin käsivarret olkapään yläpuolella. Hihna rakennettiin ajan mittaan uudelleen työläisten 
työympäristön parantamiseksi. Kokoonpano, Torslanda 1964.
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Asuntopaatista taloon 
Mölnlyckessä

Juhani Tuominen

Syntynyt:�.Länsi-Suomessa,.Porissa.

Muutin Ruotsiin:�.Marraskuussa.1964.

Koulutus Suomessa:�.Kuusivuotinen.kansakou-
lu,.kaksivuotinen.ammattikoulu..Opiskelin.
myyntitekniikkaa,.maantierakennusalaa.ja.
konekorjausta..Olen.myös.ollut.oppisopi-
mussuhteessa.Porvoon.lasikuitutehtaalla.

Vastaanotto Ruotsissa:�.Minulla.ei.ollut.tuttu-
ja.Göteborgissa.enkä.osannut.ruotsia..Kun.
tulin.Volvolle,.muut.olivat.ystävällisiä.paitsi.
rouva.Johansson,.joka.otti.minut.vastaan.

Työkaverit:�.He.olivat.rehtejä.ja.tulin.toimeen.heidän.kanssaan.alusta.
lähtien.

Ensimmäinen yhteys liittoon:�.Heti.työpaikalle.tultuani.

Perhe Ruotsissa:�.Tapasin.vaimoni.Ruotsissa.ja.meillä.on.kolme.lasta.yh-
dessä.

Kieli, jolla ajattelen:�.Suomi.

Vapaa-ajan harrastukset Suomessa:�.Urheilu,.paini,.juoksu.ja.painonnosto.
sekä.koripallo.

Vapaa-ajan harrastukset Ruotsissa:�.Olen.jatkanut.urheiluharrastustani.ja.
olen.ollut.mukana.Volvo.IF:ssä..Pidän.tanssimisesta.

Mitä luen:�.Sekä.ruotsin-.että.suomenkielisiä.lehtiä.

Mitä kuuntelen:�.Joskus.suomenkielisiä.lähetyksiä.

Mistä olen ylpeä:�.Kaikesta,.mitä.olen.tehnyt.työssäni.

Ku
va

: B
o 

G
id

fo
rs

Asuntopaatista taloon Mölnlyckessä | 3�



�0 | Suomalaiset työläiset muistelevat ja kertovat

Olimme.muutamien.kavereiden.kanssa.päättäneet.muuttaa.Ruotsiin..
Olin.töissä.perheen.puutavaraliikkeessä.ja.olin.myös.ollut.töissä.au-
tohallissa.ja.huonekaluliikkeessä..Kun.tulin.Göteborgin.keskusase-
malle.syksyllä.1964,.kaveriani.ja.minua.tuli.puhuttelemaan.suomen-
kielinen.edustaja.Volvolta,.Matti.Hakala..Matti.kysyi,.mihin.olimme.
matkalla,.ja.me.vastasimme,.että.olimme.menossa.Götan.tehtaille..
Matti.pyysi.meitä.hyppäämään.taksiin.ja.hän.lupasi,.että.saisimme.
asua.hotellissa..Se.osoittautui.Göta-joen.Hisingenin.puolella.sijaitse-
vaksi.asuntoveneeksi..Siellä.vietettiin.hurjaa.elämää..Yhtenä.päivänä.
paikalle.tuli.poliisi,.toisena.palokunta..Ja.tappeluita.oli.usein.

Juhani osallistui ns. aloitetoimintaan, jossa työläiset esittivät ideoitaan ja ehdotuksiaan 
laadun parantamiseksi ja tuotantokustannusten alentamiseksi. Aloitteentekijät saivat 
rahapalkkion. Tässä on kyse kaapelinasennuksesta, 1978.
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Kolmen.kuukauden.kuluttua.muutin.Torslandan.tehtaiden.parakkiin.
ja.kahdeksan.kuukauden.päästä.vakituiseen.asuntoon.Hisingeniin.

Aloitin.Volvolla.syksyllä.1964.täytettyäni.21.vuotta..Ensimmäinen.
työni.oli.TC:n.kokoonpanotehtaan.liukuhihnan.2:7:n.ylemmällä.osas-
tolla..Ensimmäinen.työpäiväni.sattui.olemaan.tiistai..Ensimmäiseksi.
työkseni.sain.opetella.asentamaan.paneeleja,.ovenkahvoja.ja.ikkuna-
listoja.vasemmanpuoleiseen.etuoveen.eri.Amazon-malleihin.

Se.ei.kylläkään.ollut.helppoa..Siihen.aikaan.tehtiin.myös.kaikki.
etutyöt.liukuhihnalla..Alussa.työ.oli.hikistä.

Ei täysin vapaaehtoinen lauantai

Muutaman.päivän.kuluttua.luokseni.saapui.työnjohtaja.tulkki.muka-
naan..Hän.kysyi.minulta,.olinko.halukas.jäämään.ylitöihin.työpäivän.
jälkeen..Minä.tuumasin.porilaiseen.tapaan.mietteliäästi.”juu,.juu”..
Työnjohtajani.poistui.paikalta.puhumatta.mitään.sen.enempää.

Kun.työpäivä.päättyi.kello.neljältä.iltapäivällä.ja.olin.menossa.ko-
tiini,.ilmestyi.työnjohtajani.esiin.työmaanportaikossa.ja.sanoi,.että.
olin.luvannut.hänelle.jäädä.ylitöihin.sinä.päivänä..Minkä.minä.tie-
tysti.kielsin.

–.Mutta.olet.lupautunut.sanomalla.”jo,.jo”,.sanoi.työnjohtaja.
Selvitin.hänelle,.että.”juu,.juuni”.tarkoitti.enemmänkin.sitä,.että.

mietin.asiaa..Selitykset.eivät.auttaneet.ja.sain.kiltisti.jäädä.ylitöihin..
Siitä.tuli.hikinen.neljän.tunnin.työrupeama.

Ylitöiden.jälkeen.palasin.asuntoalukselle.ja.olin.läpimärkä.hiestä..
Tapasin.huonekaverini,.joka.tuumasi,.etten.tulisi.näkemään.seuraa-
vaa.lauantaita.siinä.yrityksessä.

Mutta.olen.todellakin.saanut.nähdä.monia.lauantaita.Volvolla.40.
vuoden.aikanani..Ensimmäiset.kokemukseni.olivat.aika.kovia,.mut-
ta.jälkeenpäin.niistä.on.tullut.parempia.

Olen.työskennellyt.työpisteissä,.ollut.työpaikkalomittajana.ja.työn-
ohjaajana..Nykyään.palvelen.palovahtina.ja.muissa.eri.pikku.töissä.

Asuntopaatista taloon Mölnlyckessä | �1
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Mihin hän joutui?

Toinen.muistamani.tapaus.alkuajoiltani.oli,.kun.jouduin.tuuraamaan.
hihnalla.työtoveriani,.joka.ilmoitti.menevänsä.vessaan..Hän.ei.tullut-
kaan.enää.takaisin..Ja.me.etsimme.häntä.kaikkialta.tehtaasta,.jopa.
vessoista,.mutta.emme.löytäneet.

Hän.tuli.takaisin.vasta.kolme.viikkoa.myöhemmin..Hän.oli.läh-
tenyt.kotiin.sanomatta.mitään..Onhan.niitä.nähty.kaikenlaisia.ta-
pauksia.

2:� alusta loppuun

Viihdyn.Volvolla.erittäin.hyvin..Kun.kelaan.taaksepäin,.niin.huomaan.
ajan.menneen.erittäin.nopeasti..Olin.töissä.hihnalla.2:7.vuodesta.1964.
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Volvo IF – 7. divisioona. Juhani työtovereineen, jotka ovat Suomesta, Turkista, Ruotsista, 
Perusta, Portugalista ja Itä-Saksasta, 1971.



siihen.asti,.kun.se.lakkautettiin.1998..Nyt.olen.palovahtina.ja,.kun.
palovahtihommia.ei.ole,.saan.tehdä.sekalaisia.työtehtäviä.

Volvon-vuodet.ovat.olleet.sekä.vaativia.että.hyviä..Olen.pystynyt.
jonkin.verran.vaikuttamaan.työtilanteeseeni.ja.saanut.tarpeeksi.jat-
kokoulutusta.työssäni..Olen.tyytyväinen.ammattiyhdistystiedotuk-
seen,.jota.olen.saanut.näiden.vuosien.aikana.

Tätä.nykyä.asun.talossa.Mölnlyckessä..Aika.ja.ajattelutavat.muut-
tuvat.ja.jos.on.vain.tarpeeksi.optimistinen.ajattelutapa.niin.kaikki.
aina.järjestyy.

Juhani Tuominen

Juhani koeajaa ensimmäistä autoaan ja valmistautuu kesälomamatkalleen Suomeen, 1965.
Telttailua joka säässä – talviloma Dahledissä vuonna 1987 ja kesällä 1966 Tjörnissä.
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Pyörien nostaminen paikalleen ja painavan mutterinkiristimen käsittely oli työlästä, 1964.
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Mahdolliset virheet korjataan, ennen kuin auto hyväksytään, 1964.

Ku
va

: V
ol

vo
n 

hi
st

or
ia

lli
ne

n 
ar

ki
st

o



Suomalaiset työläiset muistelevat ja kertovat | ��

Hihna 2

Hihna.2.oli.tuotannossa.vuosina.1964–1998.Volvon.henkilöautotehtaassa.
Hihnalla.2.valmistettiin.aluksi.Amazon-mallia..Rakensimme.Amazon-mallia.

vuosien.1964.ja.1966.välillä..Sen.jälkeen.tuli.140-sarja.vuosina.1966–1974.
Vähitellen.siirryimme.240-sarjaan,.jota.rakennettiin.vuoden.1974.syksystä.vuo-

den.1992.kevääseen..Hihnalla.teimme.kaksivuorotyötä.ja.työstimme.autoja.sekä.
ylhäältä.että.alhaalta.päin..Jossain.1970-luvun.vaiheessa.meitä.oli.hihnalla.2.000.
työntekijää.

Sitten.tuli.940-sarja..Sitä.tehtiin.vuosina.1992–1994.
Uusi.850-auto.tuli.syksyllä.1994..Malli.vaihtoi.vain.nimeä.S70/V70:ksi,.muuten.

oli.periaatteessa.kysymys.samasta.autosta.aina.vuoteen.1998.
Tällöin.yritys.päätti.romuttaa.kakkoshihnan.ja.siirtyä.yksihihnasysteemiin,.jota.

sanomme.”Superlineksi”.
Tähän.päättyi.kakkoshihnan.tarina.

Juhani Tuominen
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Raimo Saarainen pitää lepohetken kuntoilurupeaman jälkeen kotonaan Torslandan parakki-
alueella, 1969.
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Pelkkiä nuoria miehiä

Raimo Saarainen

Syntynyt:�.Vehkalahdessa.Lappeenrannassa.

Muutin Ruotsiin:�.Vuonna.1969.

Ammatti:�.Maalari.

Työ Suomessa:�.15-vuotiaana.aloitin.huoltoasemal-
la,.jossa.olin.töissä.kuusi.vuotta..Olin.myös.töis-
sä.sahalla.

Ensimmäinen yhteys liittoon:�.TK-portilla..
Työhuonekunnan.edustaja.seisoi.siellä.infor-
moimassa.

Nykyinen työ:�.Ei.valittamista.

Perhe Suomessa:�.Olin.kihloissa.ennen.Ruotsiin.
muuttoani..Hän.tuli.myöhemmin.Göteborgiin.ja.
Volvolle.töihin.

Perhe Ruotsissa:�.Avovaimo.ja.kaksi.lasta.

Tanssin:�.Sekä.suomalaisen.että.ruotsalaisen.musiikin.tahtiin.

Luen:�.Göteborgs-Postenia.ja.ruotsinsuomalaisia.lehtiä.

Käyn mielelläni:�.Teatterissa.ja.elokuvissa.

Kuuntelen:�.Radiota,.joskus.Sisuradion.lähetyksiä.ja,.jos.on.aikaa,.
suomenkielisiä.lähiradiolähetyksiä.

Työttömyys.ei.ollut.syynä.muuttooni,.vaan.pikemminkin.seikkailun-
halu..Olin.työnvälityksessä.Suomessa.ja.sieltä.hankittiin.minulle.töi-
tä.Volvon.henkilöautotehtaalta..Oli.luvattu,.että.joku.hakisi.minut.
Göteborgin.päärautatieasemalta,.mutta.kukaan.ei.tullut..Olin.ulko-
na.koko.yön.ja.söin.”Ett.rum.och.kök”-nimisessä.ravintolassa..Ruoka,.
pala.lihaa.ja.olut,.maksoi.50.kruunua.

Alkuajan.sain.asua.Torslandan.parakeissa..Yritys.oli.järjestänyt..Meitä.
asui.siellä.varmaan.100..Enimmäkseen.suomalaisia,.turkkilaisia.ja.ju-
goslaaveja..Pelkkiä.nuoria.miehiä.
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Kun.aloin.Volvolla,.en.osannut.sanaakaan.ruotsia,.mutta.sain.käy-
dä.240.tunnin.kurssin.työssä..Työtoverini.olivat.mukavia.ja.minun.
osastollani.oli.paljon.väkeä.Suomesta.

Olen.vieläkin.Volvolla.töissä..Olen.omistanut.suuren.osan.vapaa-
ajastani.urheilulle,.josta.olin.kiinnostunut.jo.Suomessa..Suomessa.
harrastin.pesäpalloa,.lentopalloa.ja.juoksua..Ruotsissa.olin.mukana.
perustamassa.Karhu.IF:ää.vuonna.1974..Rakensimme.oman.kerhota-
lon.Gårdsteniin.vuonna.1980..Olen.ollut.yhdistyksen.puheenjohta-
ja.20.vuotta.

Raimo Saarainen

”Ambulanssi paikalla. Joku ’jätkä’ on juuri heittänyt toisen ulos ikkunasta parakkialueellam-
me.” Vuosi 1969.
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Raimo ja kaksi muuta urheiluohjaajaa poikien kanssa pesäpalloleirillä Bohus-Malmössä, kesä 
1979.
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Pesäpallo-ottelu Gårdstenissä 1980. Suomalaisten suosima urheilulaji.
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Valmis tarvittaessa

Erkki Heino

Syntynyt:�.Vuonna.1940.Iitissä,.pienessä.
kylässä.160.km.Venäjän.rajalta.

Muutin Ruotsiin:�.Kesällä.1962.

Suomessa saatu koulutus:�.
Seitsenvuotinen.peruskoulu.ja.kaksi.
vuotta.ammattikoulussa,.jossa.opimme.
sorvausta,.metallitaontaa.ja.puuveistoa.

Olen ollut seuraavissa ammateissa:�.
Aloitin.teollisuusmaalarina.suures-
sa.selluloosatehtaassa.Kymi.OY:ssä.
Kuusankoskella.ja.olen.myös.ollut.
töissä.SKF:llä.

Perhe:�.Vaimo,.tytär.edellisestä.avioliitosta.ja.kaksi.aviolii-
ton.kautta.saatua.tytärtä.

Millä kielellä ajattelen:�.Useimmiten.ruotsiksi.nykyään,.mutta.puhun.
sekä.suomea.että.ruotsia.

Harrastukset:�.Kalastus..Olen.myös.vanhempien.suomalaisten.liikunta-
rajoitteisten.miesten.yhdyshenkilö..Autan.heitä.pääsemään.ulos,.käy-
mään.asioilla.ja.kävelyllä.

Musiikki:�.Tanssimusiikki.ja.operetit.

Luen:�.Enimmäkseen.tietokonelehtiä,.istun.paljon.tietokoneen.ääressä.
nykyään.

Mistä olen ylpeä:�.Ay-liikkeessä.elämäni.aikana.tekemästäni.työstä..Ay-
työn.kautta.autamme.nimenomaan.jäseniä.

Torslandan.uusi.henkilöautotehdas.ei.ollut.ihan.valmis,.kun.tulin.
Volvolle.vuonna.1963..Rakennustöitä.tehtiin.kuumeisesti.suurten.sä-
leverhojen.takana.lähellä.TA1:den.kolmoshihnaa,.jossa.olin.työssä..
Uusi.tehtaanosa.vihittiin.vasta.1964.



”Uuden tehtaanosan hihnoilla 3 ja 4 sekä hihnoilla 7 ja 8 teimme korit valmiiksi, ennen kuin 
ne nostettiin kattolaitteeseen ja kuljetettiin maalaamoon. Muistan vielä, kun tämä kuva otet-
tiin. Työskentelin peltiseppänä hihnoilla 3 ja 7 yhteensä seitsemän vuotta. Neljänä niistä olin 
tinanpaklaus- ja tinanhiontatöissä, jotka tehtiin hihnan läheisyydessä.” Koritehdas, hihnat 3 
ja 4, TA1, 1964.
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Saimme.ihan.uuden.hallin.ja.uudet.hihnat.ja.sinne.tuli.työhön.
myös.paljon.uusia.suomalaisia,.jotka.eivät.osanneet.ruotsia.

Sain.muuttaa.heti.uuteen.tehtaanosaan.ja.auttaa.uusia.työnteki-
jöitä,.joiden.piti.tutustumiskoulutuksensa.jälkeen.päästä.kiinni.työ-
hönsä.peltiseppinä..Hihnat.olivat.jatkuvassa.liikkeessa,.joten.saman-
aikaisesti.oli.sekä.tehtävä.työtä.että.käveltävä.

Koko.1960-luvulla.tapahtui.suurta.työvoiman.muuttoa.Suomesta.
ja.Jugoslaviasta.Volvolle..Olin.ehtinyt.oppia.melko.paljon.ruotsia.ja.
sain.usein.toimia.tulkkina..Koulutusverstaan.työnjohtajalla.oli.tapa-
na.pyytää.minua.tulkkaamaan.hänelle.työhönottohaastatteluissa.ja.
kun.hän.näytti.tehdasta.uusille.työntekijöille.
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”Yksi työtovereistani hiontakopissa. Työt tehtiin erityisessä huoneessa, jonka lattialla oli vet-
tä. Seisoimme tralleilla ja käytimme raitisilmahengityslaitteita. Teimme vuoron perään tunnin 
hiontatöitä kopissa, tunnin kittaustöitä ulkopuolella. Turvallisuusmääräykset olivat ankarat. 
Työstämämme materiaali oli erittäin myrkyllistä ja se koostui tinasta ja lyijystä, joten meil-
tä otettiin verinäytteitä säännöllisin väliajoin. Kun työt oli tehty, riisuimme työvaatteet erityi-
sessä pukuhuoneessa ja menimme erityissuihkuun, joka huuhteli meidät suurilla vesimäärillä. 
Sitten saimme mennä toiseen huoneeseen pukemaan päällemme siviilivaatteet.”
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Henkilöstövaltuutettujen tarve

Minusta.tuli.varhain.ay-aktiivi.ja.yhtenä.päivänä.työhuonekunnas-
ta. kysyttiin,. voinko. kuvitella. rupeavani. henkilöstövaltuutetuksi..
Työhuonekunta.oli.neuvotellut.ja.vaatinut.nimenomaan.tällaisten.
henkilöstövaltuutettujen.valitsemista.auttamaan.vastasaapuneita.ruot-
sia.osaamattomia..Kysymys.oli.sekä.tiedottamisesta,.tukemisesta.että.
jonkinlaisen.sosiaalisen.funktion.täyttämisestä..Alussa.tuohon.meni.
vain.muutama.tunti.päivässä,.mutta.vähitellen.työstä.tuli.kokopäi-
vätyö..Olin.henkilöstövaltuutettu.autokoritehtaalla..Ensimmäisinä.
vuosina.meitä.oli.useita,.sekä.miehiä.että.naisia,.mutta.sitten.luku-
määrä.laski..Vain.kaksi.meistä.sai.jatkaa,.minä.ja.jugoslaavien.hen-
kilöstövaltuutettu..Muissakin.Volvon.tehtaissa.oli.henkilöstövaltuu-
tettuja,.useimmiten.joku.suomea.puhuva.ja.jugoslaavi..Volvo.maksoi.
palkan,.mutta.teimme.töitä.työhuonekunnalle.ja.meidät.oli.palkattu.
luottamusmieslain.perusteella.

Kaikkea mahdollista tulkkauksesta taloudelliseen neuvonantoon

Saimme.paljon.koulutusta.taloudellisen.neuvonannon.alueella,.ku-
luttajakysymyksissä,.yhteiskuntatietoudessa.ja.jopa.tulkkikoulutus-
ta.Vaxholmissa..Sain.silloin.tällöin.tulkata.kansainvälisten.tehdas-
käyntien.yhteydessä.

Hakevaa.toimintaa.harjoitin.polkupyörällä,.jonka.yritys.oli.anta-
nut.käyttööni..Tehdas.oli.suuri.ja.oli.pakko.pystyä.liikkumaan.nope-
asti,.helposti.ja.joustavasti..Alussa.meillä.oli.potkupyörät,.mutta.sit-
temmin.ne.vaihdettiin.tavallisiin.pienipyröräisiin.pyöriin.

Päivät.olivat.hyvin.erinäköisiä..Joskus.tulkkasin.työterveyshuollossa.
tai.esimiesten.ja.jäsenten.välisisissä.kiistoissa..Ymmärrettävistä.syistä.
en.saanut.valokuvata.työssäni.ja.sen.vuoksi.minulla.ei.ole.kuvia.tuolta.
ajalta..Ihmiset.tarvitsivat.apua.asunnon.tai.päiväkotipaikan.hakemi-
sessa,.yhteydenotossa.pankkiin.ja.eri.viranomaisiin..Veroviranomaisiin.
ja.vakuutuskassaan.piti.koko.ajan.ottaa.yhteyttä.

Kun.Volvo.luopui.käteispalkasta.ja.siirtyi.maksamaan.shekillä.tai.
panemalla.rahat.suoraan.pankkitilille,.tarvittiin.ylimääräistä.avunan-



�� | Suomalaiset työläiset muistelevat ja kertovat

toa..Joillakin.oli.luku-.ja.kirjoitusvaikeuksia,.varsinkin.ruotsin.kielel-
lä,.niin.että.jouduimme.auttamaan.heitä.nostamaan.rahoja.tililtä.

Ruotsin kielen opetusta ja ay-tiedon kursseja

Sekä.Volvolla.että.eri.kaupunginosissa,.kuten.Bergsjö,.Hisings.Backa,.
Torslanda.ja.Tuve,.järjestettiin.ruotsin.kielen.kursseja..Kiersin.tie-
dottamassa.näistä.sekä.ay-kursseista..Kun.liitto.järjesti.tiedotustilai-
suuksia.tai.kursseja,.tulkkasin.myös..Meitä.saattoi.olla.3–4.tulkkia,.
jotka.tulkkaisivat.viikon.aikana.

Siihen.aikaan.ei.ollut.ollenkaan.epätavallista,.että.jouduimme.ha-
kemaan.ihmisiä.kotoa.tai.viemään.heitä.Nordhemin.poliklinikalle.
tai.Lillhagenin.sairaalaan..Monet.nuorista.pojista.joutuivat.väärään.
seuraan.ja.siten.huonoille.teille..He.asuivat.ryhmäasunnoissa.tai.poi-
kamieshotelleissa,.joten.heillä.ei.ollut.perhettä,.joka.olisi.voinut.val-
voa.hieman,.kysyä.heidän.vointiaan.tai.pysäyttää.heidät,.jos.he.olivat.
joutuneet.huonoille.raiteille..Sosiaalista.valvontaa.ei.siis.ollut..Tämä.
oli.traagista..Jotkut.lakkasivat.kokonaan.tekemästä.töitä.ja.joutui-
vat.täysin.hunningolle..Olen.tavannut.joitakin.heistä.myöhemmin.
ja.todennut,.että.heistä.sittemmin.tuli.todellisia.alkoholisteja..Jotkut.
kuolivat.myös..Ihme.kyllä,.en.koskaan.törmännyt.naisten.pahoinpi-
telyyn..Ehkä.tämä.johtui.siitä,.että.pääasiallisesti.toimimme.sellais-
ten.yksinäisten.miesten.keskuudessa,.jotka.asuivat.poikamieshotel-
leissa.ja.Volvon.parakeissa.

Kiitostilaisuudet ja viimeinen lepo

Vuosien.mittaan.monet.jäivät.sairauseläkkeelle,.keho.oli.raatanut.lii-
kaa,.ja.sekä.miehiä.että.naisia.jäi.varhaiseläkkeelle..Yritys.järjesti.täl-
löin.yleensä.kiitostilaisuuden..Sain.seurata.kohdehenkilöä.valitsemaan.
lahjan..Sitten.sain.järjestää.käytännön.asiat,.kuten.ruuan,.kukat.ja.
juhlan.Volvon.ruokasalissa..Monet.jugoslaavit.halusivat.mieluummin.
pitää.kiitostilaisuuden.kotona..He.kutsuivat.minut.ja.joskus.työnjoh-
tajan.kotiinsa.ja.me.söimme.yhdessä.perheen.kanssa.

Viimeisinä.vuosina.ennen.kuin.jäin.eläkkeelle.itse,.ruotsalaiset.
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alkoivat.jäädä.sairauseläkkeelle..Muut.vanhemmat.–.kreikkalaiset,.
turkkilaiset,.jugoslaavit.ja.suomalaiset.–.olivat.ehtineet.kulua.aikai-
semmin.

Sain.useamman.kerran.tehtäväkseni.mennä.Suomeen,.kun.joku.oli.
kuollut.ja.perhe.halusi.järjestää.hautajaiset.siellä..Volvo.ja.työhuone-
kunta.lähettivät.kukkaseppeleen,.jonka.sitten.luovutin.hautajaisten.
yhteydessä..Perheet.arvostivat.tätä.todella.ja.monet.olivat.ihmeis-
sään,.että.yritys.ja.työhuonekunta.tällä.tavalla.arvostivat.poismen-
nyttä..Useimmiten.kuollut.sai.kolme.seppelettä,.yhden.Volvolta,.toi-
sen.työhuonekunnalta.ja.kolmannen.Göteborgin.Metallin.osasto.nro.
41:ltä..Muistan.erityisesti.yhden.30-vuotiaan.miehen,.joka.tuli.luok-
seni.ja.sanoi:.”Etkö.voi.tulla.autooni,.niin.voimme.ajaa.vähän.ympä-
riinsä.ja.sinä.voit.kertoa.minulle.veljestäni?”.Veli.oli.ollut.nuorempi.
ja.tehnyt.itsemurhan.hyppäämällä.rekan.eteen.

Olimme nuoria ja vahvoja

36:den.TA-tehtaallaolovuoden.aikana.minulla.oli.monta.toveria,.jot-
ka.sittemmin.saivat.kansallisia.ja.kansainvälisiä.tehtäviä..Nykyinen.
työhuonekunnan.puheenjohtajamme.Olle.Ludvigsson.oli.töissä.pel-
tiseppänä.TA2:ssa,.viereisessä.lohkossa..Anders.Tiderman.oli.piste-
hitsaaja.ja.hänestä.tuli.Metallin.työehtosopimussihteeri..Nämä.ovat.
vain.muutamia.heistä..Marcello.Malentacchi.TC-tehtaalla.oli.toinen..
Marcello.ja.minä.olimme.usein.ulkona.yhdessä.ja.minä.tulkkasin.hä-
nelle,.kun.meillä.oli.ay-koulutusta.asuinalueilla..Volvo.vuokrasi.tiloja.
asuinalueilta.ja.me.pidimme.siellä.kursseja..Marcellosta.tuli.vähitel-
len.Kansainvälisen.Metallityöväen.Liiton.pääsihteeri.ja.kun.hän.tuli.
viralliselle.vierailulle.Ruotsiin.ja.Volvolle,.tapasimme.ja.muistelim-
me.vanhoja.aikoja..Meillä.oli.oikein.hauskaa.vuosien.aikana.

Nyt.kun.minusta.on.tullut.eläkeläinen,.ajattelen.usein.ihmisiä,.joi-
ta.autoin..Mietin,.miten.heidän.kävi.ja.miten.he.voivat.nyt..Jotkut.
tarvitsivat.paljon.apua.ja.toiset.selvisivät.itse.muutaman.tapaami-
sen.jälkeen..Jonkin.aikaa.sitten.tapasin.vanhan.kuuromykän.puola-
laisen.työtoverin,.joka.oli.ehtinyt.päästä.eläkkeelle.ja.jota.olin.aut-
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Erkin omat läksiäiset vuonna 1999. Paikalla olivat vanhat ammattiyhdistysystävät ryhmän 
johtokunnasta. Kjell Erkin oikealla ja Kemal vasemmalla puolella.
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tanut.muutaman.kerran..Hän.ilahtui.aivan.tavattomasti.minut.näh-
dessään,.silmät.loistivat.ja.hän.halasi.minua.spontaaniin.tapaansa..
On.kyllä.niin,.että.useimmat.ovat.ehtineet.päästä.eläkkeelle,.aivan.
kuten.minäkin..Mutta.70-luvulla.olimme.nuoria.ja.vahvoja.ja.meillä.
oli.koko.elämä.edessämme.

Erkki Heino



Kotona vuokrarivitalossa yhdessä suomalaisten kavereiden kanssa hyvän päivällisen jälkeen. 
Vasemmalta Rauno, Markku, Onni, Erkki, ja kameran takana rouva Ann Heino, 2005.
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Saunalautalla kesälomalla Suomessa, 2004.
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Veljekset vauhdissa

Tauno Peltomaa

Muutin Ruotsiin:�.Yksin.vuonna.1968.

Työt Suomessa:�.Ajoin.maitoa.meijereihin..Olin.li-
hanleikkaaja.

Työskentelen nykyään:�.Lisävarusteasentajana.

Aloitin Volvolla:�.Tulin.suoraan.Torslandan.tehtaal-
le.1968.

Ensimmäinen yhteys liittoon:�.Jo.ensimmäisenä.päi-
vänä.

Ay-luottamustoimia:�.Yhdyshenkilö.vuosina.1971–
1972.

Perhe:�.Vaimo.ja.kaksi.lasta..Tytär.asuu.
Australiassa.ja.poika.Ruotsissa.

Kieli, jolla ajattelen:�.Suomi.

Ensimmäinen asunto:�.Ensin.asuin.erään.perheen.luona,.sitten.sain.asun-
non.vuokraamalla.sen.päävuokralaiselta.

Harrastukset:�.Urheilu..Olen.aktiivisesti.mukana.Finlandia.Pallo.-yh-
distyksessä.ja.olen.hallinnollinen.hoitaja.Göteborgin.telakalla..Olen.
juossut.Göteborgin.kierroksen.itse.10.kertaa..Olen.myös.osallistunut.
Tukholman.maratoniin.

Tanssin:�.Paljon.

Viimeksi lukemani kirja:�.Perunalantun.varjossa.

Henkilö, jota ihailen:�.Koko.perheeni.

Tästä olen ylpeä:�.Kesämökistäni.Porissa.

Tästä unelmoin:�.Eläkkeelle.pääsystä.ja.matkasta.Australiaan,.mutta.ai-
noastaan.tytärtäni.tapaakseni,.sillä.muuten.kun.matkoista.on.kysymys,.
tulen.mieluummin.Volvolle.töitä.tekemään.

Meitä. oli. viisi. Siikaisissa,. lähellä. Poria,. syntynyttä. veljestä,. jotka.
muuttivat.Ruotsiin.1960-.ja.1970-luvulla..Jotkut.muuttivat.takaisin.
Suomeen.ja.toiset.jäivät.tänne..Meitä.on.kaksi,.jotka.olemme.vielä.
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Volvolla..Olemme.molemmat.lisävarusteasentajia.ja.pidämme.fyysi-
sestä.työstä.ja.liikkumisesta..Olemme.erittäin.kiinnostuneita.urhei-
lusta..Olemme.aika.levottomia,.niin.että.istuminen,.puhuminen.ja.
kirjoittaminen.eivät.kuulu.parhaisiin.avuihimme,.mutta.kerromme.
mielellämme.kokemuksistamme,.kunhan.meidän.vain.ei.ole.pakko.
istua.hiljaa.

Tauno Peltomaa ja Heikki Peltomaa

Heikki Peltomaa

Muutin Ruotsiin:�.Matkustin.itse.
Göteborgiin.vuonna.1971.

Koulutus Suomessa:�.Peruskoulu.ja.sen.jäl-
keen.ammattilinja.

Töissä Suomessa:�.En.koskaan.ehtinyt.töi-
hin,.vaan.kävin.vain.armeijan.ja.mat-
kustin.suoraan.Ruotsiin.

Aloitin Volvolla:�.Kun.tulin.Ruotsiin,.aloi-
tin.heti.Volvolla..Torslandan.tehtaassa,.
jossa.veljeni.oli.työssä.

Teen Ruotsissa:�.Olen.lisävarusteasentaja,.
mutta.ajan.välillä.”kluuttitrukkia”.ja.nostan.kuorma-autoja.ja.siir-
rän.niitä.pysäköintipaikalta.tai.-paikalle..Autoa.tai.kuorma-autoa.ei.
nimittäin.saa.ajaa.tehtaan.tiloissa.

Ensimmäinen yhteys liittoon:�.Samana.päivänä.kun.aloitin.työt.

Perhe:�.Vaimo.ja.poika.

Kieli, jolla ajattelen:�.Suomi.

Asun:�.Omistusasunnossa.

Harrastukset:�.Painonnostaja..Olen.ohjaajana.vapaa-aikanani.

Kuuntelen:�.Radiota.

Musiikki:�.Tango,.humppa.ja.valssi.

Tanssin:�.Kaikkialla.

Henkilö, jota ihailen:�.Vaimoni.

Mistä unelmoin:�.Miljonääriksi.tulosta.
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Kuorma-auto valmistuu. Tauno Peltomaa ja hänen työtoverinsa Patrik Nord ja Mikael Floberg 
niittaamassa rungon sivuja, asentamassa palkkeja ja taka-akseleita. Tuven tehtaat, 2005.

Ku
va

: M
ad

lé
n 

G
un

na
rs

so
n



Heikki täydessä vauhdissa trukilla ja kuorma-autolla matkalla parkkipaikalle, tehdastilojen 
ulkopuolelle. Tuven tehtaat, 2005.
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Celeron joulujuhlia

Kalevi Lejsund

Syntynyt:�.Lounais-Suomessa.

Muutin Ruotsiin:�.Vuonna.1965.

Koulutus Suomessa:�.Keskikoulu.

Työt Ruotsissa:�.Kuusi.eri.työtä.

Ruotsin taito tänne tullessa:�.Kielitaito.oli.teo-
riassa.hyvä..Osasin.kieliopin.ja.joukon.tar-
peettomia.sanoja,.mutta.ääntämys.oli.päin.
mäntyä..Kävin.iltakursseilla.oppiakseni.li-
sää.ruotsia.ja.vähitellen.kävin.myös.GAF:ia,.
Göteborgin.työläisten.kansanopistoa.

Perhe:�.Olin.naimisissa.jo.Suomessa.ollessani..
Meillä.on.yksi.lapsi.

Vapaa-ajanharrastukset Suomessa:�.Lentopalllo.ja.teatteris-
sa.käynnit.moottoripyörien.lisäksi.”Kestävyyskokeen”.jälkeen,.auton.
ajettua.päälleni.pysähtymismerkistä.huolimatta,.jätin.moottoripyörä-
harrastukseni.

Asun:�.Omakotitalossa.Backassa,.Göteborgissa.

Yhdistyselämä:�.Olen.mukana.sekä.Volvon.sosiaalidemokraattisessa.yh-
distyksessä.että.Suomalaisessa.sosiaalidemokraattisessa.yhdistykses-
sä..Olin.mukana.vaalityöläisenä.1970-luvun.alussa..Sekä.antoisaa.että.
hauskaa.

Ennen.Ruotsiin.muuttoani.olin.työskennellyt.sähköasentajaoppipoi-
kana.ja.sähköasentajana..Autoin.silloin.tällöin.vanhempieni.liiketoi-
minnassa..Heillä.oli.käsilaukkujen.valmistus-.ja.myyntiyritys.

Ensimmäinen.työni.Ruotsissa.oli.Bolinder-Munktellilla.Eskilstunassa..
Tunteeni.olivat.sekavat.ensimmäiselle.työpaikalle.tullessani..Totesin,.
että.työnjohdossa.oli.pelkästään.ruotsalaisia.ja.lähinnä.siirtolaiset.te-
kivät.töitä..Jotkut.ruotsalaiset.huomauttivat.silloin.tällöin:.”Pirulaiset.
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vievät.meiltä.työt.”.Jotkut.työkaverit.olivat.tosi.rehtejä,.toisia.ei.ha-
lunnut.tervehtiä.edes.työhansikkaat.kädessä.

Vaimoni.ja.minä.asetuimme.asumaan.Eskilstunaan,.josta.hankim-
me.ensimmäisen.yhteisen.asuntomme..Kahden.vuoden.jälkeen.mat-
kustimme.takaisin.Suomeen.ja.Poriin..Tarkoitus.oli,.että.lukisin.säh-
köasentajaksi,.mutta.Suomen.tulli.sai.tietää,.että.minulla.oli.ruotsa-
laisin.rekisterein.varustettu.auto..Tämän.pitäminen.oli.mahdollista.
ainoastaan.kolmen.kuukauden.ajan,.minkä.jälkeen.auto.oli.myytävä.
tai.meidän.kirjoittauduttava.Suomeen..Emme.voineet.tehdä.kumpaa-
kaan.ja.meidät.lähetettiin.takaisin.Ruotsiin..Kahden.vuoden.säästä-
minen.meni.hukkaan..Olin.maksanut.opiskelumaksun.etukäteen.ja.
niitä.rahoja.ei.saanut.takaisin.

Muutimme.vähitellen.Göteborgiin..Aloin.kiinnostua.ay-kysymyk-
sistä.Volvolla.vuonna.1974..Kun.sain.mennä.ay-tiedon.peruskurssille.
Gladtjärnin.kurssikeskukseen.

Hauska.työnhakutilanne.oli,.kun.hain.töitä.nosturisähköasenta-
jana.vuonna.1978..”Et.sinä.mitään.tikkaita.tarvitse..Käy.vain.makaa-
maan.vatsallesi.ja.pompauta.itsesi.siitä.ylös”,.sain.kuulla..Vatsani.ei.
ollut.ainakaan.lattea.–.ja.työ.oli.minun!

Vuonna.1996,.kun.Volvo.alkoi.panostaa.ydinvoimatoimintaan,.sai-
vat.Volvon.huoltomiehet.vapaasti.valita,.halusivatko.he.uuteen.Celero-
yritykseen.vai.sanoa.itsensä.irti..Valitsin.Celeron.

Joulujuhlat.Celerolla.eri.ravintoloissa.ja.sitten.ammattiosastossa,.
jonne.myös.eläkeläiset.oli.kutsuttu,.olivat.erityisiä.tapauksia..Palaan.
usein.ajatuksissani.niihin.

En.ole.tyytyväinen.nykyiseen.työtilanteeseeni..En.ole.saanut.jat-
kokoulutusta. työssäni.. Kun. huoltotyöt. Celerolla. loppuivat,. hain.
Arendalille.postitukseen..Panen.siis.kirjeitä.kirjekuoriin.

Kalevi Lejsund

Celeron joulujuhlia | �3
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Tarkastajat kontrolloivat peltiä. Naiset tunnustelevat korin pintaa kädellä, jossa heillä on 
ohut kontrollikäsine. Toisessa kädessään olevalla valkoisella liidulla he merkitsevät epätasai-
suudet, jotka kaipaavat korjausta. Koritehdas, Torslanda, 1964.

Ku
va

: V
ol

vo
n 

hi
st

or
ia

lli
ne

n 
ar

ki
st

o



Ku
va

: B
o 

G
id

fo
rs

Tinnerisuti kädessä | ��

Tinnerisuti kädessä

Oili Järvenpää

Syntynyt:�.Vuonna.1946.Kittilässä.

Työ:�.Palovahti.

Muutin Ruotsiin:�.Vuonna.1968,.koska.Suomessa.
ei.ollut.töitä.

Aloitin Volvolla:�.Joulukuussa.1970.

Ay-kursseja:�.Olen.osallistunut.ay-liikkeen.jär-
jestämiin.opintokerhoihin.

Ay-luottamustoimet:�.Ei.ole.ollut.

Mistä pidän:�.Kanssakäymisestä.ihmisten.
kanssa.

Aloitin.viikkoa.ennen.joulua.1970..Tinnerisuti.vain.käteen.ja.sitten.
torpedopeltejä.ja.Volvon.kynnyksiä.hankaamaan..Yksi.vuosi.tuli.tätä.
tehtyä..Sitten.eteen.tuli.kittaus,.mattojen.asennus.ja.massan.maa-
laaminen.

Ja.sitten.istuttiin.”montussa”..Se.oli.hihnan.alla.oleva.osa,.jossa.is-
tuttiin.matalilla.palleilla.kuivaamassa.tinnerillä.kynnyksiä.ja.korin.
reunoja.ja.pesemässä.kurakaaria,.tolppia.ja.ovenpieliä..Sattui,.että.
minun.piti.ottaa.kengät.ja.sukat.pois.jalasta,.kun.tinneriä.ja.auton.
alustasta.tippuvaa.ruostesuojausmassaa.kellui.montussa.

Vuonna.1972.ollessani.viidennellä.kuukaudella.raskaana.piti.vielä.
mennä.ruostesuojausmonttuun.istumaan,.kun.ei.massua.olisi.ollutkaan..
Siitä.vain.piti.ottaa.massusta.kiinni.ja.nostaa.se.polvien.päälle.

Työtoverit sairastuivat toinen toisensa jälkeen

1989.tuli.suuri.muutos.elämääni,.kun.kaverini.kuoli.syöpään..Siinä.sitä.
taidettiin.miettiä,.että.onko.suojusnaamarit.maalaamossa.tarpeen?.
Kyllä.olivat,.mutta.jotkut.maalasivat.kuitenkin.ilman.suojusta.
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Elämän.on.täytynyt.jatkua.päivä.päivältä.eteenpäin..Tuli.sitä.yri-
tettyä.TB4:ssä,.joka.oli.uusin.hihna..Mutta.en.pysynyt.siinä.työtah-
dissa..Olin.vanha.ja.kömpelö.jo.alle.viisikymppisenä..Siitä.vaan.ruot-
sia.tankkaamaan.tyhmään.päähän.

Täyttä vauhtia sähkömopolla

Kävin.kuukauden.ruotsinkurssia.vuonna.1990..Sitä.seurasi.kompo-
nenttiverstas..TC-letkut.ja.pöntöt.valmistettiin.ja.piti.ajaa.sähkö-
mopoa..Vaikka.minulla.ei.ollut.ajokorttia,.niin.hyvin.meni..Ei.tul-
lut.kolaroiduksi.yhtään.Volvoa.romuksi.eikä.yhtään.roskalaatikkoa.
kumoon.

Komponenttiverstaalla,.jossa.aloitin.1995,.tutustuin.yhteen.hirve-
än.hyvään.kuuromykkään.työkaveriin..Itse.en.osannut.paljon.ruot-
sia,.mutta.hätä.keinot.keksii..Alettiin.piirtämään.kuvia.ja.kirjoitta-
maan.lyhyitä.lauseita..Kyllä.siinä.paperia.ja.kyniä.meni,.mutta.haus-
kaa.oli.

Toinen.kaveri.oli.myös.mykkä..Osasin.onneksi.nyt.vähän.enem-
män.ruotsia,.niin.tulimme.toimeen.käsien.ja.suun.liikkeiden.avulla.
eikä.tarvinnut.kirjoittaa.enää.niin.paljon.kuin.aikaisemmin.

Letkunleikkausta, siivousta ja palovartiointia

Sitten,.1999,.koitin.töitä.pakkausosastolla,.mutta.kintut.eivät.kestä-
neet,.joten.istuin.kuusi.kuukautta.letkuverstaalla..Sitten.hypin.kah-
deksan.kuukauden.ajan.välillä.siivoustöissä.ja.välillä.letkujen.leikka-
uksessa..Sen.jälkeen.tein.siivoustöitä.yhtäjaksoisesti.kahden.vuoden.
ajan..Nyt.olen.palovartijana.reservipakkaamossa,.jossa.ei.ole.sprinkle-
rijärjestelmää..Joudun.tekemään.yövuoroja.ja.olemaan.yksin,.ilman.
työtovereita..Joskus.työvuoron.pituus.voi.olla.jopa.11,5.tuntia,.mutta.
minä.viihdyn.siinä.työssä.

Tämä.on.kertomus.minun.33.vuodestani.Volvolla..Mutta.viimeis-
ten.viidentoista.vuoden.aikana.minä.olen.elänyt.vapaa-ajalla.toisessa.
maailmassa..Kun.olin.kielikurssilla.1990,.niin.meidän.piti.hakea.kol-
meksi.viikoksi.jonkinlainen.harjoittelupaikka..Soitin.Suomenkielisen.
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seurakuntatyön.keskukseen.ja.sain.harjoittelupaikan..Nyt.olen.tehnyt.
vapaaehtoista.työtä.kirkossa.mummujen.parissa.yli.viisitoista.vuotta.
ja.päivääkään.en.vaihtaisi.pois..Keskustelemme,.laulamme,.teemme.
käsitöitä.ja.keväisin.teemme.pikku.retkiä.

Oili Järvenpää

Oili kirjoittaa tekstiinsä henkilöruudun. Tässä yhdessä Erkin ja Juhanin kanssa työhuonekun-
nan tiloissa, 2004.
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Resurssiryhmästä

Volvolla.meillä.on.resurssiryhmä,.johon.kuuluvat.hieman.ikääntyneemmät.työn-
tekijät,.jotka.eivät.enää.pysy.hihnan.vauhdissa..Resurssiryhmä.perustettiin.2000-
luvun.alussa..Näiden.työntekijöiden.työtehtävät.ovat.toisenlaisia,.esimerkiksi.li-
sävarusteiden.pakkausta,.siivoustöitä.ja.palovartiointia.

Hitsaus-.ja.hiomistöissä.syntyy.kipinöitä,.minkä.vuoksi.turvallisuussyistä.tar-
vitaan.palovahti..Palovahti.on.mukana.työn.kuluessa.ja.hänen.on.jäätävä.paikalle.
vielä.kahdeksi.tunniksi.työn.päätyttyä..Jossakinhan.voi.hehkua.ja.alkaa.palaa..
Palovahdin.työrupeama.voi.siksi.olla.pitkä.

Vuonna.2005.resurssiryhmässä.oli.lähes.200.henkeä.

Erkki Heino ja Leena Backman

Työ ja terveys

Opiskelevien.tai.kokoaikatyössä.käyvien.miesten.osuus.on.kaikkein.alhaisin.muissa.
Pohjoismaissa.syntyneiden.ja.yli.yhdeksän.vuotta.Ruotsissa.asuneiden.keskuu-
dessa..Alhainen.luku.johtuu.etupäässä.siitä,.että.monet.ovat.varhaiseläkkeellä.
sairauden.vuoksi..Monet.ovat.joutuneet.lähtemään.työelämästä.ennenaikaises-
ti.terveyssyistä.

Lähde: LO:n raportti Integration 2004  
– Fakta och kunskap
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Korin sivujen esiasennusta. Pistehitsaajat työskentelevät jigillä, ts. teräsmuotilla, jossa korin 
osat hitsataan yhteen. Koritehdas, 1964.
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Korien ruiskumaalausta. Maalaamo, 1964.
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Jan Röholm yhdessä opintopiiritovereidensa Tarmon, Tommin, Timon, Eskon ja Sepon kanssa, 
2004.
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Ay-kurssilla

Jan Röholm

Syntynyt:�.Helsingissä.vuonna.1952.

Muutin Ruotsiin:�.Vuonna.1964.perheeni,.
äidin,.isän,.siskon.ja.veljen,.kanssa.

Koulutus Suomessa:�.Yhdeksänvuotinen.
peruskoulu.

Työ Suomessa:�.En.ollut.työssä,.kävin.
koulua.

Olen tehnyt töitä seuraavissa ammateis-
sa:�.Puuseppää,.maalari,.hitsaaja,.tru-
kinkuljettaja.

Työtoverit ensimmäisellä työpaikalla:�.
Hyviä,.ei.minulla.ollut.ongelmia..Monet.
olivat.suomalaisia.

Ruotsin kielen taidot tänne saapuessa:�.Osasin.ruotsia.Ruotsiin.tullessa-
ni..Olin.oppinut.lapsesta.lähtien,.koska.vartuin.alueella,.jossa.puhut-
tiin.ruotsia.

Puhun ja ajattelen:�.Sekä.suomeksi.että.ruotsiksi.

Asun:�.Omakotitalossa.

Suomenaikaiset harrastukset:�.Hiihdin.

Luen:�.Ruotsalaisia.ja.suomalaisia.lehtiä.

Kuuntelen:�.Sisuradiota.ja.suomenkielisiä.lähiradiolähetyksiä.

Minusta.tuli.Metallin.jäsen,.kun.sain.töitä.Volvolta.1970-luvun.alussa..
Minulla.ei.ole.ollut.ay-luottamustehtäviä,.mutta.olen.vuosien.kulu-
essa.saanut.hyvää.informaatiota..En.ollut.saanut.ay-koulutusta,.en-
nen.kuin.tulin.mukaan.piiriin..Olin.ensimmäistä.kertaa.kurssilla,.ja.
minusta.oli.kiva.päästä.opintokerhoon..Olen.ollut.Volvon.kuorma-
autotehtaalla.sitten.1978.ja.olen.tyytyväinen.työhöni.

Jan Röholm
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Ruotsinsuomalainen, 
ammattiliittoaktiivi ja 
sosiaalidemokraatti

Tarmo Ahonen

Syntynyt:�.Vuonna.1944.

Ammatti:�.Autonasentaja.

Aloitti Volvolla:�.Vuonna.1965.

Työtehtävät:�.Täysiaikainen.luottamus-
mies.

Kieli, jolla ajattelen:�.Ruotsi.ja.suomi.

Asun tänään:�.Angeredissä,.asumisoike-
ustalossa.

Vapaa-ajan vietto:�.Ammattiliiton.vie-
män.ajan.lisäksi.osallistun.aktiivises-
ti.vähemmistökeskusteluun.ja.olen.
myös.mukana.kunnallispolitiikassa.

Muita harrastuksia:�.Kirjoittaminen..Olen.muun.muassa.julkaissut.muu-
taman.kirjan.

Laulajasuosikki:�.Tangokuningas.Jari.Sillanpää.

Viimeksi lukemani kirja:�.Bengt.Jangfeltin.”En.osalig.ande”.

Henkilö, jota arvostan:�.Martti.Ahtisaari.

Kaksi.sisaruksistamme.oli.ollut.sotalapsena.Ruotsissa.ja.siksi.heille.
oli.ensimmäinen.vaihtoehto.hakeutua.sinne..Näin.myös.meille.muil-
le.meidän.perheessämme..Yksi.veljistäni.oli.ollut.niin.vanha.palates-
saan.Suomeen,.että.hän.oli.pystynyt.pitämään.yhteyden.ruotsalai-
siin.”vanhempiinsa”,.mikä.helpotti.huomattavasti.myös.muiden.vel-
jesten.muuttoa.Ruotsiin..Jo.vuonna.1951.oli.yksi.sisaristani.matkus-
tanut.Ahvenanmaalle.ruotsia.oppimaan.ja.hän.muutti.sieltä.lyhyen.
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ajan.jälkeen.Ruotsiin..Tämän.jälkeen.muutti.myös.kaksi.vanhempaa.
veljeäni.keskimmäisen.veljemme.kanssa.hänen.ollessaan.vain.15-vuo-
tias,.sillä.hänellä.oli.ruotsalaiset.”vanhemmat”.lähellä.Västeråsia.

Vapaat pohjoismaiset työmarkkinat

Vuonna.1954.tuli.voimaan.sopimus.vapaista.työmarkkinoista.ja.se.
koski.kaikkia.pohjoismaita..Se.merkitsi,.että.periaatteessa.ei.tarvittu.
mitään.muodollisuuksia.maitten.välisen.muuton.yhteydessä..Ainoa,.
mikä.tarvittiin,.oli.henkilöllisyystodistus,.joka.voitiin.myös.tilata.sen.
jälkeen,.kun.työsuhde.Ruotsissa.oli.varmistunut.

Vanhemmat.veljeni.aloittivat.ensin.metsätöissä,.mutta.eri.vaiheit-
ten.jälkeen.päätyivät.kumpikin.pitkäaikaiseen.työsuhteeseen.SKF:lle.
Göteborgiin.

Suomessa.elämä.jatkui.entiseen.tapaan..Valtio.oli.erittäin.avokäti-
sesti.jakanut.maita.ja.metsiä,.ensisijaisesti.karjalaisille,.mutta.myös.
muille,.jotka.olivat.olleet.mukana.sodassa..Myös.meidän.perhe.sai.
sata.hehtaaria.metsää.valtiolta,.luultavasti.siksi.että.isäni.oli.jäänyt.
invalidiksi.sodassa.haavoittumisen.jälkeen.

Se.ei.paljon.auttanut,.sillä.ajat.olivat.muuttumassa.maa-.ja.met-
sätaloudessa.ja.voimakas.rationalisointiaalto.pyyhki.yli.koko.maan..
Kaikki.suuremmat.tilat.olivat.ostaneet.traktorin.eivätkä.tarvinneet.
enää.apua.sadon.korjuuseen.kuten.aikaisemmin..Ne.ensimmäiset,.jot-
ka.olivat.hankkineet.moottorisahan,.pystyivät.tekemään.monen.mie-
hen.työt.ja.näin.kaikki.perinteelliset.työt.katosivat.lyhyessä.ajassa

Suomen.teollisuuden.tilanne.alkoi.parantua.huomattavasti.50-lu-
vun.loppua.kohti..Vienti.Neuvostoliittoon.oli.taas.saatu.käyntiin.
ja.nyt.myös.muut.markkinat.olivat.avoimia.suomalaisille.tuotteille,.
mutta.Suomi.oli.jäänyt.pahasti.jälkeen.markkinoinnissa.ja.muissa.
yhteyksissä.Länsi-Euroopan.avoimilla.markkinoilla.

Muuttopaine.Suomen.suuria.kaupunkeja.Helsinkiä,.Tamperetta.
ja.Turkua.kohti.kasvoi.erittäin.voimakkaasti.ja.niistä.oli.melkein.
mahdotonta.löytää.asuntoa,.jos.ei.ollut.sukulais-.tai.muita.yhteyksiä.
näissä.kaupungeissa..Tämä.merkitsi.sitä,.että.Ruotsista.kehittyi.hel-
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poin.vaihtoehto.monelle.muuttajalle..Astua.vain.linja-autoon,.jos-
sa.matkusti.Ruotsiin,.ja.siellä.olivat.työpaikka.ja.asunto.jo.valmiina.
odottamassa.

Ruotsiin

1960.oli.aika.käydä.rippikoulu,.joka.oli.melkein.”pakollinen”.kaikil-
le.maaseudulla..Tämä.merkitsi.sitä,.että.oli.aika.ostaa.ensimmäinen.
puku..Tiesin,.että.meillä.tulisi.olemaan.vaikeuksia.tässä,.sillä.per-
heessä.ei.kerta.kaikkiaan.ollut.varaa.sellaiseen.

Isän.kanssa.käydyn.keskustelun.jälkeen.sain.lupauksen.häneltä,.
että.jos.olisin.töissä.metsässä.talven.ajan,.saisin.itse.myydä.kaatama-
ni.tukit.ja.myös.pitää.siitä.tulevat.rahat..Tuumasta.toimeen..Erään.
suurehkon.metsähakkuun.yhteydessä,.sain.kokoon.niin.monta.tuk-
kia,.että.niistä.saamani.rahat.riittivät.hyvin.puvun.ostoon.ja.rahaa.
jäi.vielä.yli.moneen.muuhun.asiaan.

Tunsin.itseni.tosi.rikkaaksi.ensimmäistä.kertaa.elämässäni..Oli.
omaa.rahaa.taskussa.

Samana.kesänä,.kun.vanhemmat.veljeni.tulivat.kesälomille.Ruotsista,.
oli.aika.päättää,.lähtisinkö.heidän.mukaansa.Ruotsiin,.jossa.työpai-
kan.saanti.oli.varmaa,.vai.yrittäisinkö.Tampereelle,.jonne.monet.paik-
kakunnalta.olivat.jo.muuttaneet..Ajatus.kotipaikkakunnalle.jäämi-
sestä.oli.melkein.mahdoton,.sillä.siellä.ei.tosiaankaan.ollut.vakitui-
sia.työpaikkoja.tarjolla..Päätökseni.oli,.että.muutan.Ruotsiin,.siis.
Göteborgiin,.jossa.kolme.minun.vanhempaa.veljeäni.jo.asui..Aluksi.
sain.asua.yhden.veljeni.luona,.mutta.heti.saatuani.ensimmäisen.työ-
paikkani.Mölnlyckenin.tehtaalta.Mölndalista.sain.myös.oman.asun-
non..Sain.aloittaa.pakkaamossa.

Tein.mielelläni.myös.paljon.ylitöitä.päästäkseni.taloudelliseen.ta-
sapainoon.ja.pystyäkseni.maksamaan.takaisin.matkarahat.Ruotsiin,.
jotka.olin.lainannut.veljiltäni..Palkka.ei.kuitenkaan.ollut,.mitä.olin.
ajatellut..Aluksi.sain.2.kruunua.84.äyriä.tunnilta..Se.riitti.juuri.ja.juu-
ri.ruokaan.ja.vuokraan..Muutaman.viikon.jälkeen.yritin.ottaa.asian.
esiin.ammattiliiton.edustajan.kanssa,.joka.aina.perjantaisin.kävi.ke-



räämässä.jäsenmaksuja..Käteinen.viikkopalkkani.oli.noin.103.kruu-
nua,.mikä.edellytti,.että.rahastonhoitaja.joutui.rikkomaan.ainoan.
sataseni.joka.kerta..Hänen.etsiessä.vaihtorahaa.yritin.kaikin.tavoin.
viittilöidä.valittaen.huonoa.palkkaani,.mutta.vastaus.oli.sama.joka.
kerta:.”Ruotsissa.on.asiat.hyvin.”

Lopulta.tilanne.tuli.toivottomaksi..Minä.ja.eräs.toverini.saimme.
tietää,.että.toiset.saivat.parempaa.palkkaa,.vaikka.meillä.oli.saman-
lainen.työ..Päätimme,.että.jotain.täytyy.tehdä.

Palkkaerot ja väärinkäsityksiä

Menimme.konttoriin.ja.puhuimme.sekä.käsin.että.suomeksi,.kun-
nes.tulkki.kutsuttiin.paikalle.ja.pystyimme.esittämään.vaatimuk-
semme.työnjohtajalle.

Keskustelun.jälkeen.saimme.lupauksen.palkankorotuksesta.3,50:een.
tunnilta..Sanoivat,.että.olimme.olleet.osaavaisia.ja.myös.tehneet.pal-
jon.ylitöitä..Emme.tienneet,.että.palkkaero.oli.riippuvainen.oppi-
ajasta,.emmekä.siitä,.että.olimme.alle.yhdeksäntoistavuotiaita,.joil-
la.palkka.oli.vain.70.prosenttia.normaalipalkasta..Kului.pari.viik-
koa.ilman,.että.palkka.kohosi..Ihmettelimme,.minkä.tähden.yhtiö.
ei.pitänyt.lupaustaan..Kävimme.ensin.tulkin.puheilla..Hän.oli.työs-
sä.eri.osastolla,.mutta.ei.suostunut.seuraamaan.mukana.konttoriin..
Päätimme.mennä.sinne.itse.erittäin.kohtalokkain.seurauksin..Koska.
emme.osanneet.ruotsia,.meidän.oli.pakko.yrittää.selvittää.asiamme.
käsin.viittoilemalla.ja.suomeksi..Mitään.käsirysyä.ei.esiintynyt,.mut-
ta.työnjohtaja.piti.meitä.näköjään.uhkaavina..Emme.ymmärtäneet,.
mitä.hän.meille.sanoi,.mutta.päätimme.lopettaa.työt.siltä.päivältä.ja.
yrittää.selvittää,.mistä.oli.kysymys.ulkoapäin.hankitun.tulkin.avul-
la.seuraavana.päivänä.

Näin.ei.kuitenkaan.tapahtunut..Aamulla,.kun.tulimme.työpaikal-
le,.vahti.pysäytti.meidät.ja.sanoi,.että.emme.olleet.tervetulleita.teh-
taalle..Olimme.siis.saaneet.potkut.

Muutaman.päivän.päästä.tuli.talonmies.ja.otti.meiltä.avaimet.ja.
patjat,.jonka.seurauksena.jouduimme.toteamaan,.ettei.meillä.enää.
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ollut.asuntoakaan..Tämä.ei.ollut.mikään.suuri.ongelma..Alueella.asui.
monta.poikamiestä,.joiden.luona.pystyi.yöpymään..Suuri.ongelma.
oli.olla.ilman.työpaikkaa.

Elämä jatkuu

Poikamiesparakeilla.oli.paljon.neuvonantajia..Sieltä.löytyi.monta,.jot-
ka.olivat.valmiita.auttamaan..Sain.tietää,.että.minulla.oli.oikeus.ir-
tisanomisaikaan.ja.loppupalkkaan.yhtiöstä..Yksi.kavereista,.joka.oli.
työttömänä.ja.ilman.asuntoa,.tarjoutui.lähtemään.mukaani.tehtaal-
le.selvittämään.vyyhdin,.ja.näin.teimme..Käynnistä.ei.tullut.onnis-
tunutta,.sillä.hän.alkoi.heti.kiroilla.ja.haukkua.kaikkia.läsnä.olevia..
Tästä.oli.seurauksena.se,.että.paikalle.kutsuttiin.vahti,.joka.ohjasi.
meidät.ulos,.tällä.kertaa.pysyvästi.

Minä.ymmärsin,.että.näin.ei.voi.jatkua,.vaan.olin.pakotettu.otta-
maan.yhteyden.veljiini..Muutaman.viikon.sain.asua.heidän.kesämö-
killään.kaupungin.ulkopuolella,.samalla.kun.he.tutkivat.maastoa.uu-
den.työpaikan.löytämiseksi..Useat.ruotsalaisyritykset.käyttivät.hy-
väkseen.suomalaisia.värväysretkillään.Suomessa.ja.viidakkorummun.
kautta.saimme.tietää.nimen.yhdelle.tällaisille..Värväysmatkan.jäl-
keen.heillä.oli.tullessaan.työnhaluisia.tai.osoitteita.työtä.hakeville.
suomalaisille.

Kävimme. tapaamassa. häntä. ja. hän. oli. heti. mukana. nuoteissa..
Gamlestadin.tehtailta.hän.sai.korvauksen.jokaisesta.värväämästään.
työläisestä.ja.minä.olin.yksi.näistä..Luonnollisesti.sain.työtä.heti.ja.
hän.sai.korvauksen.ilman,.että.oli.tehnyt.mitään.muuta.kuin.esitel-
lyt.minut..Minut.otettiin.hyvin.vastaan.sekä.työnjohdon.ja.työtove-
reiden.taholta..Työtoverit.olivat.pääasiassa.ruotsalaisia..Olin.oppinut,.
että.omin.takein.on.turhaa.yrittää.ratkaisua.ongelmiin.

Tehtaalla.oli.tulkkeja,.joita.sai.käyttää.tarvittaessa..Ajankohtaisin.
asia.minulla.oli.tietenkin.asunnon.hankinta..En.kerta.kaikkiaan.us-
kaltanut.ottaa.asiaa.esille.työsuhteen.solmimisen.yhteydessä..Oli.var-
minta.odottaa.kunnes.työsuhde.oli.varmistettu..Henkilöstöosasto.hoiti.
asian.erinomaisella.tavalla..Sain.ensin.asua.hotellissa,.mutta.jo.parin.



viikon.kuluttua.sain.avaimet.asuntoon,.jonka.jouduin.jakamaan.yhden.
toisen.suomalaisen.pojan.kanssa..Olin.luonnollisesti.tyytyväinen.tä-
hän.nopeaan.ratkaisuun.ja.kiiruhdin.katsomaan.asuntoa..Osoittautui,.
että.asunnossa.asui.viisi.miestä,.jotka.olivat.lopettaneet.Gamlestadin.
tehtailla..Vaikka.olin.nuorin.”jengissä”,.minut.otettiin.hyvin.vastaan..
Kaverit.toivottelivat.minut.tervetulleeksi.sanomalla:.”Koska.sinulla.
on.kämpän.avaimet.saat.nukkua.sängyssä.”.Ja.näin.kävi.

Kaverit.osoittautuivat.erittäin.kunnollisiksi..Useimmat.heistä.oli-
vat.töissä.SKF:llä..Siellä.oli.paljon.paremmat.palkat.kuin.tekstiili-
teollisuuden.palveluksessa.

Nyt.kaikki.oli.reilassa.ja.elämä.kehräsi.hidasta.kulkuaan..Tienasin.
paremmin.kuin.Mölnlyckessä..Yksi.asia.vain.risoi..Ikäni.vuoksi.han-
kin.ainoastaan.70.prosenttia.siitä,.mitä.toiset.tienasivat..Korkeampi.
palkka.SKF:llä.houkutteli,.mutta.en.halunnut.tässä.vaiheessa.vaaran-
taa.työsuhdettani..Tuttavien.ja.sukulaisten.avulla.minulla.oli.mah-
dollisuus.ajankohtaisiin.tietoihin.tilanteesta.SKF:llä.ja.muutaman.
kuukauden.kuluttua.onnistuin.erään.virolaisen.avustamana.saamaan.
työpaikan.SKF:ltä..Palkka.oli.paljon.parempi.ja.myös.asuntokysymys.
ratkesi..Yksi.veljistäni.erosi.ja.hankki.asunnon,.jonka.jaoimme.sit-
ten.parin.vuoden.ajan.

Vakituinen työsuhde

Nyt.minulla.oli.kiinteä.ote.olemassaoloon.ja.työsuhteeseen,.vaikka.
SKF:llä.ei.ollutkaan.yhtä.hyvä.huolto.vasta-alkajien.suhteen.kuin.
tekstiiliteollisuudessa..SKF:lle.ei.tarvinnut.värvätä.väkeä.samoin.ta-
voin,.mutta.aika.sai.kiinni.myös.”kuulan”..Työvoiman.tarve.oli.suu-
ri.ja.yhtiö.joutui.katselemaan.työvoimaa.Göteborgin.ulkopuolelta.
ja.myös.rajojen.takaa..Toisilla.yrityksillä.oli.tehokas.värväysverkosto.
Suomessa..SKF.joutui.keskittämään.voimansa.muualle..Vuonna.1961.
tuli.ensimmäinen.suuri.ryhmä.jugoslaaveja,.noin.200..He.tulivat.eri.
pakolaisleireiltä.Euroopasta..Tästä.oli.seurauksena.kulttuurikolarei-
ta,.varsinkin.parakeilla..Tämä.parakkikylä.syntyi.jo.40-luvun.lopul-
la,.kun.ensimmäinen.ryhmä.ulkomaalaisia.saapui.maahan.Italiasta,.
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ja.paikka.ristittiin.”Italian.siirtokunnaksi”..Useimmat.näistä.italia-
laisista.olivat.vuosien.varrella.muuttaneet.pois.parakkialueelta..Työ-
paikalla.näille.vastatulleille.oli.avustajia.sekä.tehtaalla.että.ruoka-
loissa.ja.pukuhuoneissa..Sopeutuminen.työpaikalla.kävi.suhteellisen.
nopeasti,.mutta.vapaa-aika.oli.luultavasti.ongelmallisempi.ajatellen.
kulttuuritaustaa.ja.sen.erilaisuutta..Kaikkein.vaikeinta.olivat.yhtey-
det.ruotsalaisiin.tyttöihin..Tavat.olivat.siinä.määrin.erilaisia,.että.ne.
aiheuttivat.väärinkäsityksiä.

Tätä.valaisee.tapahtuma,.joka.sattui.eräässä.kahvilassa.SKF:n.ul-
kopuolella..Kolme.tai.neljä.jugoslaavia.joutui.sanaharkkaan.muuta-
man.ruotsalaistytön.kanssa.

Tästä.oli.seurauksena,.että.yksi.tytöistä.antoi.eräälle.näistä.korva-
puustin..Tätä.ei.poika.voinut.sulattaa,.vaan.löi.takaisin.kaikin.voi-
min..Se.aiheutti.lyhyen.sekamelskan..Kahvilassa.istuneet.neljä.suo-
malaista.puuttuivat.tapahtumaan.ja.seurauksena.oli.kahden.jugo-
slaavin.kanveesiin.lyöminen..Paikalle.kutsuttiin.ambulanssi.ja.polii-
si,.joka.kuulusteli.yhtä.suomalaispoikaa,.joka.oli.syntynyt.Ruotsissa.
ja.hallitsi.kielen.ilman.murretta..Hän.kertoi.poliiseille.tapahtuma-
ketjun.ja.kun.ravintolahenkilökunta.vahvisti.sen,.niin.poliisi.ei.teh-
nyt.tapauksesta.raporttia..Poliisi.oli.täysin.tietämätön.siitä,.että.ky-
symyksessä.oli.neljä.suomalaista.

Viidakkorumpu.lähti.käyntiin.ja.ylti.pian.Batterikadulle.ja.myös.
Italian.siirtokuntaan..Pian.jahti.oli.täydessä.käynnissä,.haettiin.niitä.
neljää.”ruotsalaista”,.jotka.olivat.tyrmänneet.kaksi.jugoslaavia.kah-
vilassa..Samanaikaisesti.kulki.huhu,.että.ruotsalaistyttöjä.on.pahoin-
pidelty.Gamlestadissa,.Kuninkaantorilla,.joka.oli.raggareiden.pesä-
paikka..Nämä.lähtivät.oitis.liikkeelle.20.auton.voimalla..Kun.he.saa-
puivat.Gamlestadiin,.heitä.vastassa.oli.isoja.jugoslaaviryhmiä,.jotka.
etsivät.kahta.jugoslaavin.pahoinpitelyyn.syyllistynyttä..Autojen.py-
sähtyessä.syntyi.käsirysy.ja.raggarit.joutuivat.perääntymään.ylivoi-
man.edessä.

Suomalaiskaverit.olivat.tässä.vaiheessa.menneet.”maan.alle”,.mutta.
erimielisyydet.raggareiden.ja.jugoslaavien.välillä.olivat.vasta.alussa.



Raggarien vastahyökkäys

Jugoslaavit.johtivat.1–0,.mutta.raggarit.eivät.voineet.sulattaa.tappio-
taan..He.mobilisoivat.voimansa.vastaiskuun.

Tämän.oli.tarkoitus.tapahtua.seuraavana.maanantai-iltana..Poliisin.
mukaan.yli.tuhat.henkilöä.oli.odottamassa.SKF:n.ulkopuolella.ilta-
vuoron.päättymistä.ja.sitä,.että.jugoslaavit.lopettaisivat.päivän.työt..
Myös.poliisit.olivat.tietoisia.tilanteen.vakavuudesta..Paikalla.oli.20.
poliisiautoa.koirapatrullien.kera..He.arvioivat.tilanteen.niin,.ettei.
heillä.ollut.mahdollisuuksia.estää.tappelua..Tilanne.ratkaistiin.aja-
malla.linja-autoja.tehdasalueelle.ja.näillä.jugoslaavit.kuljetettiin.pa-
rakeille,.ilman.että.raggarit.pääsivät.heihin.käsiksi..Tilanne.rauhoit-
tui.vähitellen.ja.elämä.kulki.taas.vanhaa.rataansa.

Ei löytynyt rekistereistä

Kuten.aikaisemmin.mainitsin,.jaoin.huoneiston.veljeni.kanssa.pie-
nessä.liiketalossa.Kåltorpin.kaupunginosassa.itäisessä.Göteborgissa..
Huoneistoja.oli.kaksi.ja.ne.sijaitsivat.kaupan.yläkerrassa..Toisessa.asui.
neljä.suomalaistyttöä..He.olivat.kunnollisia,.mutta.tietenkin.meillä.
oli.hauskaa.usein.viikonloppuisin.

Minua.harmitti.kaikkein.eniten.se,.että.alaikäisyyteni.vuoksi.palk-
kani.oli.vain.70.prosenttia.normaalista..Tiesin,.että.saisin.täyden.pal-
kan.täytettyäni.19,.mutta.tiesin.myös,.että.kutsunta.odotti.ja.sotavä-
ki.oli.edessä.ja.näin.ollen.jatkuva.ansion.menettäminen..Sen.tähden.
lähetin.sisään.anomuksen.voidakseni.tehdä.asevelvollisuuteni.aikai-
semmin..Tähän.tarvittiin.kuitenkin.vanhempien.suostumus..Juuri.
silloin,.vuonna.1961,.oli.Neuvostoliitto.pyytänyt.Suomelta.”sotilaal-
lisia.neuvotteluja”. ja.näihin.viitaten.isäni.kieltäytyi.ensin.allekir-
joittamasta.anomusta..Hänen.mielestään.sodan.vaara.oli.liian.suuri..
Ylipuhumisen.jälkeen.hän.kuitenkin.suostui,.sillä.minut.olisi.kuiten-
kin.kutsuttu,.mikäli.Suomi.olisi.joutunut.mobilisoimaan.

Ennen.”riveihin.astumistani”.tapasin.tulevan.vaimoni,.joka.kävi.
minua.tapaamassa.myös.asevelvollisuuteni.aikana.Suomessa.

Kaikella.on.aikansa.ja.niin.myös.armeijalla..Seuraavana.kesänä.olin.
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takaisin.Göteborgissa,.mutta.minut.oli.jo.pyyhitty.pois.kaikista.re-
kistereistä,.niin.sairaskassasta.kuin.työpaikastakin..Asiat.järjestyivät.
pikku.hiljaa..Väittivät,.että.ihmisiä.häviää.olemattomiin,.varsinkin.
kesäloman.yhteydessä.

Pahinta.kaikessa.oli.kuitenkin.se,.että.veljeni.oli.löytänyt.uuden.
naisen.ja.muuttanut.hänen.kanssaan.yhteen.ja.antanut.pois.asuntom-
me..Näin.olin.siis.taas.ilman.asuntoa..No,.näin.pahasti.eivät.asiat.kui-
tenkaan.olleet..Muutin.tyttöystäväni.luo..Hänen.huonetoverinsa.ei.
pitänyt.tästä,.mutta.kaikki.meni.hyvin.jonkin.aikaa.ja.sitten.saimme.
huoneiston.haltuumme..SKF:llä.ollessani.saimme.uuden.huoneiston.
Gamlestadista..Pian.21-vuotispäiväni.jälkeen.menimme.naimisiin,.sil-
lä.silloin.en.enää.tarvinnut.vanhempieni.suostumusta.

Suomalaiset yhdistykset

1960-luvun.alussa.Göteborgissa.toimi.yksi.ainoa.suomalainen.yhdis-
tys..Viikonloppuina.oli.paljon.kansaa.liikkeellä,.erityisesti.vastatul-
leita.poikamiehiä..Koska.muuta.ajanvietettä.ei.löytynyt,.kaikki.ha-
keutuivat.tämän.ainoan.yhdistyksen.tiloihin,.jossa.järjestyksenpi-
to.oli.vaikeaa..Tällainen.ei.menetellyt.jatkossa..Perheet,.jotka.olivat.
asuneet.kaupungissa.jonkin.aikaa,.vuokrasivat.tilan.kaupungin.ul-
kopuolella.olevasta.kiinteistöstä.voidakseen.päästä.eroon.”häiriköis-
tä”..Yhdistys.sai.nimekseen.KA-RE..Toimintaan.kuului.etupäässä.ka-
lastus.ja.matkailu,.tanssi.ja.musiikki..Vierailimme.usein.KA-RE:lla.
siskoni.perheen.kanssa,.etupäässä.tanssimassa,.mutta.myös.siksi.että.
lankoni.oli.muusikko..Hän.soitti.hanuria.monessa.tilaisuudessa,.joi-
ta.yhdistys.järjesti..Tässä.seurassa.oli.järjestys.paljon.parempi,.mut-
ta.se.ei.auttanut,.sillä.sisäiset.kiistat.olivat.syynä.siihen,.että.seura.ja-
kautui.kahtia..Mainitsemisen.arvoista.kuitenkin.on,.että.molemmat.
seurat.jatkavat.toimintaansa.edelleen.neljänkymmenen.vuoden.jäl-
keen..Kuluneitten.neljänkymmenen.vuoden.aikana.on.Göteborgissa.
perustettu.monta.uutta.yhdistystä..Tätä.nykyä.suomalaisia.seuroja.
on.Göteborgin.alueella.nelisenkymmentä,.enemmän.tai.vähemmän.
toimivia,.monella.eri.toiminta-alueella.



Miehet Göteborgissa – naiset Boråsissa

1960-luvun.lopulla.alkoi.yksityisyritteliäisyys.tulla.mukaan.kuvaan..
Naisalijäämä.Göteborgin.suomalaisten.piirissä.oli.erittäin.suuri..Sen.
vuoksi.poikamiehet,.joilla.oli.siihen.mahdollisuus,.ajoivat.Boråsiin.
viikonloppuisin..Siellä.oli.sadoittain.suomalaistyttöjä.vaatetusteol-
lisuuden.palveluksessa..

Göteborgissa.toimi.siihen.aikaan.liikemies.nimeltään.Jorma.Roininen..
Hän.vuokrasi.tanssipaikan.Sprängkullegatanilta.ja.hoiti.myös.kulje-
tukset.Boråsista.Göteborgiin..Tästä.tuli.menestys..Monen.vuoden.
ajan.linja-autot.olivat.täynnä.tyttöjä.ja.moni.heistä.jäi.Göteborgiin.
muutaman.reissun.jälkeen..Voidaan.todeta,.että.tanssimusiikki.ja.yh-
dessäolo.houkuttelevat.eniten.ja.vielä.tänäkin.päivänä.Göteborgissa.
on.ainakin.kaksi.ravintolaa,.joissa.soi.suomalainen.musiikki.viikon-
loppuisin.

Uusi työsuhde Volvolla

Kun.palasin.armeijasta.takaisin,.en.saanut.takaisin.vanhaa.työtäni,.
vaan.minut.passitettiin.toiselle.”verstaalle”.SKF:llä.

En.viihtynyt.työssäni.ja.näin.työnvaihtoajatus.alkoi.itää.aivoissani..
Nyt.vaihto.ei.ollutkaan.yhtä.helppoa..Olinhan.naimisissa.ja.ensim-
mäinen.lapsi.oli.tulossa..Tarvittiin.aivan.eri.suunnittelua.kuin.aikai-
semmin..Volvo.oli.laajentanut.tuotantoaan..Uusi.tehdas.Torslandassa.
oli.aloittanut.toimintansa..Volvo.tarvitsi.uutta.työvoimaa.ja.värvä-
si.taas.miehiä.Suomesta..Omalta.osaltani.ajattelin,.että.Torslanda.
on.liian.kaukana,.minulla.kun.ei.ollut.autoa.eikä.ajokorttia..Koska.
minun.ei.ollut.pakko.vaihtaa.työpaikkaa,.aioin.esittää.vaatimuksen..
Työhönottokonttorissa.ehdotettiin.tietysti.Torslandaa.

Siihen.aikaan.ruotsin.kielen.taitoni.oli.jo.sen.verran.kohentunut,.
että.sanoin,.että.tahdon.aloittaa.Lundbyn.tehtailla,.jossa.kuorma-
autojen.kokoonpano.tapahtui..Sanoin.voivani.odottaa.kunnes.va-
paa.paikka.avautuisi..Kun.oli.keskusteltu.siitä,.kuinka.hyvin.osasin.
ruotsia,.mikä.oli.nimittäin.vaatimuksena.siellä,.sain.aloittaa.kahden.
viikon.irtisanomisajan.jälkeen.X-hallissa.
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Uutta autoa ostamassa yhdessä etualalla seisovan Reijon-veljen kanssa vuonna 1972.
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Pian.minulle.selvisi,.kuinka.suuri.Volvo.oli.ja.kuinka.maailman.ta-
pahtumat.vaikuttivat.yhtiöön..Kahden.vuoden.työsuhteen.jälkeen.
tuli.muistutus.tästä..Kuuden.päivän.sota.Lähi-idässä.aiheutti.seisauk-
sen.kuorma-autotuotannossa..Hihnat.kulkivat.ensin.puolivauhtia.ja.
pian.rajoitettiin.tuotantoa.vielä.enemmän..Mitään.suoranaista.uhkaa.
työpaikan.suhteen.ei.kuitenkaan.ollut,.mutta.moni.joutui.siirtymään.
Torslandan.tehtaille..Näin.myös.minä,.vaikka.olin.tehnyt.kaikkeni.sen.
estämiseksi..Vuoden.kuluttua.oli.kaikki.taas.normaaleissa.uomissaan.
ja.kaikki,.jotka.halusivat,.saivat.palata.takaisin.Lundbyn.tehtaille.

Ensimmäinen luottamustehtäväni

Minulle.on.ammattiyhdistysliikkeeseen.kuuluminen.ollut.aina.tärkeä.
asia..Olen.aina.ollut.myös.kiinnostunut.politiikasta..Isäni.oli.aktiivi.
näissä.asioissa.Suomessa.ollessani..Ensimmäiset.kymmenen.vuotta.
Ruotsissa.kuluivat,.etten.ajatellut.näillä.raiteilla.

Koska.suomenkielinen.tiedotus.oli.olematonta,.ei.ollut.helppo.
pysyä.mukana.siinä,.mitä.Ruotsissa.ja.muualla.maailmassa.tapahtui..
Edelleenkin.”viidakkorumpu”.oli.ainoa.tapa.saada.tärkeää.tietoa.siitä,.
mitä.tapahtui..1960-luvun.lopulla.alkoi.Ruotsin.radio.lähettää.niin.
kutsuttua.”turistitiedotusta”.suomeksi,.viisi.minuuttia.päivässä..Siinä.
kaikki..Perhe.lisääntyi.nopeassa.tahdissa.kolmeen.lapseen.ja.näin.ol-
len.ei.ollut.juuri.aikaa.muuhun.kuin.kodille.ja.perheelle.

Erikoinen.tapaus,.joka.veti.minut.mukaan.ay-hommiin.oli,.kun.erääl-
lä.etutyöasemalla.tuli.riitaa.urakoista..Nämä.niin.kutsutut.etutyöasemat.
olivat.työpaikkoja,.joissa.valmistettiin.mm..kaapeleita.ja.putkia.eri.
automalleihin.sopiviksi.ja.jotka.sitten.lähetettiin.nauhalle.

Etutyöasemia.pidettiin.helpoimpina.työn.suhteen,.vaikka.urak-
kavaatimus.olikin.suurin.piirtein.sama.kuin.hihnalla..Nämä.etutyöt.
oli.ensisijaisesti.tarkoitettu.vanhemmille.työntekijöille,.jotka.eivät.
syystä.tai.toisesta.pysyneet.nauhan.tahdissa.ja.jotka.melkein.poik-
keuksetta.olivat.ruotsalaisia..Myös.kuorma-autopuoli.joutui.luopu-
maan.vaatimuksesta,.että.kaikkien.on.osattava.ruotsia.ja.näin.teh-
taasta.tuli.kaksikielinen.
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Sen.seurauksena.minusta.tehtiin.”työnohjaaja”.eli.instruktör..Olin.
opetellut.ruotsin.kielen.ja.näin.ollen.oli.tehtäväni.opettaa.vasta-al-
kajat.hommiinsa..Tehtäviini.kuului.myös.yhteydenpito.nauhan.ja.
etutyöasemien.välillä..Selkkauksista,.joista.aikaisemmin.mainitsin,.
oli.seurauksena,.että.hihnalla.oli.materiaalipula..Etutyöasemilta.ei.
saatu.koottuja.osia.ajoissa.ja.näin.nauha.oli.pysäytettävä..Minut.lai-
tettiin.tutkimaan.syytä.ja.niin.jouduin.keskelle.kaaosta..Kun.pala-
sin.takaisin.hihnalle.selittämään.viivytyksen.syytä,.yhtiön.edustajat.
käsittivät.asian.siten,.että.erimielisyydet.urakoista.olivat.leviämässä.
myös.hihnalle..Neuvottelut.aloitettiin.välittömästi.ja.kaikki.ratkais-
tiin.väliaikaisesti.suhteellisen.nopeasti.

Parin.päivän.kuluttua.sain.vierailun.etutyöasemalta..He.kysyivät.
minulta,.voisinko.asettua.ehdokkaaksi.ryhmän.johtokuntaan.seuraa-
vassa.kokouksessa..Olin.epäröivällä.kannalla.ja.yritin.selittää,.että.
perhesyiden.takia.tämä.ei.ollut.mahdollista..Vaimoni.oli.sairaana.
pitkäaikaisesti.

Selostukseni.ei.auttanut,.ylipuhumisoperaatio.jatkui,.sillä.koko.
osasto.oli.päättänyt,.että.koko.johtokunta.oli.vaihdettava,.koska.tyy-
tymättömyys.oli.suuri.urakkaneuvottelujen.suhteen..Kokous.oli.vä-
kirikas.ja.myrskyisä..Osanottajia.oli.yli.sata.ja.he.vaativat,.että.nimi-
tykset.tehtäisiin.uudelleen,.koska.ne.eivät.olleet.sääntöjen.mukaisia..
Näin.myös.tapahtui..Vanha.johtokunta.ei.saanut.luottamusta..Minä.
olin.yksi.niistä.uusista.johtokunnan.jäsenistä..Ensin.en.oikein.ym-
märtänyt.tilannetta.koko.laajuudessaan,.mutta.nyt.tiedän,.että.se.oli.
lähtölaukaus.karriäärille,.jota.on.kestänyt.nyt.yli.30.vuotta.

1��0 luku

Tehtävä,.jonka.otin.vastaan.ei.ollut.helppo,.sillä.70-luvun.puolivä-
lissä.alkoi.näyttämölle.ilmestyä.vasemmistolaisia..Työhuonekunnan.
vaaleihin.saattoi.osallistua.kymmenkunta.eri.ryhmää,.jotka.jakoivat.
poliittista.propagandaa.tehtaan.porteilla.aamuisin.

Myöskään.luottamustehtävät.eivät.olleet.helppoja..Minun.vastuul-
leni.tuli.hakea.töitä.noin.sadalle.henkilölle,.jotka.jäivät.ilman.työtä,.
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kun.linja-autotuotanto.siirtyi.uudelle.tehtaalle.Boråsiin..Tämä.osoit-
tautui.hyödylliseksi.kouluksi.minulle..Näin.opin.tuntemaan.yhtiön.
myös.oman.tehdashallin.ulkopuolella,.samalla.kun.nimeni.tuli.tun-
netuksi.suuremmalla.alueella.kuin.aikaisemmin..Tästä.oli.minulle.
suuri.hyöty,.erityisesti.vuosittain.tapahtuvissa.työhuonekunnan.po-
liittisesti.värjätyissä.vaaleissa.

Suhteet.työnantajiin.kiristyivät.suuressa.määrin.70-luvun.lopulla.
ja.aiheutti.myös.villejä.lakkoja.

Paikalliset sopimusneuvottelut aiheuttivat 1970-luvun lopussa korpilakon Volvon kuorma-
autotehtaalla. Tyytymättömyydellä ei ollut rajoja ja TK-portilla ryhdyttiin rynnäkköön.
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Lakimääräiset oikeudet

Volvolla.esiintyneiden.levottomuuksien.ansiosta.nimeni.tuli.tunne-
tuksi.myös.mediassa..Ennen.kaikkea.Göteborgin.paikallisradiossa,.
jolla.oli.tehokas.valvonta.Volvon.tapahtumista..Paikallisradiolla.oli.
myös.suomenkielinen.osasto..Toimittajat.olivat.usein.yhteydessä.mi-
nuun.saadakseen.tietoa.Volvon.tapahtumista..Mahdollisesti.tunne-
tuksi.tuloni.aiheutti.sen,.että.Angeredin.suomiseura.Finngötar.otti.
yhteyttä.minuun..Heidän.toivomuksensa.oli.avun.saanti.yhteyden-
pidossa.viranomaisiin.

Vaikka.suomen.kieleni.oli.alkanut.ruostua,.otin.tehtävän.vastaan..
Tästä.tuli.lähtölaukaus.minun.nyt.jo.yli.kaksikymmentä.vuotta.kes-
täneeseen.kamppailuuni.lakimääräisten.oikeuksien.saamiseksi.kan-
salleni.ruotsinsuomalaisille..En.ollut.koskaan.ajatellut,.kuinka.lain-
suojattomia.me.olimme.yhteiskunnassa,.enkä.myöskään.sitä,.kuinka.
nopeasti.suomen.kieli.oli.katoamassa.Ruotsissa..Olen.vuosien.mit-
taan.ollut.mukana.monissa.kovissa.neuvotteluissa,.mutta.en.koskaan.
kokenut.sen.laatuista.vastenmielisyyttä,.jota.viranomaiset.ja.virka-
miehet.silloin.osoittivat,.kun.kyse.oli.ruotsinsuomalaisten.oikeuk-
sista.omaan.äidinkieleensä.

Suomen.laissa.ja.myös.oikeuskäsityksessä.on.keskeisenä.ajatuk-
sena.oikeus.omaan.kieleen,.olipa.se.suomi.tai.ruotsi..Tämä.koskee.
myös.sinne.muuttaneita.ruotsalaisia..Tämä.oikeuskäsitys.on.täysin.
tuntematon.tämän.päivän.Ruotsissa.

Taistelu vaikutusmahdollisuudesta, kielestä ja koulusta

Vuonna.1975.valtiopäivät.päättivät.maahanmuuttajien.oikeudesta.
osallistua.poliittiseen.toimintaan.paikallisella.tasolla..Tämän.vuok-
si.Ruotsissa.perustettiin.monta.suomenkielistä.sosiaalidemokraat-
tista.yhdistystä.

Yhä.useampi.ruotsinsuomalainen.ryhtyi.aktiiviseksi.politiikassa,.
nimitettiin.ehdokkaaksi.ja.valittiin.kuntien.ja.maakäräjien.poliit-
tisiin.toimiin.

Samassa.siirtolaispoliittisessa.valtiopäiväpäätöksessä.avautui.myös.
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”30 ruotsinsuomalaista metallityöläistä on saanut luennoitsijakoulutuksen Brommersvikissä.” 
Demokraatti-lehti ilmestyi vuosina 1973–1995. Demokraatin rahoittivat kaksitoista LO-liit-
toa, Sosiaalidemokraatit ja LO. Liitot tilasivat lehteä suomenkielisille jäsenilleen. LO ja 
Sosiaalidemokraatit kustansivat lehden niille, jotka eivät kuuluneet mihinkään näistä kahdes-
tatoista liitosta. Liittojen oli tehtävä suuria leikkauksia 1990-luvulla, ja joulukuussa 1995 lehti 
jouduttiin lopulta lakkauttamaan.
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mahdollisuus.kaksikieliseen.opetukseen.peruskouluissa..Suomalais-
yhdistykset.ja.suomalaisvanhemmat.tulkitsivat.valtiopäivien.päätök-
sen.niin,.että.meillä.oli.”oikeus”.äidinkieliseen.opetukseen,.ja.näin.
tapahtuikin.jonkin.aikaa.

80-luvun.alussa.tapahtui.kuitenkin,.että.kaksikielisiä.luokkia.alet-
tiin.romuttaa..Hyvin.toimivia.luokkia.lakkautettiin.eri.syistä.kun-
nissa..Tästä.johtuen.otin.entistä.ahkerammin.osaa.kunnallispoliitti-
seen.keskusteluun,.ammattiyhdistystoiminnan.rinnalla.koko.80-.ja.90-
luvun.ajan..Aloin.seikkaperäisesti.tutkia,.mitä.oikeuksia.suomalais-
vanhemmilla.oikeastaan.oli..Se,.mitä.pidimme.oikeutena,.osoittautui.
nyt.olevan.ainoastaan.suositus.kunnille.Ruotsin.valtiovallan.taholta..
Tämän.julkitulon.seurauksena.oli.valtava.pettymys.ja.ruotsinsuoma-
laiset.olivat.täysin.neuvottomina..Mikä.nyt.eteen?.Sain.selville,.että.
saamelaisten.kouluilla.oli.oma.johtokunta..Ero.ruotsinsuomalaisten.
ja.saamelaisten.mahdollisuuksilla.vaikuttaa.lastensa.koulutukseen,.
oli.suuri..Tämä.taka-ajatuksena.otin.yhteyttä.Ruotsinsuomalaisten.
keskusliiton.johtoon.antaakseni.tiedotusta.vallitsevasta.tilanteesta..
Tahdoin.liiton.apua.vaatimuksiemme.läpiviemiseen.

Meillä.tulisi.olla.vähintään.samat.edut.ja.oikeudet.kuin.saamelai-
sillakin..Olin.erittäin.hämmästynyt.heidän.näkökannastaan..He.kat-
soivat,.että.asia.ei.ollut.keskustelun.arvoinen..Saamelaiset.olivat.saa-
melaisia,.kun.taas.ruotsinsuomalaiset.olivat.ruotsinsuomalaisia.

Jatkoin.kuitenkin.pyrkimyksiäni.ja.sain.yllättäen.tukea.paikalli-
selta.keskusliiton.Göteborgin.piiriltä..Kun.sitten.asiasta.tehtiin.pää-
tös.liittokokouksessa.Eskilstunassa.vuonna.1987,.olimme.hyvin.val-
mistautuneita.kamppailuun..Minulla.on.vieläkin.tuoreessa.muistissa,.
kuinka.uuden.liittohallituksen.tehtäväksi.annettiin.laatia.uusi.peri-
aateohjelma,.jossa.vaadittiin.lakimääräisiä.oikeuksia.keskeisissä.ky-
symyksissä.ruotsinsuomalaiselle.vähemmistölle.

Kunnat.jatkoivat.kuitenkin.kaksikielisten.luokkien.romuttamista.
viitaten.usein.taloudellisiin.vaikeuksiin..Suomalaisyhdistykset.jou-
tuivat.perustamaan.omia.suomenkielisiä.vapaakouluja,.pelastaakseen.
sen,.mikä.pelastettavissa.oli.



Me,.jotka.olimme.aktiiveja.sosiaalidemokraatteja,.saimme.usein.
kysymyksen:.oletteko.sosiaalidemokraatteja.vai.ruotsinsuomalaisia?.
Niin.suuri.ero.oli.puolueen.harjoittamalla.politiikalla.ja.suomalais-
kentän.mielipiteillä.

Suomi tunnustetaan vähemmistökieleksi

Kun.Ruotsin.valtiopäivät.2..päivä.joulukuuta.1999,.viimeinkin.päätti.
tunnustaa.kansalliset.vähemmistönsä.ja.historialliset.vähemmistö-
kielensä,.niin.meänkieli,.jota.puhuu.noin.50.000–70.000,.kuin.suo-
men.kieli.tunnustettiin.vähemmistökieliksi.Ruotsissa..Luulimme.sil-
loin,.että.taistelu.olisi.ohi,.mutta.tänään.tiedämme,.että.vielä.on.pal-
jon.tekemättä.

Ruotsin.hallitus.on.raportissaan.Euroopan.neuvostolle.tunnusta-
nut,.että.täällä.on.vedetty.itsepäistä.ruotsalaistamispolitiikkaa.kan-
sallisia.vähemmistöjä.kohtaan..Täytyy.valitettavasti.tunnustaa,.että.
myös.ammattiyhdistysliike.ottaa.osaa.siihen..Esimerkkinä.voimme.
todeta,.että.riippumatta.siitä,.että.Ruotsin.ammattiliitoilla.on.kym-
meniätuhansia.suomenkielisiä.jäseniä,.on.suomenkielinen.tiedotus.
täysin.olematonta.

Olen.ollut.työhuonekunnan.edustajana.eri.tehtävissä.yli.kolmen-
kymmenen.vuoden.ajan.ja.minulla.on.ollut.monenlaisia.luottamus-
tehtäviä.vuosien.mittaan..Minulla.on.vielä.muutama.vuosi.aikaa.elä-
keikään.ja.toivomukseni.on,.että.Ruotsin.ammattiyhdistysliike.tänä.
aikana.tunnustaa.kansalliset.vähemmistönsä.Euroopan.neuvoston.
konvention.mukaan.

Me olemme osa Ruotsin työväenliikkeen historiaa ja tulevaisuutta

Ne.opintopiirit.jotka.olemme.aloittaneet.Uusi elämä Ruotsissa.-pro-
jektin.avulla.ja.tämä.työhuonekunnan.kirja,.Suomalaiset työntekijät 
muistelevat ja kertovat.sekä.suomen.kielinen.käännös.oppimateriaa-
lista,.Kirjeitä tulevaisuuteen,.ovat.myönteisiä.toimenpiteitä.ammatti-
liiton.taholta.ja.nostaa.esiin.suomenkielen.vähemmistökielenä..Nä-
mä.ovat.tekoja,.jotka.vahvistavat.suomen.kielen.asemaa.ja.tekevät.
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ruotsinsuomalaisten.historian.ja.panoksen.näkyväksi.Ruotsin.työelä-
mässä..Monet.ruotsinsuomalaiset.ovat.omistaneet.suuren.osan.elä-
mästään.luottamustehtäviin.työpaikoillaan..Me.olemme.muiden.mu-
kana,.rinta.rinnan,.olleet.rakentamassa.ruotsalaista.hyvinvointiyh-
teiskuntaa..Me.olemme.yksi.osa.Ruotsin.työväenliikettä.ja.osa.am-
mattiyhdistysliikettä..Tämä.meidän.pitkä.yhteinen.historiamme.ei.
saa.unohtua..Ei.ruotsiksi,.eikä.suomeksi.

Tarmo Ahonen

Tarmo Ahonen ja Anneli Ylijärvi Uusi elämä Ruotsissa -hankkeen  
näyttelyssä ja seminaarissa Työn museossa Norrköpingissä, 2004.
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Ammattijärjestön jäsenet

Ruotsinsuomalaisten.järjestäytymisaste.LO:n.amma-
teissa.on.ruotsalaisten.järjestäytymisastetta.korkeampi..
Lähes.90.prosenttia.suomalaisista.työläisistä.on.järjes-
täytynyt..Naisten.järjestäytymisaste.on.hieman.mies-
ten.järjestäytymisastetta.korkeampi.

Lähde: LO:n tutkimus Röster om facket  
och jobbet, Rapport 5.

LO-liittojen.kaikista.työikäisistä.jäsenistä.yli.50.000.on.
syntynyt.muissa.Pohjoismaissa.kuin.Ruotsissa..Valtaosa.
heistä.on.syntynyt.Suomessa.

Lähde: Tilastollisen keskustoimiston 
työpaikkatutkimukset vuoden 2004 ensimmäiseltä 

vuosineljännekseltä LO:n työstäminä.
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Elinehdot Ruotsissa 1��0
Keskimääräinen elinikä:.miehet.75,5.vuotta.ja.naiset.80,7.vuotta.
Lapsikuolleisuus:.1,1.prosenttia.
Väkiluku:.8.081.229.asukasta.
Työttömyys:.1,5.prosenttia.
Ruotsin ammattijärjestöön  
kuuluneen työläisen tuntipalkka:.13,52.kruunua.
Kahvikilo:.11.kruunua.ja.67.äyriä.
Päivälehti:.59.äyriä.
Maitolitra:.1.kruunua.ja.10.äyriä.

Ote kirjasta Vår arbetsplats – Volvo 

(Arbetsmarknadslagar och inflytande – perioden 1970–1979)

Suomessa syntyneiden
Ruotsissa asuvien määrä 31. joulukuuta 1970:.235.453.henkeä.

Lähde: Ruotsin tilastollisen keskustoimiston väestötilastot.
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Matkalla Olof Strömin luo

Timo Mansikka

Muutti Ruotsiin:�.Tammikuussa.1970.

Ammatti:�.Automaalari.

Nykyinen työ:�.Koska.minulla.on.selkäkipuja.olen.
nyt.työssä.hihnatöitä.valmistelevalla.asemalla,.
jossa.tahti.ei.ole.niin.pressaava.

Olen tehnyt töitä seuraavissa ammateissa:�.
Maatyöläinen,.metsuri,.hitsaaja,.maalari,.auto-
työntekijä.

Aloitin Volvolla:�.Vuonna.1970.

Liityin liittoon:�.Kun.minut.palkattiin.Volvolle.

Ay-koulutus:�.Kertoja-.ja.kirjoittajapiiri.oli.en-
simmäinen.ay-opintopiirini.

Millä kielellä ajattelen:�.Enimmäkseen.suomeksi.mutta.myös.ruotsiksi.

Harrastukset:�.Kirjallisuus..Olen.myös.luonnon.ystävä.ja.entinen.pyöräi-
lijä.

Musiikki:�.Lugna.favoriter.(rauhalliset.suosikit).

Tanssi:�.Ollut.mukana.ruotsalaisessa.vanhojen.tanssien.yhdistyksessä.

Mitä haluaisin tehdä:�.Haluaisin.ostaa.uuden.auton.

Suurin.syy.Ruotsiin.lähtöön.oli.asuntopula.Suomessa..Työpaikkoja.
oli.tarjolla.useitakin,.mutta.asuntoa.ei.kyseessä.olleilta.paikkakun-
nilta.löytynyt.kirveelläkään..Juuri.autopeltisepän.kurssilta.päässee-
nä.en.halunnut.enää.mihinkään.sekatöihin..Niistä.olin.saanut.jo.tar-
peekseni.

Aikaisemmin.olin.ollut.renkinä.suurissa.taloissa,.metsätöissä,.met-
sän.istutuksessa,.risusavotassa.yms..Talvet.olin.viettänyt.siirtotyö-
mailla.eli.hätäaputöissä,.kuten.niitä.myös.nimitettiin..Kaikki.nämä.
tämäntyyppiset.työpaikat.olivat.kovin.lyhyitä.työsuhteita,.niin.sa-
nottuja.pätkätöitä.
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Katse kohti Ruotsia

Autopeltisepän.kurssilta.päästyäni.päätin,.että.nyt.saa.pätkätyöt.riittää..
Mutta.kaikki.tyssäsi.asuntopulaan..Työnvälitystoimisto.Pielavedellä,.
kotipitäjässäni,.kehotti.suuntaamaan.katseen.länttä,.Ruotsia.kohti..
Olin.jo.itsekin.ajatellut.samansuuntaista..Kuulostaa.mielenkiintoisel-
ta,.tuumin,.kun.samalla.tiedostin.itselleni.tämän.olevan.ainoa.vaih-
toehto,.ellen.halunnut.viettää.vielä.yhtä.talvea.jossakin.parakkiky-
lässä.hätäaputyömaalla..Pelkkä.ajatuskin.puistatti.

Niinpä.sitten.Ruotsiin.lähtijöillä.oli.kokous.Kuopion.työnvälitys-
toimistossa..Elettiin.joulukuun.alkua.vuonna.1969..Olin.juuri.täyt-
tänyt.23..Meitä.maastamuuttaja-aspirantteja.oli.paikalla.kolmekym-
mentäkolme..Saimme.litterat.ja.työhönosoituskortit.ja.matkaan.vain..
Joulunpyhät.olivat.niin.lähellä,.että.sovittiin,.että.lähdemme.vasta.
uudenvuoden.jälkeen.

Kolmisenkymmentä miestä ja poikaa

Tammikuun.kolmannen.päivän.iltana.matka.sitten.alkoi,.ensin.linja-
autolla.Iisalmeen,.sieltä.yöjunalla.Helsinkiin..Sieltä.päivän.odotuksen.
jälkeen.junalla.Turkuun..Erään.toisen.Ruotsiin-lähtijän.kanssa,.junaa.
odotellessamme,.istuimme.Kolmessa.Härässä,.ravintolassa.Iisalmessa..
Joimme.jaloviinaa.colalla..Grogi.maksoi.markka.yhdeksänkymmen-
täkolme,.sen.muistan.aina..Ostin.myöhemmin.jaloviinapullon.juhli-
akseni.Ruotsissa.olon.kaksikymmenvuotispäivää..Mutta.vuosien.ku-
luessa.unohdin.sen..Tuli.mieleen.kun.merkkipäivä.oli.jo.ohitse.

Myöhemmin.samana.iltana.tapasimme.pari.muuta.heppua,.jotka.
myös.oli.matkalla.Ruotsiin,.samaan.työkohteeseen.kuin.me..Olofström.
oli.sen.paikan.nimi,.mihin.olimme.matkalla..Tajusin.nimen.ensik-
si.vähän.eri.muodossa,.nimittäin.Olof.Ström,.josta.tuli.hiukan.muu-
rahaisia.päähän,.ennen.kuin.tajusin,.että.kyse.ei.ollutkaan.miehestä.
ja.Olof.Strömistä.tuli.Olofström..Kyseessä.olevalla.paikkakunnalla.
oli.Volvon.koritehdas,.jossa.Volvon.peltiosat,.kuten.ovet,.kojelaudan.
rungot.ynnä.muut,.prässättiin.ja.suureksi.osaksi.hitsattiin.kokoon.ja.
toimitettiin.valmiina.Göteborgiin.
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Niin.sitten.oltuamme.matkalla.tasan.vuorokauden.astuimme.Turussa.
Svea.Jarl.-laivaan,.joka.oli.nykyisten.mittapuiden.mukaan.ihan.pikku.
paatti..Mutta.kyllä.sillä.yli.päästiin..Enkä.minä.laivoista.siihen.aikaan.
mitään.tiennyt..Enkä.kiinnittänyt.siihen.nytkään.ylen.määrin.huo-
miota..Huomiokykyä.kyllä.heikensi.paljon.krapula..Junamatkojen.
iloisesta.veikosta.oli.tullut.hiljainen.huokailija.

Laivalla.tavattiin.sitten.ne.muutkin.Kuopion.työnvälitystoimis-
tossa.koolla.olleet.Ruotsiin-lähtijät..Ne.kolmekymmentäkolme.poi-
kaa.ja.ukkoa..Kaikki.eivät.olleet.enää.kovin.nuoria,.vaan.mukana.oli.
muutamia.ikämiehiäkin..Niin.sitä.sitten.päästiin.Tukholmaan,.pie-
niä.nokkaunia.kansimatkustajana.ottaen..Aluksi.tuolissa.nuokkuen,.
mutta.muistan.oikaisseeni.pöydän.alle.lattialle..Kylmä.oli..Palelin.ai-
kalailla.ja.jotkut.humalaiset.möykkäsivät,.mutta.nukahtelin.kuiten-
kin.toveittain,.välillä.aina.heräten.

Ja.me.kolmekymmentäkolme.uutta.Ruotsin.asukasta.astuimme.lai-
vasta.Skeppsbronilla,.Tukholmassa..Tullin.läpi.kävellessämme.jotkut.
joutuivat.tullimiehen.pysäyttämiksi..Yhden.Sonkajärven.pojan.pah-
vilaatikosta.tullimies.veti.esiin.pitkää.kalsarin.lahjetta.

Joku.oli.laivalla.tullut.tutuksi.tällä.puolella.jo.asuvan.suomalaisen.
kanssa.ja.hän.lupasi.auttaa.meidät.satamasta.Tukholman.keskusase-
malle..Ja.niin.ajoimme.Skeppsbronilta.sitten.maanalaisella.keskustaan,.
mistä.meidän.oli.määrä.ottaa.Malmöhön.menevä.pikajuna.Älmhultiin.
saakka..Määränpäämme.Olofström.sijaitsi.Ete1ä-Ruotsissa.Blekingen.
läänissä,.kolmekymmentä.kilometriä.Älmhultista.itään.

Viitisen.tuntia.Tukholman.keskusasemalla.seurusteltuamme.as-
tuimme.Malmön.junaan..Juna.oli.aivan.täynnä..Ei.vain.me,.vaan.pal-
jon.muuta.väkeä.oli.seisomassa.koko.matkan..Älmhultista.matkus-
timme.sitten.”lättähatulla”.viimeiset.kolmekymmentä.kilometriä.

Kova työvoimapula

Perillä.Olofströmissä.olimme.kuuden.aikaan.illalla.oltuamme.matkal-
la.kaksi.tuntia.yli.kahden.vuorokauden..Asemalla.vastassa.oli.Volvon.
edustaja.suomea.puhuvan.Kiirunasta.kotoisin.olevan.miehen.kans-



sa..Gunnar.jotakin,.suomalainen.sukunimi.kuitenkin..Meidät.vie-
tiin.ensiksi.syömään.ja.tarpeen.se.olikin..Nälkä.haittasikin.jo.aika.
pahasti..Sen.jälkeen.oli.asunnon.vuoro..Se.löytyi.poikamieshotellis-
ta..Ungkarlshotell,.”unkarin.hotelli”.kuten.se.suomalaisten.suussa.
kääntyi,.sai.kunnian.saada.meidät.vieraakseen.

Nyt.kävi.kuitenkin.niin.somasti,.että.pyhät.eivät.suinkaan.olleet.
vielä.ohi..Olimme.saapuneet.niin.sanottuna.välipäivänä..Loppiainen.
oli.vielä.lusimatta..Saimme.käydä.hotellissa.Volvon.laskuun.syömäs-
sä.parin.päivän.ajan..Hotellin.nimi.oli.muuten.yllätyksellisesti.Hotell.
Olofström.

Sää.ihmetytti..Olin.odottanut.paljon.lämpimämpää,.olimmehan.
sentään.Etelä-Ruotsissa,.paljon.etelämpänä.kuin.lähtöpiste..Mutta.
lunta.oli.maassa.ja.muutama.pakkasaste,.ei.paljon.kummempaa.kuin.
kotonakaan.

Ensimmäisenä.arkipäivänä.menimme.sitten.koko.porukalla.Volvon.
työhönottokonttoriin..Esitimme.työhönosoituskortit,.vaikkei.niitä.
varmaankaan.olisi.tarvinnut..Oli.sellainen.tunne,.että.he.olisivat.ot-
taneet.sisään.kenet.tahansa..Konttorilla.ollessamme.tuli.joitakin.tut-
tuja.kavereita.sisään..He.olivat.olleet.töissä.jo.muutaman.kuukauden.
ja.olleet.joulun.Suomessa..Nyt.oli.rahat.loppuneet.ja.he.tulivat.kont-
torille.hakemaan.”kottia”..Kottasin.minäkin.kerran,.ennen.kuin.sain.
ensimmäisen.tilin.

Autopeltiseppänä.toivoin.jotakin.parempaa,.mutta.ei..Puristamo.eli.
”rässihalli”.oli.huutavassa.työvoimapulassa..Joten.sinne.vain,.suuren.
prässin.viereen.syytämään.peltiä.prässiin.ja.painamaan.nappia..Tai.
nappeja..Se.oli.tehtävä.molemmin.käsin,.ettei.vain.käsi.olisi.jäänyt.
väliin..Olisi.tullut.kädestä.erittäin.litteä,.jos.niin.olisi.käynyt.

Työ.oli.kaksivuorotyötä,.viikko.meni.ensin.oppisalissa.ja.sitten.
vain.urakkaan.mukaan..Työ.oli.urakkatyötä..”Kellokallet”.olivat.hin-
noittaneet.kaikki.työt.ja.yksitoista.kruunua.tunnille.oli.suurin.palk-
ka,.mitä.saattoi.ottaa.ulos..Sen.yli.jos.tienasi,.niin.seuraavana.päivä-
nä.hintaa.oli.alennettu.

Melu.oli.aivan.korvia.huumaava..En.ollut.ennen.enkä.ole.jälkeen-
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päinkään.ollut.niin.meluisassa.työpaikassa..Pumpulia.korviin,.muuta.
kuulosuojainta.ei.ollut..Siitä.huolimatta.ensimmäisten.päivien.iltoina.
makailin.poikamieshotellissa.korvat.soiden.ja.päänsärkyä.potien.

Elämä Olofströmissä

Ruoka.oli.jonkin.verran.erilaista.kuin.mihin.oli.Suomessa.ja.Savossa.
tottunut,.mutta.ei.se.minua.paljon.säikäyttänyt,.niin.kuin.monia.mui-
ta..Jotkut.jopa.tilailivat.Suomesta.ruokapaketteja.selityksenä,.että.
paikallinen.ruoka.oli.syötäväksi.kelpaamatonta..Mitähän.lie.kotivä-
ki.moisesta.ajatellut..Maassa.maan.tavalla.tai.maasta.pois,.se.on.ol-
lut.minun.mottoni.koko.ajan.

Nykyisiin.suosikkiruokiini.kuuluukin.sellaiset.herkut.kuten.ihra-
makkara,.paistettu.läski.ja.ruskeat.pavut,.ruokalajit,.jotka.ovat.mo-
nelle.vanhalle.konkarille.vieläkin.kauhistus..Samoin.kuin.falunin.

Olofströmin tehtaan työläisten juuret olivat monessa eri maassa – Jugoslaviassa, Puolassa, 
Norjassa, Espanjassa, Australiassa, Englannissa, Itävallassa, Alankomaissa, Tanskassa, 
Latviassa, Virossa, Suomessa, Liettuassa, Kreikassa, Unkarissa, Saksassa, Ruotsissa, 
Venäjällä ja Bulgariassa. Vuosi 1961.
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makkara,.yksi.suosikeistani.sekin..Nämä.puheet.näistä.ruuista.sopi-
vat.paremmin.hiukan.myöhäisempiin.elämän.vaiheisiin.

Olen. oppinut. matkan. varrella. syömään. ja. pitämään. monista.
Suomessa.tuntemattomista.ruokalajeista..Kuten.nyt.on.thaimaalai-
nen.keittiö.lähinnä.sydäntä..Nykyinen.elämäntoverini.kun.on.ky-
seisestä.maasta.kotoisin.

Totta.puhuen.eka.vuosi.Ruotsissa.meni.kahvin.ja.voileipien.va-
rassa..Siihen.aikaan.oli.vaikea.saada.kunnon.leipää..Paikallinen.lei-
pä.ainakin.Blekingessä.oli.sokerilla.ja.siirapilla.pilattua.makeaa.sös-
söä..Jäljelle.jäi.ainoastaan.ranskanleipä..Olofströmissä.oli.suomalai-
nen.Sisu-leipomo.ja.sieltä.sai.suomalaista.leipää..Ruokaa.laittamaan.
opin.vasta.myöhemmin.saatuani.oman.asunnon.ja.oman.keittiön..
Harjoitus.tekee.mestarin.ja.niinpä.tavatessani.nykyisen.emäntäni.
olinkin.jo.aikamoinen.kokki.

Olofströmissä. oli. kaksi. suomiseuraa,. oli. rikas. ja. hyvinvoipa.
Olofströmin.suomiseura,.jolla.oli.oma.kerhotalo.eli.klubbhus,.kah-
vila.ja.punttisali..He.järjestivät.suomalaisia.tansseja.melkein.joka.viik-
ko..Olofströmissä.oli.siihen.aikaan.suomalaisia.tuhatpäin..En.tiedä.
kuinka.paljon,.eikä.sitä.tiennyt.kukaan..Uusia.kun.tuli.viikoittain.

Volvo.palkkasi.vielä.auton.omistavia.suomalaisia.matkustamaan.
Suomeen.ja.tuomaan.mukanaan.autokuorman.uusia.työläisiä..Toinen.
suomiseura.oli.vasta.perustettu.RSKL:n.alainen.seura,.mitä.Olofströmin.
suomiseura.ei.ollut..Se.uusi.suomiseura.oli.vasta.lapsen.kengissä..
Kehittyikö.siitä.koskaan.mitään,.sitä.en.tiedä..Muutettuani.paikka-
kunnalta.pois.en.ole.ollut.missään.yhteydessä.sinnepäin.

Alkoholin.käyttö.suomalaisten.keskuudessa.oli.runsasta,.sanoisinko.
erittäin.runsasta..Varsinkin.suomalaisten.poikamiesten.keskuudessa..
Moni.ryyppäsi.itsensä.jopa.hengiltä.tai.parantolakuntoon..Traaginen.
kohtalo.nuorelle.miehelle..Sekä.täysin.käsittämätön..Joillekin.ei.viina.
riittänyt.vaan.piti.vielä.sen.lisäksi.syödä.kaikenlaisia.tabletteja,.mitä.
vain.nyt.sattui.käsiinsä.saamaan..Vielä.käsittämättömämpää.

Ajokortti.ja.auto.olivat.sellaisia.asioita,.jotka.olivat.korkealla.toive-
listalla,.ehkä.kaikkein.korkeimmalla..Ja.niin.sitten.syksyllä.1970.mo-
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lemmat.toiveet.toteutuivat..Ensimmäinen.auto.oli.Triumph.Herald.
vuosimallia.1963,.joka.maksoi.1.500.kruunua..Pidin.sitä.muutaman.
kuukauden.ja.vaihdoin.sen.sitten.Volvo.Amazoniin..Tämä.tapahtui.
sen.jälkeen,.kun.olin.jo.lopettanut.Olofströmin.Volvolla.ja.olin.läh-
dössä.metsätöihin.Smålantiin.

Ruotsin.kielen.kursseja.järjestettiin.useitakin..Otin.osaa.muuta-
miin.siinä.määrin.kuin.nuoren.miehen.kiireiltä.ehdin..Opin.kuitenkin.
ruotsia.aika.lailla..Tultuani.tänne.tammikuussa.olin.jo.toukokuussa.
tulkkina,.kun.jätkät.lähtivät.ostamaan.uusia.vaatteita..Sanakirja.oli.
melkein.jokailtaista.lukemista.sanavaraston.kartuttamiseksi..Yritin.
myös.lukea.kaiken.mitä.eteen.sattui..Ei.tarvitse.muuta.kuin.olla.mai-
topurkki.pöydällä,.niin.siinä.on.jo.paljon.tekstiä..Ottaa.vaan.selon,.
mitä.siinä.on.ja.pian.osaa.maitopurkin.ulkoa..Uteliaisuus.on.kaiken.
oppimisen.äiti,.yksi.motoistani.sekin.

Metsätyötä ja automaalausta

Liekö.niistä.kolmestakymmenestäkolmesta.maahanmuuttajasta.tääl-
lä.Ruotsissa.enää.jäljellä.muita.kuin.minä..Ensimmäiset.paluumuut-
tajat.lähtivät.jo.pääsiäiseltä.takaisin..Liekö.olleet.samoja,.jotka.tilai-
livat.Suomesta.ruokapaketteja..Kesälomilta.lähti.muutamia.ja.joku.
jäi.palaamatta.lomalta,.vaikka.ei.ollut.ottanut.lopputiliä..Tänne.jäi.
asunto.ja.työpaikka,.mutta.eivät.antaneet.kuulua.mitään.itsestään..Ei.
kai.ollut.rahaa.paluulippuun.tai.sitten.koti-ikävä.vei.voiton.

Olin.niin.äkeissäni.Suomeen,.että.lähtiessäni.sanoin,.että.tähän.
maahan.en.kyllä.kymmeneen.vuoteen.jalkaani.pistä..Ei.sitä.nyt.aivan.
niin.pitkää.aikaa.mennyt,.mutta.neljä.ja.puoli.vuotta.kuitenkin.en-
nen.kuin.tein.ensimmäisen.lomamatkan.Suomeen..Sen.jä1keen.olen.
käynyt.siellä.silloin.tällöin,.vaikka.nyt.viimeisimmän.ja.sitä.edellisen.
lomamatkan.väliä.kertyikin.ennätykselliset.seitsemän.vuotta.

Kolmetoista.kuukautta.Volvolla.ja.Olofströmissä.tuntuikin.olevan.
tarpeeksi..Otin.lopputilin.ja.pääsin.metsätöihin.Smålantiin..Talvi.
1971.menikin.sitten.metsässä..Ansaitsin.hyvin,.melkein.tuplaten.mitä.
tehtaassa.



Kun.ajoin.sattumalta.Oskarshamnissa.Scanian.tehtaan.ohitse,.ajat-
telin,.että.mitäs.jos.käväisisin.kysymässä.tuolta.töitä..Työpaikka.järjes-
tyi.ja.vaihdoin.metsurin.hommat.takaisin.tehdastyöhön..Tällä.kertaa.
oli.parempi.tuuri.ja.pääsin.maalariksi..Automaalari.onkin.ollut.am-
mattini.sen.jälkeen.yli.kolmekymmentä.vuotta..Työ.oli.päivävuoro-
työtä.ja.paikka.oli.parempi,.kuin.mitä.se.oli.ollut.Olofströmissä.

Oskarshamnissa.oli.muutama.sata.suomalaista,.enimmäkseen.nuo-
ria.perheellisiä.ja.se.antoikin.suomalaiselle.maahanmuuttajaväestölle.
paljon.terveellisemmän.leiman..Yletöntä.alkoholin.käyttöä.ja.muu-
ta.sen.mukana.seuraavia.negatiivisia.lieveilmiöitä.ei.sanottavammin.
esiintynyt.

Suomiseura.Oskarshamnissa.oli.vireä..Suomalaisia.tansseja.järjes-
tettiin.usein,.sekä.kaikenlaisia.toimintatapahtumia.luonnossa.kesällä.
ja.talvella..Suomiseuralla.oli.oma.lukaali,.jossa.saattoi.keittää.kahvia.
sekä.pelata.shakkia,.koronaa.ja.pöytätennistä.sekä.katsoa.televisio-
ta..Olimme.siellä.usein.iltaisin.ja.sunnuntaisin.

Minut.valittiin.sittemmin.suomiseuran.toimihenkilöstöön,.kir-
jastoasiamieheksi.sekä.toimittamaan.suomiseuran.lehteä,.Rumpalia..
Kirjastoasiamiehen.toimeen.kuului.saada.kirjasto.ostamaan.uusia.suo-
malaisia.kirjoja..Ja.uusia.suomalaisia.kirjoja.alkoikin.tulla.kirjastoon,.
jonka.suomalainen.osasto.oli.suurempi.kuin.mitä.se.oli.Olofströmissä,.
missä.suomalaisia.oli.monin.verroin.enemmän.

Kieli, tanssi ja kirjallisuus

Kirjallisuus.ja.lukeminen.on.ollut.keppihevoseni.aina.hamasta.nuo-
ruudestani.lähtien..Ostan,.lainaan.ja.luen.romaaneja.melkein.kuin.
liukuhihnatyönä..Aina.on.joku.kirja.luettavana..Seuraan.suurella.mie-
lenkiinnolla.Nobel-palkintojen.jakoa,.josko.joku.suosikkikirjailijois-
tani.saa.Nobel-palkinnon..Näin.onkin.käynyt.pari.kertaa.

Yhtenä.Rumpali-lehden.toimittajista.kirjoitin.lehteen.selontekoa.
kirjastoasiamiehen.toimestani.sekä.reportaaseja.suomiseuran.toimin-
tailloista,.pöytätenniskilpailuista.yms..Juuri.lehtimiesroolistani.sain-
kin.paljon.positiivista.kritiikkiä.
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Olin.vasta.28-vuotias.ja.seikkailunhalu.vei.minut.sitten.Göteborgiin..
Töihin.pääsin.Volvon.kuorma-autotehtaalle.päivävuoroon..Viihtyisän.
asunnon.hankkiminen.ei.ollutkaan.helppo.homma..Tein.niin.kuin.
vastamuuttanut.Olofströmissä,.joka.julisti.ruotsalaisen.ruuan.syö-
täväksi.kelpaamattomaksi,.julistin.asumalähiöt.alkoholisteineen.ja.
narkkareineen,.traumaattisine.häirikköineen.ja.roistoineen.asumis-
kelvottomiksi.ja.ostin.talon.maalta.

Olen.nyt.asunut.maalla.omassa.talossa.parikymmentä.vuotta.ja.
viihdyn.erittäin.hyvin..Aluksi.asuin.kolmikerroksisessa.puutalossa.
lähellä.Volvoa..Kävelymatka.töihin.oli.parasta.mitä.suurkaupungil-
ta.voi.toivoa..Mutta.valitettavasti.talo.sai.purkutuomion.tupajumien.
takia.ja.jouduin.muuttamaan.epäviihtyisään.nukkumalähiöön.kuu-
dentoista.kilometrin.päähän.töistä.

Göteborgissa.oli.paljon.suomalaisia,.joku.mainitsi.summan.neljä-
toistatuhatta..Mene.ja.tiedä,.paljon.heitä.kumminkin.oli..Suomalaisia.
tanssipaikkoja.oli.neljä.ja.kaikki.oli.melkein.aina.täynnä..Suosituin.
lie.ollut.tanssiravintola.Tre.kronor,.jossa.oli.tansseja.jopa.neljänä.il-
tana.viikossa..Entisenä.Oskarshamns.Gammeldans.Vänner.-yhdis-
tyksen.jäsenenä.menin.Rondoon.vanhojen.tanssiin,.kun.eka.ker-
ran.menin.tansseihin.Göteborgissa..Suurkaupungilla.on.myös.pal-
jon.muuta.annettavaa,.kuin.vain.vilkas.ravintolaelämä..Ajattelen.
tässä.etupäässä.mahdollisuutta.erilaisiin.jälki-.ja.aikuiskoulutuksiin..
Kaikenlaisia.vapaa-ajan.kursseja.oli.vaikka.millä.mitalla..Luinkin.sit-
ten.Studiefrämjandetilla.ruotsia.ja.englantia.kolme.kertaa.viikossa.
kahden.vuoden.ajan..Löysin.sitten.ranskan,.opiskelin.ranskaa.ABF:llä.
kolmisen.vuotta,.eli.niin.kauan.kuin.heillä.kursseja.riitti.

Muutettuani.maalle.vapaa-ajan.ongelmat.olivat.tuntematon.kä-
site..Talon.kunnostus,.tontin.ja.nurmikentän.hoito.veivät.melkein.
koko.vapaa-ajan..Niin.ja.samoilu..Metsät.ja.luonto.olivat.aivan.tois-
ta.kuin.Pohjois-Savon.kitukasvuiset.korvet..Löysinkin.paljon.hyviä.
marja-.ja.sienimaita..Pyöräily.oli.myös.jonkin.aikaa.korkealla..Tein.
monta.harjoituslenkkiä.viikossa..”Tärvelin”.jopa.yhden.kesäloman.
tehdäkseni.pitkän.polkupyöräretken.Etelä-Ruotsiin.



Työtä seitsemän päivää viikossa

Tein.töitä.hullun.lailla,.ylitöitä.niin.paljon.kuin.mahdollista.ja.tein.il-
loilla.ekstrahommia..Siivosin.kouluja.ja.maalasin.autoja..Monta.kesä-
lomaa.olin.ns..komennustöissä..Lomaseisokin.aikaan.olin.Borlängessä.
SSAB:llä.kesäremonttia.tekemässä..Se.oli.kovaa.hommaa,.12–16.tun-
tia.päivässä,.seitsemän.päivää.viikossa..Olihan.sekin.yksi.tapa.viet-
tää.kesälomaa.

Nyt.olen.lopettanut.kaikki.ekstra-.ja.ylityöt..Puutarhan.hoito,.mar-
jastus.ja.sienestys.yhdessä.emännän.kanssa.on.paljon.rauhallisem-
pi.ja.harmonisempi.tapa.viettää.vapaa-aikaa..Ja.olemmehan.me.mo-
lemmat.jo.ikäihmisiä..Kuusikymppinen.lähenee.huimaa.vauhtia.mo-
lemmilla.

Näin.se.on.aika.mennyt..Monta.kertaa.olen.pysähtynyt.ihmettele-
mään,.että.mihin.ne.kaikki.vuodet.on.oikein.menneet..Jos.ei.joskus.
saa.kiinnekohtaa.johonkin.menneeseen.tapahtumaan,.niin.koetan.
muistella,.että.mikä.auto.minulla.silloin.oli..Sen.jos.muistaa,.niin.sil-
loin.on.jo.paljon.voitettu..Autoja.minulla.on.ollut.parisenkymmentä,.
joista.kahdeksan.on.ostettu.uutena.

Paras.tapa.tulla.tuntemaan.uusi.kotimaansa.on.asua.ja.työsken-
nellä.useilla.eri.paikkakunnilla..Oskarshamn.on.minulle.nuoruute-
ni.kaupunki..Vietin.siellä.parhaan.nuoruuteni.ja.olen.useasti.palan-
nut.sinne.kesäturistina..Näytin.paikkoja.uudelle.emännälleni:.”Här.
bodde.jag,.när.jag.var.ung.”.Nostalgisia.elämyksiä,.joita.ei.voi.oikein.
jakaa.kenenkään.kanssa..Kuitenkin.Suomi.on.kotimaani,.synnyin-
maani.ja.sen.pitäisi.olla.etusijalla..Ja.ehkä.se.loppujen.lopuksi.on-
kin,.vaikka.ei.se.ole.minulle.koskaan.mitään.antanut..Valopilkut.sil-
lä.suunnalla.ovat.aika.vähissä.

Tämän kirjoitti Timo Mansikka
Syntynyt 1946 Pielavedellä

Seitsenpäisen sisarusparven toiseksi vanhimpana
Jäi orvoksi kymmenvuotiaana

Rippikoulun käynyt ja rokotettu
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Ensiapu

Esko Nieminen

Syntynyt:�.Rovaniemellä.vuonna.1955.

Muutin Ruotsiin:�.19-vuotiaana.18..helmikuu-
ta.1969.

Koulutustausta:�.Kansakoulu.ja.kaksivuoti-
nen.konepajatekninen.koulutus.Ruotsissa.

Työt Suomessa:�.Varastotyö,.elintarviketeol-
lisuudessa.ja.metsässä.metsurina.

Työt Ruotsissa:�.Asentajana,.vartijana,.pel-
tiseppänä,.järjestysvahtina.ja.myös.puhtaa-
napitäjänä..Yhteensä.noin.30.eri.työtä..Nyt.teen.työtä.auton.kokoon-
panijana.

Tuttuja Ruotsissa tullessani:�.Ei.ketään.

Vastaanotto ensimmäisellä työpaikalla:�.En.osannut.ruotsia,.mutta.työto-
verit.olivat.ok.

Opin ruotsia:�.Työssä.ja.vapaa-ajalla.järjestettyjen.kurssien.kautta,.mutta.
myös.muulla.tavoin.

Perhe:�.Suomessa.olin.poikamies..Tapasin.vaimoni.Ruotsissa.ja.saimme.
neljä.lasta.

Kieli, jolla ajattelen:�.Suomi.

Ensimmäinen asunto:�.Volvon.parakit.

Asun:�.Omakotitalossa.

Vapaa-ajan harrastukset Suomessa:�.Hiihto.ja.metsästys.

Olen aktiivinen:�.Sosiaalidemokraattisessa.yhdistyksessä.ja.Suomi-seuras-
sa..Olen.myös.ollut.verolautakunnassa.

Luen:�.Göteborgs-Postenia.ja.ruotsinsuomalaisia.lehtiä.

Katson televisiosta:�.Uutisia.

Kuuntelen:�.Suomenkielisiä.lähiradiolähetyksiä.93,6.
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Vaimoni.Marjaana.ja.minä.tulimme.Ruotsiin.eri.syistä..Minun.koh-
dallani.oli.kysymys.nälkäpalkoista.ja.työttömyydestä,.hän.tuli.tänne.
pikemminkin.seikkailunhalusta..Tapasimme.Ruotsissa,.menimme.
naimisiin.ja.nyt.meillä.on.neljä.aikuista.lasta..Lasten.ollessa.pieniä.
ei.ollut.ajankohtaista.muuttaa.takaisin.Suomeen..Meille.sattui.ikä-
vä.asia.kerran.lomalla.Suomessa..Yksi.lapsistamme.sairastui.aivokal-
vontulehdukseen..Emme.saaneet.lääkäriä.käsiimme.ja.saimme.istua.
kauan.poliklinikalla.muiden.mennessä.edelle..Tämän.jälkeen.emme.
ajatelleet.edes.Suomeen.lähtöä..Teimme.töitä.ja.hyödynsimme.myös.
Ruotsin.tarjoamia.koulutusmahdollisuuksia..Marjaanalle,.jolta.puut-
tui.ammattikoulutus,.tämä.oli.edellytys.hyvän.työn.saantiin.

1970-luvun.lopulla.Marjaanaa.ja.minua.haastateltiin.suomalaiseen.
lehteen..Marjaana.opiskeli.ja.minä.olin.töissä.Volvolla.ja.olin.muiden.
siirtolaisten.yhdyshenkilö.

Ensiapu | 10�
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Siirtolaisneuvonantaja

Meillä.suomalaisilla.siirtolaisilla.oli.aika.hyvät.oltavat.verrattuna.ju-
goslaaveihin,.kreikkalaisiin.ja.turkkilaisiin..Heitä.poliisi.kuulusteli.
vihamieliseen.äänensävyyn,.oli.sitten.kysymys.suurista.tai.pienistä.
rikkomuksista..Ja.melkein.aina.heiltä.kysyttiin,.miksi.he.olivat.tul-
leet.Ruotsiin..Minuunkaan,.joka.sentään.olin.siirtolaisneuvonantaja.
siihen.aikaan,.ei.oikein.luotettu.

Ihanteellinen työntekijä

Olen.kotoisin.Rovaniemeltä,.Suomen.puoleisesta.Lapista.ja.minun.oli.
pakko.lähteä.Suomesta,.kun.kaikkein.huonoimmin.palkatut.työtkin.
hävisivät..Meitä.oli.joukko.nuoria.miehiä.hakemassa.töitä.Ruotsista.
Rovaniemen.työnvälityksen.kautta..Mutta.kun.emme.kuulleet.mitään,.
väsyimme.odottamaan.ja.matkustimme.Haaparantaan,.jossa.värvää-
jät.seisoivat.jonossa..Niin.että.työn.saanti.ei.ollut.ongelma.

Ihanteellinen.Volvon.työntekijä.oli.nuori.naimisissa.oleva.mies,.
jolla.oli.kolme.lasta,.auto.ja.omakotitalo.ja.joka.oli.korviaan.myöten.
velassa.ja.aina.valmis.tekemään.ylitöitä..Tällainen.minusta.tuli.muu-
taman.Göteborgin.vuoden.jälkeen.

Tapaturma Skåvsjöholmissa

Olen.jatkanut.työtäni.Volvolla.ja.kun.katson.taaksepäin,.muistan.eri-
tyisesti.erään.tapahtuman.Skåvsjöholmin.kurssikeskuksessa..Autoin.
yhtä.miestä,.jolle.oli.sattunut.tapaturma.ja.hän.vaurioitui.pahasti..
Annoin.hänelle.ensiapua.ja.selvisin.siitä.hyvin..Siitä.olen.ylpeä.

Esko Nieminen



Esko Nieminen CA-asemilla, Volvon kuorma-autotehdas, 2005.
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Hotelli Eggersin ravintola, 
varsinainen työnvälitys

Hannu Juttula

Syntynyt:�.Vuonna.1953.

Muutin Ruotsiin:�.Töiden.takia..Minulla.oli.
myös.kaksi.sisarusta.Göteborgissa.

Nyt olen töissä:�.Lisävarusteasentaja.

Pätevyydenkehitys työssä:�.Osaan.tietysti.
työni,.mutta.päivitys.ei.olisi.haitaksi.

Perhe Suomessa:�.Äiti,.isä.ja.14.sisarusta.

Perhe Ruotsissa:�.Minulla.on.kaksi.lasta.ja.
olin.naimisissa.10.vuotta,.mutta.nyt.olen.
naimaton.

Vapaa-ajan harrastukset Suomessa:�.Hiihdin.
ja.harrastin.muutenkin.urheilua.

Vapaa-ajan harrastukset Ruotsissa:�.Käyn.mielelläni.ulkomaisissa.kulttuu-
ritapahtumissa.

Tanssi:�.Hyvin.harvoin.suomalaistansseissa,.mutta.usein.ruotsalaisissa.

Miten saan tietoja yhteiskunnallisista kysymyksistä:�.Useimmiten.sekä.ruot-
sin-.että.suomenkielisten.radio-.ja.televisio-ohjelmien.kautta..Joka.
perjantai.kuuntelen.suomenkielisiä.lähiradiolähetyksiä.

Suomen kielestä vähemmistökielenä:�.Olen.kuullut.tästä,.mutta.en.tiedä,.
toimiiko.se.niin.kuin.pitäisi.

Olen.syntynyt.Pudasjärvellä,.100.km.Oulusta..Olen.maanviljelijäper-
heestä.ja.meitä.oli.isä,.äiti.ja.14.sisarusta..Suomessa.tein.töitä.metsuri-
na.noin.kahden.vuoden.ajan..Olin.myös.automaalaarina.viisi.vuotta.
1980-luvulla.ennen.kuin.muutin.Ruotsiin.toisen.kerran.
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Vuonna.1971.veljeni.hankki.minulle.töitä.Volvon.henkilöautoteh-
taalta.Torslandasta,.TB:stä..Asuin.hänen.luonaan.kunnes.sain.oman.
asunnon..Työtoverit.osastollani.olivat.85-prosenttisesti.suomalaisia.
ja.sen.lisäksi.muutama.jugoslaavi.ja.muu.ulkomaalainen.

En.osannut.ollenkaan.ruotsia.tullessani,.mutta.minut.otettiin.hy-
vin.vastaan.ja.liittoon.liityin.melkein.automaattisesti..Tämä.oli.ta-
vallista.siihen.aikaan.työsuhteen.alkaessa..Olen.käynyt.muutamia.
ruotsin.kursseja,.mutta.enimmäkseen.olen.itseoppinut..Pohjalla.mi-
nulla.on.kahdeksanvuotinen.peruskoulu.Suomessa.

Olen.asunut.Ruotsissa.kahteen.otteeseen:.ensimmäisen.kerran.vuo-
sina.1971–1975..Muistan.siltä.ajalta,.että.monet.vain.katosivat.eivätkä.
koskaan.palanneet.saatuaan.sairausvakuutuskortin..Mutta.töitä.kyllä.
oli..Jos.meni.hotelli.Eggersin.ravintolaan.ja.alkoi.puhua.poikien.kans-
sa.hitsauksesta,.sai.heti.töitä..Ennen.kaikkea.Norjan.puolella.

Kun.tulin.toisen.kerran.Ruotsiin,.aloin.tehdä.töitä.Bluerilla,.maa-
lasin. ja. hiekkapuhalsin. kaasusäiliöitä.. Olin. myös. töissä. Ullevilla.
Nuabilla.

Nykyään.asun.asumisoikeusasunnossa.Biskopsgårdenissa..Mitä.työ-
hön.tulee,.minulla.on.mielestäni.hyvät.mahdollisuudet.vaikuttaa.työ-
höni.puhumalla.työtovereideni.kanssa.

Hannu Juttula

Hotelli Eggersin ravintola, varsinainen työnvälitys | 10�
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Kojelaudan esiasennusta. Torslandan tehtaan kokoonpano, 1964.
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Ikävä Suomeen ei häviä

Ulla Jumisko

Syntynyt:�.Savonlinnassa.

Muutin Ruotsiin:�.Vuonna.1970.

Olen tehnyt töitä:�.Baariapulaisena,.liikeapulaise-
na,.autonrakentajana..Olen.myös.toiminut.au-
ton.varaosien.pakkaajana.

Ay-koulutus:�.Vakuutuskurssit.

Perhe:�.Aikuiset.lapset.ja.mies.

Millä kielellä ajattelen:�.Suomeksi.

Olin.kahden.lapsen.yksinhuoltajaäiti,.kun.tulin.Ruotsiin..Jätin.äidin,.
isän.sekä.yhdeksän.sisarusta.ja.muuten.suuren.suvun.tullessani.yksin.
tänne.vieraalle.maalle..Ainoastaan.kansakoulupohjalta.olen.yrittänyt.
eteenpäin..Oli.kiire.työelämään.tienaamaan.omaa.rahaa.

Liikeapulaisesta maalaamon vuorotöihin

Aloitin.piikomalla.kansakoulun.jälkeen.ja.kun.täytin.viisitoista,.läh-
din.kauppa-apulaiseksi.opettelemaan.palveluammattia..Muuten.mu-
kava.työ.mutta.huonopalkkainen.

Siinä.sitten.nuorena.naimisiin.mentyäni.ja.kaksi.lasta.saatuani.
jäin.yksinhuoltajaksi,.joten.täytyi.löytää.parempipalkkaista.työtä..
Työskentelin.kolmivuorotyössä.vaneritehtaalla,.kunnes.tie.sitten.toi.
meidät.tänne.Ruotsiin.1970.

Olen.kotoisin.itäsuomesta.ja.Suomessa.harrastelin.naisvoimistelua.
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ja.hiihtoa.talvisin,.kesäisin.yleisurheilua.piiritasolla..Mutta.tänne.tul-
tuani.kaikki.tämä.on.jäänyt..Tapasin.kesällä.kaverin,.joka.oli.jo.ollut.
töissä.täällä.Göteborgissa.pari.vuotta..Hän.houkutteli.minua.tulemaan.
Ruotsiin..Samoin.oli.tuttu.perhe.muuttanut.aikaisemmin.tänne.

Oli.se.aikamoinen.muutos,.kun.en.osannut.sanaakaan.ruotsia..Olin.
vain.joskus.kuullut.ruotsia.TV:stä.aikaisemmin.Suomessa..Olin.muu-
taman.viikon.työttömänä.toisten.siivellä,.kävin.työvälityksessä.töitä.
hakemassa,.mutta.töitä.en.saanut.sieltäkään..Apua!

Sitten.tuttujen.kautta.pääsin.Volvon.ruokalaan.töihin.ja.muutaman.
kuukauden.jälkeen.sain.töitä.tehtaan.puolelta.maalaamosta..Ensin.
vuorotyötä,.joka.ei.onnistunut.lapsenlikkapulan.takia.

Silmät auki ja korvat höröllään

Sitten.sain.päivätöitä.asennushihnalta.monen.mutkan.jälkeen..Sitä.
työtä.tuli.tehtyä.kaksikymmentä.vuotta.eri.hihnoilla,.viimeiset.kym-
menen.vuotta.etuasemilla.ja.pakkaamossa..Kaikki.työkaverit.olivat.
samanlaisia.siirtolaisia.ja.ei.siinä.paljon.kieltä.tarvittu..Seurasi.vain.
silmä.tarkkana,.miten.työvaihe.tehtiin..Siinä.sitten.samalla.oppi.muu-
taman.sanan.ruotsia,.kun.korva.tarkkana.kuunteli,.mitä.ne.yritti.se-
littää.

Iltaisin.yritin.vapaa-ajalla.käydä.kielikurssia,.mutta.ei.sitä.jaksanut.
kuin.yhden.syksyn.ja.kevään.töiden.jälkeen..Sitten.kielikurssia.saa-
tiin.käydä.työajallakin..Joten.tässä.on.taisteltu.kielen.ja.työn.kanssa.
koko.Ruotsissa.olon.ajan.

Olen.sittemmin.tavannut.nykyisen.mieheni.täällä.ja.mennyt.nai-
misiin.ja.hänen.kanssaan.meille.syntyi.yksi.yhteinen.lapsi,.joka.nyt.
jo.on.aikuinen..Asumme.vuokra-asunnossa,.koska.emme.ole.halun-
neet.sitoa.itseämme.kiinni.omaan.taloon.tai.kesämökkiin.

Vietämme.aina.kesälomat.Suomessa.suuren.suvun.kanssa..Se.on.
sellainen.henkireikä,.jonka.tarvitsemme,.jotta.jaksamme.talven.pai-
naa.töitä.vieraalla.maalla..Odotamme.vain.pääsyä.eläkkeelle.ja.jos.sit-
ten.on.mahdollisuus,.niin.muutamme.takaisin.juurillemme..Suomen.
kaipuu.ei.ole.kadonnut.vuosien.myötä.
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Ulla eturivissä keskimmäisenä vakuutuskurssilla 1990-luvun alussa.
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”Pottuja”

Kyllä.sitä.on.sattunut.kaikenlaisia.mukavia.juttuja.kielitaidottomal-
le..Ensimmäisenä.muistuu.mieleeni.ruokalassaoloajaltani,.kun.yksi.
poika.pyysi.lisää.perunoita..Luulin,.että.hän.pyysi.suomeksi.pottuja.
(potatis).ja.kysyin.suomeksi,.kuinka.monta.pottua.haluat?.Toinen.
katsoi.minua.monttu.auki,.että.mitä.sinä.siinä.höpisee..Sitten.tuli.
yksi.suomalainen.ja.sanoi,.että.hän.ei.ymmärrä.suomea,.koska.hän.
on.ruotsalainen..En.unohda.vieläkään,.kun.lehahdin.punaiseksi.kuin.
rapu..Kyllä.pojille.on.nauru.maistunut.potuista.

Ulla Jumisko työhuonekunnan tiloissa kolmen muun opintopiiriläisen, Oili Järvenpään, Erkki 
Heinon ja Juhani Tuomisen, kanssa, 2004.
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Siinä.ne.vuodet.ovat.kuluneet.töitä.tehdessä.täällä.Volvolla..Vapaa-
aikana.yritämme.käydä.vähän.irrottelemassa.suomalaisissa.tapahtu-
missa.ja.tansseissa..Eipä.täällä.ole.paljon.työssä.käyvälle.suomenkieli-
siä.harrastuksia..Eläkeläisille.kyllä.riittää.päiväsaikaan.Suomiseuroissa.
toimintaa..Ruotsalaisseuroja.en.ole.oppinut.tuntemaan.näitten.vuo-
sien.aikana,.joten.harrastukset.ovat.aika.suppeat..Iltaisin.hoidetaan.
kotitöitä,.lueskellaan.lehtiä,.sekä.ruotsalaisia.että.suomalaisia,.ratko-
taan.ristisanatehtäviä.jonkun.verran.kummallakin.kielellä.

Nauroimme yhdessä kaikille hauskoille muistoille

Ensimmäinen.kontakti.ammattiliittoon.täällä.Ruotsissa.tapahtui,.kun.
uudet.töihin.tulijat.kokoontuivat.johonkin.huoneeseen.ja.sinne.saa-
pui.sitten.joku.ammattiliiton.edustaja.tulkin.kanssa..Meitä.kehotet-
tiin.allekirjoittamaan.paperi,.että.haluamme.olla.mukana.liitossa..
Eipä.siinä.paljon.ollut.valinnan.varaa,.kun.tulkki.ei.antanut.muuta.
vaihtoehtoa.kuin.että.kirjoittaa.alle..Eikä.meistä.kukaan.ymmärtä-
nyt.ruotsin.kieltä.

Sitten.vuosien.kuluessa.on.käyty.erilaisia.kursseja.ammattiliiton.
tiloissa..Kertoja-.ja.kirjoittajapiirissä.on.ollut.hauskaa.aina,.kun.on.
naurettu.ja.muisteltu,.mistä.on.aloitettu.tämä.elämän.kiertokoulu.
täällä.Ruotsissa.

Ulla Jumisko
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Tarkastaja kontrolloi korit loppumaalauksen jälkeen. Kuvassa kauimpana näkyy vaaleatakki-
nen työnjohtaja. Kun korit on hyväksytty tarkastuksessa, ne siirretään kokoonpanoon, jossa ne 
varustetaan ja jossa niistä vähitellen tulee valmiita autoja. Korit, joita ei siirretä  tuotantoon 
suoraan, kuljetetaan suurissa hisseissä varastotiloihin. Maalaamo 1964.
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Tarkoitus oli vain 
käydä katsomassa
Vesa Majuri

Syntynyt:�.Leppävirralla,.yhdessä.kauniin.Savon.
kunnista.

Aloitin Volvolla:�.Vuonna.1978.

Miten opin ruotsia:�.Olin.lukenut.ruotsia.koulus-
sa.Suomessa..Sitten.olin.käynyt.kursseilla.työni.
kautta..Tyttöystävät.auttoivat.tietysti.osaltaan..
Vaimo.edustaa.toista.siirtolaispolvea,.joten.mi-
nun.oli.pakko.puhua.ruotsia.

Perhe Ruotsissa:�.Vaimo.ja.kaksi.lasta.

Asun:�.Olen.muuttanut.viisi.kertaa.Göteborgin.sisällä.ja.asun.nykyään.
omakotitalossa.Torslandassa.

Vapaa-ajan harrastukset Ruotsissa:�.Olen.ollut.IK.Zenithin.–87.poikien.
joukkueenjohtaja.ja.IBF.Älvstrandenin.–88.tyttöjen..Olin.myös.muka-
na.Suomi.Seura.79:ssä,.jossa.harrastimme.tanssia.ja.musiikkia..Sitä.ar-
vostan.ja.siitä.minulla.on.monta.hienoa.muistoa.

Luen:�.Esim..Mankellin.kirjoja,.mutta.myös.asiakirjallisuutta,.koska.

olen.urheilujohtaja.

Minulla.oli.pysyvä.työpaikka.ja.useita.kuukausisopimuksia.muusik-
kona.eri.tanssiravintoloissa.Suomessa..Vuosi.oli.1978.ja.seikkailun-
halu.toi.minut.Ruotsiin..Isosiskoni.asui.jo.täällä..Olin.lomamatkalla,.
hain.työtä.ja.sain.sitä..Olin.päättänyt.katsoa.tilannetta.viiden.vuo-
den.ajan,.ennen.kuin.muuttaisin.takaisin.Suomeen..Siitä.lähtien.olen.
ollut.työssä.Volvolla.

Yksi.erityinen.tapaus.näiltä.vuosilta.on,.kun.hain.uutta.työtä.Volvolta..
Työnjohtajani.ei.halunnut.minun.lähtevän.ja.hakemus.hävisi.jolla-
kin.kummallisella.tavalla..En.koskaan.saanut.tietää,.miten.kaikki.oli.
oikeastaan.käynyt.

Vesa Majuri
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Menetelmä – Aika – Mittaus

MTM-järjestelmä. kehitettiin. 1940-luvulla. teollisuudessa.. Ennen. kaikkea.
Yhdysvalloissa.teollisuustuotantoa.tutkittiin.yksityiskohtaisesti,.tarkoituksena.mi-
tata.jokaisen.työmomentin.ajankulu..Työ.jaettiin.eri.momentteihin,.kuten.tart-
tuminen,.siirtäminen,.sijoittaminen,.taivuttaminen,.käveleminen.jne..ja.kuinka.
monta.senttimetriä.tai.askelta.kukin.momentti.oli..Yrityksen.kellokallet.”klik-
kasivat”.jokaisen.momentin.ja.laskivat.yhteen.kuluneen.ajan..Sillä.tavalla.saatiin.
selville,.kuinka.pitkä.aika.määrätyn.työn.tekemiseen.meni..Koska.MTM-järjes-
telmä.perustuu.omaan.aikasysteemiin,.jossa.sekunti.vastaa.28.tmu:ta,.käytetään.
erityisiä.ajanottokelloja.

MTM-järjestelmä käyttöön Ruotsissa

Göteborgin.tehtaalla.käynnistyi.1950-luvun.alussa.MTM:ää.koskenut.keskustelu..
Kuorma-autotehdas.Spetsbågen-korttelissa.vihittiin.ja.siitä.tuli.MTM-menetel-
män.kokeilupaikka..Yritys.oli.yksipuolisesti.päättänyt.ottaa.käyttöön.MTM-me-
netelmän..Vastustus.järjestelmää.vastaan.oli.suuri,.mutta.samanaikaisesti.järjes-
telmä.oli.oikeudenmukaisempi.kuin.entinen.kappaleurakka.

Ote kirjasta Vår arbetsplats – Volvo

AY-koulutus MTM-järjestelmässä

Ammattiyhdistys.koulutti.luottamushenkilöitä.MTM-järjestelmään.1950-,.60-.ja.
70-luvuilla..Ammattiyhdistysedustajien.piti.pystyä.neuvottelemaan.urakasta.työn-
tutkijan.kanssa.heti.verstaanlattialla.

Tarmo Ahonen



Matti-susi tulee

Matti Niiranen

Syntynyt:�.Synnyin.Laihialla.vuonna.1945.

Työt Suomessa:�.Olin.työssä.mm..telakal-
la..Veljeni.mielestä.minun.ei.tullut.jat-
kaa.palelemista.siellä,.vaan.muuttaa.
Göteborgiin..Niinpä.soitin.Arendalille.ja.
sain.töitä.

Muutin Ruotsiin:�.Vuonna.1974.

Nykyinen työ:�.Teen.kokopäiväisesti.ay-
työtä.ja.olen.puheenjohtajana.Celero.
Support.AB:n.ryhmätoimikunnassa..
Celero.on.Volvon.100-prosenttisesti.
omistama.

Perhe Suomessa:�.Vaimoni.Solveig.ja.minä.olimme.nai-
misissa.jo.ennen.Ruotsiin.muuttoa.

Perhe Ruotsissa:�.Olen.yhä.naimisissa.alkuperäisen.rakkauteni.kanssa..
Meillä.on.poika,.tytär.ja.lapsenlapsia.

Kieli, jolla ajattelen:�.Riippuu.vähän..Ennen.sain.ajatuksissani.kääntää.
suomesta.ruotsiin.tai.päinvastoin.joidenkin.sanojen.kohdalla..Nyt.mi-
nun.ei.tarvitse..Kaikki.sujuu.itsestään.

Asun nykyään:�.Omistusrivitalossa.Angeredissa.

Harrastukset:�.Kalastus.ja.sauna..Luen.myös.aika.lailla.

Musiikki:�.Vaimoni.ja.minä.laulamme.paljon.karaokea..Ihmisten.mieles-
tä.laulan.melkein.yhtä.hyvin.kuin.M.A.Numminen.

Ihailemani henkilö:�.Olof.Palme..Kun.hänet.murhattiin,.kuoli.viimeinen.
todellinen.sosialisti.

Mitä haluan tehdä:�.Vaihtaa.suuren.talomme.pienempään,.koska.jäämme.
pian.eläkkeelle..Korjailen.paikkoja.siihen.kuntoon.
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Vanhempani.olivat.pakolaisia.Karjalasta,.siltä.alueelta.jonka.toveri.
neuvostoliittolainen.sosialisoi.omakseen..Meitä.oli.seitsemän.sisarus-
ta.ja.minä.olen.kolmanneksi.vanhin..Asuimme.Ylämyllyllä.Joensuun,.
lähellä.Pohjois-Karjalassa,.armeijan.alueella..Siellä.oli.silloin.tykis-
törykmentti..Siellä.kävin.myös.kansakoulun,.jatkokoulun.ja.rippi-
koulun.

Kävynkerääjä, lautapoika ja moottorimies

Taskurahat.hommasimme.käpyjä.keräämällä.ja.myymällä.ne.kylä-
kauppaan..Olin.yhden.kesän.lautapoikana.läheisellä.sahalla..Koulut.
loppuivat.lopulta.ja.lähdin.Helsinkiin.töitä.etsimään,.olin.silloin.15-
vuotias..Asuin.setäni.luona.ja.sain.työpaikan.eräästä.pienestä.muo-
vialan.yrityksestä.

Hain.töitä.jäänmurtaja.Sammosta.ja.sainkin,.ensin.messikallena,.sit-
ten.moottorioppilaana,.sen.jälkeen.moottorimiehenä..Merillä.vierähti.
yhdeksän.vuotta..Merillä.ollessani.opiskelin.ja.tenttasin.moottoriko-
neen.hoitajan.A-kirjan,.josta.oli.hyötyä.myöhemminkin..Merimiesurani.
loppui,.kun.entinen.tyttöystäväni,.nykyinen.vaimoni,.sanoi.että,.eikö-
hän.se.riitä.jo.tuo.kiertolaisena.olo..Hommaa.työpaikka.sekä.asunto.
maista.ja.aloita.elämään.niin.kuin.muutkin.kunnon.kansalaiset.

Niinhän.siinä.sitten.kävi,.että.hankimme.asunnon.ja.menimme.
naimisiin..Ensin.olin.rautakoneiden.maalarina.ja.sitten.laitosmie-
henä. ja. korjaajana. Helsingin. Osakepankin. pääkonttorilla,. sitten.
Stockmannin.tavaratalossa.

Kaksi ay-miestä

Viimeisin.työpaikkani.oli.Wärtsilän.telakka,.jossa.olin.koneenasenta-
jana..Wärtsilän.jälkeen.hain.töitä.Göteborgista.Volvon.henkilöauto-
puolelta..Aloitin.Volvolla.tammikuussa.1974..Aamulla.tuli.pomo.ha-
kemaan.portin.vierestä,.käytiin.hakemassa.työvaatteet.ja.katsomas-
sa.kaappi.ja.siitähän.se.alkoi.

Kävin.myös.kahden.viikon.ruotsin.kielen.kurssin..Se.auttoi.pal-
jon.kehitystä.eteenpäin.



Kaksi.ammattiliiton.miestä.tuli.käymään..Sanoivat,.että.nyt.tääl-
lä.tulee.vaalit.ja.valitaan.yhdyshenkilö..Osastolla.tuli.suuri.kysymys,.
että.kuka.tähän.tehtävään.määrätään..Joku.tuumasi,.että.laitetaan.
Matti,.koska.hän.on.viimeksi.tullut.töihin.

Olihan.sitä.taivuttava.porukan.painostuksen.edessä..Siitä.oli.seu-
rauksena,.että.piti.lähteä.opiskeleman.lakia.ja.sopimuksia,.vaikka.ei.
meillä.koskaan.ollut.mitään.vaikeuksia.siellä.montussa..Pomo.teki.
mitä.me.sanoimme.hänelle.

Neljä.vuotta.vierähti.monttuhommissa..Hain.sieltä.toiselle.osas-
tolle..Uudessa.työpaikassa.vaihdettiin.moottoreita,.vaihdelaatikoita.
ja.servopumppuja.

Matin ensimmäinen työpaikka ”montussa” Torslandan tehtaan kokoonpanossa, 1964.
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Tämä.työpaikka.ei.kuulunut.liukuhihnalle.ja.autot.pysyivät.pai-
kallaan,.kun.teimme.töitä..Siinä.meni.vuoden.päivät.mukavasti,.kun-
nes.tuli.ammattiliitosta.nämä.samat.miehet,.jotka.olivat.käyneet.ai-
kaisemminkin.ja.kysyivät,.että.lähtisinkö.MTM-kurssille.ja.ryhtyi-
sin.työpaikkojen.tarkistajaksi..Heillä.oli.jo.ehdolla.yksi.ruotsalainen,.
mutta.piti.löytyä.myös.yksi.suomalainen,.joka.ryhtyisi.samaan.työ-
tehtävään.

Varokaa Matti-sutta

Siitä.alkoi.työtehtävien.tarkistukset..Me.olimme.niin.ahkeria,.että.
tuotantoteknikot.alkoivat.sanoa.toisilleen,.että.”piiloutukaa,.tuolta.
tulee.Matti-susi”..Suurin.yksittäinen.vahingonkorvaus,.minkä.saim-
me.aikaan,.oli.270.000.kruunua..Se.jaettiin.niiden.työntekijöiden.kes-
ken,.jotka.olivat.joutuneet.kärsimään.yhtiön.virheistä.

Olin.myös.ryhmänjohtokunnan.toiminnassa.ja.sosiaalidemokraat-
tisen.työpaikkayhdistyksen.johtokunnassa..Näissä.tehtävissä.kului.
yhdeksän.vuotta.

Nuoremmat.halusivat.näyttää.kykyjään.ja.vanhat.tuttavat.olivat.
vaihtaneet.työpaikkojaan.ja.hävinneet.mikä.mihinkin..Mitä.nyt.teki-
sin?.Kuinka.ollakaan.näin.ilmoituksen,.jossa.etsittiin.korjausmiestä.
lämpökeskukseen..Lähdin.tapaamaan.työnjohtajaa.ja.keskustelemaan.
työpaikasta..Hän.oli.ollut.merillä.konemestarina.ja.hän.tykkäsi,.että.
tämä.työ.sopii.erinomaisesti.vanhalle.moottorimiehelle.

Aloitin.uudet.työtehtävät.ja.huomasin,.että.tekniikka.oli.mennyt.
eteenpäin.niistä.ajoista,.jolloin.olin.viimeksi.ollut.tekemisissä.näi-
den.asioiden.kanssa..Tietokoneet.ohjasivat.kaikkia.toimintoja,.ku-
ten.ilmakompressoreita,.ilmastointilaitteita,.kylmäkoneita,.lämmön-
muuntajia.sekä.pannuja.

Chalmers-opinnot ja luottamustehtävä

Mietin,.mitä.minun.pitäisi.osata,.jos.lähtisin.opiskelemaan..Ensiksi.
aloitin.lukemaan.matematiikkaa.Suomalaisessa.Kansankorkeakou-
lussa.vuoden.ajaksi..Keväällä.tuli.koululle.ammatinvalinnanohjaaja..



Keskustelimme,.mitä.lisäkoulutusta.vielä.tarvitsen..Hän.kertoi,.että.
Chalmersin.teknisellä.korkeakoululla.alkaa.juuri.sellainen.koulutus,.
mitä.tarvitsen..Eikä.siinä.muuta,.kun.paperit.sisään..Opintolinjani.
oli.teollinen.tekniikka..Minä.selvisin.siitäkin.koulusta..Sain.tutkin-
non.suoritetuksi.1994..Olin.käynyt.kaikki.kesät.ja.kouluvapaat.töis-
sä.lämpökeskuksessa.

Sain.taas.kysymyksen,.että.ottaisinko.vastaan.luottamustehtäviä,.
koska.palkka-asiat.olivat.rempallaan.ja.niin.sitä.taas.joutui.ammat-
tiliiton.luottamustehtäviin.

Celero myydään

Nykyisin.olen.ryhmäjohtokunnan.puheenjohtajana.Celero.Support.
AB:llä.ja.olemme.juuri.saaneet.tietää,.että.meidät.myydään..Volvo.
myy.meidät.englantilaiselle.riskipääomayhtiölle,.joka.toimii.Celeron.
alalla:.huollossa,.kiinteistöpalveluissa,.energiahuollossa,.toimistopal-
velussa.yms.

Olin.aikonut.jäädä.sopimuseläkkeelle,.mutta.se.ei.luultavasti.käy-
kään,.koska.saamme.uuden.omistajan.

Matti Niiranen
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Viimeinen 240-auto lähtee hihnalta 2 vuonna 1993. Hihna 2 oli Leena Backmanin työpaikka 
ja siellä hän teki vuorotyötä monta vuotta 1980-luvulle saakka.
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Elämä jäsenten 
luottamuksessa

Leena Backman

Syntynyt:�.Vuonna.1948.Suodenniemellä.
Etelä-Suomessa.

Muutin Ruotsiin:�.Vuonna.1970.

Koulutus Suomessa:�.Ompelulinja.ammat-
tikoulussa.

Nykyinen työ:�.Työsuhteessa.asentajana.ja.
kokoaikainen.luottamushenkilö.

Ay-luottamustoimia:�.Kaikkea.jäsenmak-
sunkerääjästä.työhuonekunnan.toimi-
kunnan.jäseneksi.

Perhe Suomessa:�.Äiti,.isä.ja.kaksi.sisarta.

Tyttönimi:�.Ennen.naimisiinmenoani.nimeni.oli.Leena.Nyman.

Perhe Ruotsissa:�.Mieheni.Esa..Meillä.ei.ole.yhteisiä.lapsia..Minulla.on.
poika.aikaisemmasta.avioliitosta.

Kieli jolla ajattelen:�.Ajattelen.tosiaan.usein.suomeksi.

Asun:�.Omakotitalossa.

Harrastukset:�.Ompelen.vaatteita.ja.käyn.silloin.tällöin.keilaamassa.

Musiikki:�.Tanssimusiikki.ja.suomalainen.tango.

Matkustan:�.Mielelläni.bussimatkoille.eri.maihin.ja.joka.vuosi.mökille.
Suomeen.

Asuin.Tampereella.vuodesta.1964.lähtien.ja.olin.töissä.ompelimossa..
Ompelin.takkeja.ja.housuja.urakalla..Silloinen.tuntipalkkani.oli.4,50.
kruunua.tunnissa.Jäsenet.olivat.valinnet.minut.hoitamaan.ammatti-
liiton.tehtäviä..Keräsin.ammattiliiton.jäsenmaksun.joka.tilipäivänä..
Vapaa-aikana.harrastin.tanssimista.kolme.kertaa.viikossa.

Sisareni.muutti.Ruotsiin.1967.serkkuni.lapsia.hoitamaan..Hän.kir-
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joitti.minulle.kirjeen.työhakumahdollisuuksista.ja.kertoi.että.vapai-
ta.työpaikkoja.on..Sitten.ajattelin,.että.pitää.lähteä.sinne.Ruotsiin.ja.
oikein.virallista.tietä.

Kävin.Tampereen.työvoimatoimistossa.kysymässä,.että.onko.siellä.
Göteborgissa.työpaikkoja,.mutta.en.saanut.kunnollista.vastausta.

Sujui kuin itsestään

Otin.Turusta.laivan.Tukholmaan.ja.sieltä.jatkoin.junalla.Göteborgiin.
ja.sitten.taksilla.serkkuni.luo.Mölndaliin..Seuraavana.päivänä.halu-
sin.tutustua.Göteborgin.kaupunkiin..Ostin.kuukausikortin,.ajelin.
eri.kaupunginosissa.ristiin.rastiin..Halusin.tietää,.missä.työnvälitys,.
verovirasto.ja.sairaskassa.sijaitsivat..Seuraavana.päivänä.hain.töitä.
Volvon.alihankkijalta.Hallbergin.tehtailta.Mölndalista.

Siellä.meni.hyvin..Työhönottaja.kysyi.voitko.aloittaa.huomenna..Ja.
tietysti.minä.voin..Minulla.oli.mukanani.kaikki.työtodistukset,.mut-
tei.minun.tarvinnut.edes.näyttää.niitä..Minulla.on.ollut.hyvä.tuuri,.
koska.minun.ei.ole.koskaan.tarvinnut.olla.työttömänä.sen.jälkeen.

Työtä, ruotsia ja ”vahvaa” kahvia

Vuonna.1970.elokuussa.aloitin.ruotsin.kielen.kurssin.iltaisin.työajan.
jälkeen.Bergsjössä..Työmatkoista.tuli.pitkiä,.noin.yksi.tunti.ja.45.mi-
nuuttia.yhteen.suuntaan,.mutta.se.ei.haitannut.mitään.

Olin.oikein.tyytyväinen.urakkapalkkaani.19.kruunua.tunnilta..Se.
oli.hyvä.palkankorotus.Suomessa.tekstiilialalla.maksettuun.urakka-
palkkaan.verrattuna.

Me.ompelimme.autonistuinten.päälliset.sekä.etu-.että.takaistui-
miin..Yksi.työkaverini.oli.virolainen..Hän.oli.minulle.ensimmäinen.
tulkki,.koska.en.osannut.kovin.paljon.ruotsia..Virotar.tykkäsi,.että.
minä.hosun.liian.paljon.ja.pilaan.urakat.

Pikkulauantaina,.siis.keskiviikkoiltapäivällä.olivat.kaikki.iloisia..
Myös.naispuolinen.pomomme.oli.pukeutunut.hienosti,.meikannut.
sopivasti.ja.loistavalla.tuulella..Me.muut.laitoimme.hiukset.kuntoon,.
meikkasimme.ja.puimme.parhaimmat.leningit.päällemme..Tarkoitus.



oli.mennä.kartsalle.katsomaan.maailman.menoa..Kesti.vähän.aikaa,.
ennen.kuin.minä.huomasin,.että.siellä.termospullossa.ei.ollutkaan.
pelkästään.kahvia,.vaan.vähän.väkevämpää.

Tauoilla.oli.aina.tekemistä,.ompelimme.kasseja.ja.tyynyjä.jätepa-
loista,.jotka.olisi.muutoin.heitetty.roskiin.

Shokkitieto ja uusi ura

No.sitten.tuli.se.katastrofipäivä,.kun.työnantaja.ilmoitti,.että.nyt.
tuotanto.muutetaan.Bengtsforsiin..En.ollut.edes.kuullut.puhutta-
vankaan.koko.paikasta..En.myöskään.ollut.valmis.lähtemään.sinne,.
ainakaan.heti..Halusin.saada.töitä.lähempää..Sain.tarjouksen.käydä.
katsomassa.Volvo.Torslandan.tehtaita.kiertoajelun.muodossa.

Sen.jälkeen.sain.kuulla.monta.kommenttia.”oletko.sinä.hullu.aloitat.
Volvon.liukuhihnalla”..Vastaukseni.oli,.etten.halunnut.olla.työtön.ja.
Volvo.on.hyvä.työpaikka.ja.tietysti.halusin.vaihtaa.työpaikkaa.heti.

Aloitin.pienellä.osastolla,.jota.kutsuttiin.satulaverstaaksi..Meillä.
oli.kaksivuorotyöt..Meitä.oli.kaksitoista.suomalaista,.kaksi.jugosla-
vialaista.ja.yksi.ruotsalainen.tyttö..Työnjohtaja.Ingvar.Barrby.oli.aina.
ystävällinen.ja.yritti.olla.myös.oikeudenmukainen.ja.meistä.tehtiin.
ainoa.ryhmä.kokoonpanotehtaassa,.joka.vaihtoi.työtehtäviä.toisten-
sa.kanssa..Työtehtävät.olivat.istuinten.kokoonpano,.hakea.tarvittavat.
osat.hyllyistä,.latoa.istuimet.katossa.olleeseen.kuljettimeen,.laadun.
tarkastus,.työtuntien.raportointi..Vuorottelimme.toistemme.kanssa.
tehtävissä.ja.myös.kymppinä.eli.ryhmän.pomona..Meillä.oli.myös.niin.
sanottu.kiertävä.tauko..Me.siis.pidimme.vuoron.perään.kahdentoista.
minuutin.kahvitauon..Näin.teimme.sekä.aamu-.että.iltapäivällä.

Väärä väri tuoleissa ja tuotannonseisaus

Yhtenä.iltana.vuoro.alkoi.painajaisella..Pojat.juoksivat.liukuhihnalta.
sanomaan,.että.te.teette.vallan.väärän.värisiä.etuistuimia,.nämä.ei-
vät.sovi.auton.muuhun.sisustukseen..Yritimme.pikaisesti.saada.sel-
ville,.mistä.vika.johtui..Yritin.soittaa.ohjaussillalle,.että.mikä.nume-
ro.siellä.suurella.liukuhihnalla.on.menossa.
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Hiki.tippui.hatusta..Onneksemme.pystyimme.avaamaan.ikkunat.
auki,.että.saimme.raitista.ilmaa..Oletimme,.että.kohta.koko.tehtaan.
tuotanto.seisahtuu..Mutta.löysimme.kuitenkin.virheen.ihan.viime.
minuuteilla.

Huomasin.soittaessani,.että.kun.suomalainen.ja.skånelainen.yrit-
tävät.keskustella.kiireessä.numeroista,.niin.kyllä.siinä.voi.tapahtua.
mitä.tahansa.ja.tarvitaan.vielä.tulkkia,.jotta.molemmat.osapuolet.
ymmärtäisivät.toinen.toisiaan.

Virheen.aiheuttajana.oli.ohjaussilta..He.eivät.olleet.lähettäneet.
meille.25.kappaleen.rakennuslistaa,.vaan.se.oli.mennyt.jonnekin.ihan.
muualle.

Ay-toiminta alkaa kiinnostaa

Monta.kertaa.olimme.kiukuissamme,.kun.tuotantoteknikolla.(toisel-
ta.nimeltä.”kellokalle”).oli.tarkoitus.vähentää.henkilökuntaa..Heistä.
samojen.työtehtävien.tekeminen.sujui.erinomaisesti.pienemmällä.
työntekijämäärällä,.meidänkin.osastollamme..Silloin.aloin.kiinnos-
tua.MTM-tutkimuksesta,.ajanmittausjärjestelmästä,.jota.siihen.ai-
kaan.käytettiin.teollisuudessa,.kun.mitattiin.tarkkaan,.kuinka.kau-
an.yhden.työvaiheen.tekeminen.kesti.

Olin.vihainen.ja.ihmettelimme,.kuinka.nämä.työtehtävät.oli.las-
kettu.ja.mitattu,.kun.me.emme.ehtineet.tehdä.meille.määrättyä.työ-
määrää.siitä.ajassa,.joka.meille.oli.varattu..Tuntui.että.työn.suunnit-
telijoiden.mielestä.2+2=3.

Meillä.välähti,.että.nyt.kutsutaan.ammattiliiton.edustajat.paikal-
le.ja.he.saavat.meille.selvittää,.mikä.tässä.on.vikana,.kuinka.he.olivat.
mitanneet.ja.laskeneet.työvaiheet.(ns..balanssit)..Ammattiliiton.edus-
tajat.tulivat.ja.seurasivat.työtehtävät.askel.askeleelta..Kävi.ilmi,.että.
osien.noutamisaikaa.ei.ollut.laskettu.ollenkaan.mukaan..Sillä.kerral-
la.saimme.työn.palautetuksi.takaisin.entiseen.tahtiin..Ammattiliiton.
neuvottelijana.oli.italialainen.Marcello.Malentacci,.joka.tällä.hetkel-
lä.on.Kansainvälisen.Metalliliiton.sihteeri.Genevessä.

Tämän.tapahtuman.jälkeen.aloin.kiinnostua.enemmän.ammatti-



liiton.asioista,.koska.huomasin,.että.asioihin.voi.vaikuttaa..Aloin.lu-
kea.lakeja.ja.työehtosopimuksia..Työkaverini.halusivat.valita.minut.
työsuojeluvaltuutetuksi..Minä.tiesin,.että.tietoni.eivät.ollet.täydel-
lisiä..Tauoilla.luin.työsuojelulakia.ja.sopimuksia.samalla.kun.kuun-
telin.tangomusiikkia.

Kesäloma ja sairauslomat

Osastollani.oli.aina.kovia.keskusteluja.siitä,.että.kenellä.oli.mahdol-
lisuus.saada.viiden.tai.kuuden.viikon.kesäloma.juhannusaatosta.läh-
tien..Tietysti.kaikki.eivät.voineet.saada.lomaa.samaan.aikaan..Puolet.
työntekijöistä.sai.ottaa.viidennen.kesälomaviikon.varsinaisen.kesä-
lomakauden.jälkeen.ja.ne,.joilla.oli.pitempi.matka.kotikulmille,.sai-
vat.luonnollisesti.kuusi.viikkoa..Heillä.oli.tapana.tuoda.työnjohta-
jalle.kesälomalahjana.suomalaisten.suosimaa.juotavaa.

1970-luvulla.oli.joitakin.sellaisia.työntekijöitä,.joilla.on.pahana.ta-
pana.fuskata.ja.jäädä.sairauslomalle,.vaikka.he.eivät.olleetkaan.sai-
raita..Eräällä.henkilöllä.oli.monta.lyhyttä.sairasjaksoa..Sairaskassa.ei.
koskaan.kysellyt.häneltä.mitään,.koska.hän.sanoi,.että.hän.oli.P.G.
Gyllenhammarin.alainen..Sairaskassan.työntekijät.luulivat,.että.hän.
on.Gyllenhammarin.lähipiiriin.kuuluva.korkea.johtaja!

Avoimet portit

Talvella.meillä.oli.aina.ongelmana.työpaikallani.portit,.joista.mate-
riaalit.kuljetettiin.sisään..Ne.olivat.useimmiten.rikki..Teimme.vaati-
muksen,.että.tarvitsemme.talvitakkeja,.koska.oli.niin.kylmä.ja.por-
tit.olivat.auki..Työnjohto.tuli.kysymään,.että.onkos.täällä.lakko.me-
neillään..Niin.ei.ollut.asian.laita..Halusin.vain,.että.portit.toimisivat.
sillä.tavalla,.kun.ne.oli.suunniteltu.toimivan.

Lakkojen aika ja ay-toiminta vie mukanaan

Muistan.hyvin.myös.lakon.70-luvulla..Meillä.oli.tietysti.tuotannossa.
seisaus..Silloin.oli.hyvä.tilaisuus.mennä.ruokasaliin.juomaan.kahvia.
ja.syömään.voileipää..Työnjohtajat.tulivat.ruokasaliin.lista.kädessä.
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ja.kysyivät,.että.ne.jotka.lakkoilivat,.kirjoittaisivat.nimen.ja.työnu-
meron.listaan.

Suomipojat.ajoivat.joka.viikonloppuna.Boråsiin.tyttöjä.tapaaman.
ja.tanssimaan.Lärvätsaloon,.niin.kun.täällä.Göteborgissa.ei.olisi.ollut.
ketään..Tietysti.tuli.aina.tappelu.isännöitsijän.kanssa,.kun.he.olivat.
menossa.tyttöjen.huoneistoon.Impilinnaan.

Tulin.valituksi.1979.kokoonpanotehtaan.ryhmänjohtokuntaan,.jossa.
on.noin.4.200.metallin.jäsentä..Hoitelin.opintoasioita.ja.työympäris-
töasioita..Meillä.oli.suuri.ongelma.liukuhihnalla,.kun.auton.alustaan.
laitettava.massa.tippui.alas.lattialle.ja.levisi.kenkien.mukana.ympäri.
tehdasta..Ryhmänjohtokunnalla.oli.kova.urakka.saada.tämä.työtehtä-
vä.siirretyksi.erityiselle.alueelle.tehtaan.loppuosaan..Muissa.työpis-
teissä.monet.saivat.ranteisiin.vammoja,.koska.heillä.ei.ollut.kierto-
systeemiä..Monet.olivat.samassa.työtehtävässä.neljäkin.vuotta.

Olin.kiinnostunut.ammattiliiton.asioista.ja.tulin.valituksi.työhuo-
nekunnan.johtokuntaan.vuonna.1981..Olin.varasihteeri.ja.olin.mu-
kana.uudelleensijoitus-.ja.kuntoutusryhmässä.

Ajat kovenevat autoalalla

Elokuussa.1990.työnantaja.ilmoitti,.että.autojen.myynti.laskee.koko.
maailmassa.ja.henkilöautojen.tuotanto.vähenee..Sen.seurauksena.il-
tavuoro.ja.kaksivuorotyöt.lopetetaan..Kokoonpanotehtaassa.tulee.ole-
maan.noin.900.ylimääräistä.työntekijää..Kun.irtisanomisneuvottelut.
alkoivat,.niin.ei.ollut.helppo.olla.ammattiliiton.edustaja..Monien.mie-
lestä.oli.ammattiliiton.vika,.kun.yhtiön.tuotanto.laski..Yhteistyössä.
työnvälityksen.kanssa.käynnistettiin.erilaisia.koulutuksia.

Työympäristöön panostetaan 1��0-luvulla

Valtiopäivät.päättivät,.että.työnantajat.maksavat.1,5.prosenttia.palk-
kasummasta.työympäristömaksua.1..syyskuuta.1989–30..joulukuuta.
1990,.ja.nämä.rahat.sijoitettiin.työelämärahastoon..Työnantajilla.oli.
mahdollisuus.anoa.rahoitusta.työpaikkakohtaisiin.parannuksiin,.ku-
ten.parempaan.työympäristöön.



Minä.sain.mahdollisuuden.olla.mukana.ammattiliittojen.edustajana.
Göteborgin.ja.Bohusin.läänin.rahastossa..Olin.suunnittelemassa.ergo-
nomiaohjelmaa.muun.muassa.koritehtaalle..Kokoonpanotehtaaseen.
tehtiin.erityinen.osasto.vanhoille.työntekijöille,.jotka.saivat.uuden.
mahdollisuuden.mielenkiintoisempiin.työtehtäviin,.koska.he.eivät.
enää.jaksaneet.tehdä.töitä.liukuhihnalla..Varaosapuolella.olevat.työn-
tekijät.saivat.uuden.kuntoutusohjelman..Volvo.Uddevalla.käynnisti.
projektin,.jolla.työtapaturmat.ja.ennen.kaikkea.rannevammat.vähen-
tyisivät.esimerkiksi.kevyempien.ja.pienempien.porakoneiden.avulla.
ja.jotka.sopisivat.myös.naisten.käsiin.

Työelämärahastojen.toiminta.jatkui.vuoteen.1995.saakka.

Leena tutkii sopimusryhmäsairauseläkeilmoitusta Sture Henriksenin ja Rolf Roosin kanssa, 
työhuonekunta, 2005.

Ku
va

: H
en

rik
 N

ils
so

n

Elämä jäsenten luottamuksessa | 131



132 | Suomalaiset työläiset muistelevat ja kertovat

Mimmiliigan esiinmarssi 1��0-luvulla

LO:n.mimmiliiga.oli.LO-liittojen.aktiivisten.ay-naisten.verkosto..
Mimmiliiga. käynnisti. 18.9.1993. Göteborgin. keskustassa. erilaisen.
mielenosoituksen.yhteisen.sektorin.ja.sosiaaliturvan.huonontamis-
ta.vastaan..Sinne.kerääntyi.paljon.tyttöjä.Länsi-Ruotsista..Samaan.
aikaan.työpaikalla.aloitettiin.myös.kampanja,.jolla.saataisiin.tytöt.
aktiivisemmiksi.

Sen.jälkeen.perustettiin.naisten.aktivoimiseksi.opintopiirejä,.jois-
sa.luettiin.avoliittolakia,.vakuutuksia,.työturvaa.ja.vanhempainlo-
masäädöksiä.

Sairasvakuutusta valvotaan tarkemmin

Vuonna.1995.poistettiin.kellokortit..Kahden.viikon.tilit.muuttuivat.
seuraavan.vuoden.huhtikuussa.kuukausipalkaksi..Mahdollisuuksia.
olla.sairaana.tiukennettiin.lokakuussa.1996,.minkä.vuoksi.moni.jä-
senistämme.jäi.ilman.vakuutuskassan.sairauspäivärahaa,.jos.he.eivät.
täyttäneet.erityistä.vakuutusta,.kun.sairauskausi.kesti.yli.28.päivää..
Uudet.rutiinit.merkitsivät,.että.vakuutuskassan.asiankäsittely.tuli.
kovemmaksi.

Koska.saattoi.syntyä.erimielisyyttä.siitä,.oliko.henkilö.sairas.vai.ei,.
meidän.piti.usein.valittaa.asiasta.lääninoikeuteen.ja.kamarioikeuteen..
Valitukset.lisääntyivät.aina.vuoteen.1997,.kunnes.kahta.ja.puolta.vuot-
ta.myöhemmin.saatiin.suuntaa.osoittavat.tuomiot.

Volvon henkilöautotehdas myydään Fordille

Työhuonekunta.sai.oman.kotisivun.elokuussa.1998..Olimme.käyttä-
neet.jonkin.aikaa.ammattiliiton.ns..palkansaajakonsulttia,.joka.oli.
mukana.myyntiprosessissa,.kun.Ford.osti.Volvon.henkilöautot.maa-
liskuussa.1999.

Kansainvälinen.ammattiliittojen.toiminta.käynnistettiin.Belgian,.
Hollannin,.Saksan,.Englannin,.Italian.ja.Ruotsin.henkilöautotehtai-
den.välillä.



Työpaikkamme – Volvo

Volvon.LO-yhdistysten.yhteistyöjärjestö.julkaisi.vuonna.2000.kirjan.
Vår arbetsplats – Volvo..Kirjassa.on.kokonaiskuva.Volvon.yhdistysten.
historiasta,.aina.ensimmäisen.yhdistyksen.kasvusta.vuoteen.2000.

Miten tästä eteenpäin?

Huhtikuussa.2002.Volvon.työhuonekunta.täytti.75.vuotta,.minkä.
kunniaksi.Eriksbergin.alueella.järjestettiin.perhepäivä..Siellä.oli.mo-
nenlaista.toimintaa..Arvoimme.muun.muassa.Volvo.S.40:n.ja.ulko-
maanmatkan.kahdelle.hengelle.
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Työnantaja.myi.taas.vanhoille.työntekijöille.tarkoitetun.työaseman,.
koelautojen.asennuksen,.alihankkijoille,.koska.alihankkijat.tekivät.
mukamas.työn.halvemmalla..150.metallilaista.siirrettiin.toisiin.työ-
tehtäviin.kesäkuussa.2003.

Taas.on.myös.tiukennettu.sairaslomalakia..Tästä.joutuvat.useim-
miten.maahanmuuttajat.vaikeuksiin,.koska.heillä.on.puutteellinen.
ruotsin.kieli.ja.siten.heidän.on.vaikea.selittää.vaivojansa.lääkärille.ja.
työnantajalle..Joten.tuuli.puhaltaa.taas.siltä.suunnalta.ja.osa-aikasai-
raana.olevien.lukumäärä.lisääntyy.

Mitä.tulevaisuus.tuo.mukanaan,.sitä.emme.tiedä..Mutta.sen.tie-
dän,.että.ammattiyhdistystoiminnan.tulee.jatkua.

Leena Backman

”Kun on aktiivinen ammattiyhdistyksessä, on poissa kotoa monta iltaa ja pyhää, ja silloin on 
tärkeätä ottaa irti kaikki mahdollinen pienistä yhteisistä hetkistä. Tässä mieheni Esa ja minä 
olemme matkalla vuonna 1999.”
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Luottamushenkilöt

”Uskon,.että.meillä.vuosien.mittaan.oli.useampi.suo-
malainen.kuin.ruotsalainen.koritehtaan,.TA:n,.ryhmä-
toimikunnassa..Suomalaiset.olivat.osaavia.ja.työtoverit.
luottivat.heihin..Mutta.tilanne.vaihteli.varmasti.Volvon.
eri.työpaikoilla.”

Erkki Heino

Kaikkien.LO:n.naisten.keskuudessa.Suomessa.synty-
neillä.naisilla.on.suurin.osa.luottamustehtävistä.

LO:n.kaikista.miehistä.suomalaisten.miesten.osuus.
luottamustoimissa.on.pienempi.kuin.Ruotsissa.synty-
neiden.miesten.

Lähde: LO:n raportti Integration 2004  
– Fakta och kunskap

Vuonna.2002.LO-liittojen.luottamustehtävissä.oli.yli.
5.000.pohjoismaissa.syntynyttä.jäsentä..10.000.muuta.
sanoo.olevansa.valmis.luottamustehtävään.ja.voi.aja-
tella.ottavansa.vastaan.sellaisen.kysyttäessä..Useimmat.
heistä.ovat.syntyneet.Suomessa.

Lähde: LO:n tutkimus Röster om facket  
och jobbet, Rapport  4
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Koko perhe töissä Volvolla

Matti Korhonen

Syntynyt:�.Oulussa.

Muutin Ruotsiin:�.Vuonna.1978.

Koulutus Suomessa:�.Kahdeksanvuotinen.perus-
koulu.ja.sotilaskoulua.1,5.vuotta.

Työt Suomessa:�.Suomen.puolustusvoimissa..
Ammattisotilasuran.lisäksi.olen.työskennellyt.
rengasasentajana,.kuorma-autonkuljettajana.ja.
kenkäteollisuudessa.

Ay-koulutus:�.Lakien.ja.sopimusten.ja.jäsenkou-
lutuksen.alueella.

Ay-luottamustoimet:�.Minulla.ei.ole.ollut.luotta-
mustoimia.

Ruotsi:�.Työn.kautta.luin.ensin.240.tuntia.ja.jälkeenpäin.vielä.80.tuntia.

Suomi:�.Tiedän,.että.suomi.on.vähemmistökieli.Ruotsissa,.mutta.se.ei.
ole.vaikuttanut.minuun.eikä.perheeseeni.

Asun:�.Vuokra-asunnossa.

Vapaa-ajan harrastukset Suomessa:�.Kalastus.ja.hiihto.

Vapaa-ajan harrastukset Ruotsissa:�.Pallo.IF.

Luen ja kuuntelen:�.Ruotsalaisia.ja.suomalaisia.lehtiä.ja.myös.radiota.ja.
televisiota..Kuuntelen.myös.Sisuradion.lähetyksiä.ja.suomenkielisiä.
lähiradiolähetyksiä.

Ruotsiin.muuttoni.ei.johtunut.Suomessa.vallitsevasta.työttömyydestä..
Olin.ammattisotilas..Tosin.luvassa.oli.muutoksia.ja.me.työsuhteessa.
olevat.olisimme.joutuneet.muuttamaan.500.kilometrin.päähän,.mut-
ta.tämä.ei.ollut.ratkaisevaa..Vaimoni.kaksi.sisarta.olivat.jo.muutta-
neet.Göteborgiin..Vaimoni.halusi.myös.ja.itse.ajattelin,.että.voisin-
han.kokeilla..Työsuhde.Volvolla.oli.jo.järjestetty.ennen.lähtöä.
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Osasin.hieman.ruotsia.ja.vastaanotto.oli.hyvä,.työtoverit.tosi.reh-
tejä..Olen.ollut.samassa.työpaikassa.vuoden.1978.tulostani.lähtien..
Olen.tyytyväinen.työhöni.ja.mielestäni.olen.voinut.vaikuttaa.työhö-
ni..Olen.myös.saanut.vaatimani.jatkokoulutuksen.työpaikalla.

Koko.perheeni.on.Volvolla.töissä..Vanhin.poikani.on.Volvon.kuor-
ma-autotehtaalla.Tuvessa.ja.nuorin.poikani.on.henkilöautotehtaalla,.
samoin.kuin.vaimoni,.joka.on.asentaja.

Hauska.yksityiskohta.on,.että.nuorin.poikamme.Jorma.kävi.suo-
malaista.koulua.yhdessä.ay-edustajamme.Seppo.Hölsän.kanssa..Seppo.
kutsui.kaikki.vanhan.sukupolven.edustajat.mukaan.opintokerhoon,.
kertomaan.muistoista..Itse.hän.ohjasi.kerhoa..Aika.kuluu,.lapset.kas-
vavat.ja.nuori.sukupolvi.ottaa.ohjakset.käteensä.

Matti Korhonen

Matti työtoverinsa Raimo Saaraisen kanssa, 2004.
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”Tulin Ruotsiin 1970-luvun alussa ja olen tehnyt töitä monta vuotta Volvon kuorma-autoteh-
taalla ja henkilöautotehtaalla. Kesästä 2005 olen kuitenkin lainassa Volvo Bussar AB:n osas-
tolla Prototype Workshop & Test. Siellä kehitämme ja testaamme tulevaisuuden linja-autoja.” 
Pauli Perttula mittaa uusien moottorinkiinnikkeiden paikkoja. Volvo Bussar AB, 2005.
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Elinehdot Ruotsissa 1��0

Keskimääräinen elinikä:.miehet.76,6.vuotta.ja.naiset.82,7.vuotta.
Lapsikuolleisuus:.0,69.prosenttia.
Väkiluku:.8.317.937.asukasta.
Työttömyys:.2.prosenttia.
Ruotsin ammattijärjestöön  
kuuluneen työläisen tuntipalkka:.33,42.kruunua.
Kahvikilo:.35.kruunua.ja.90.äyriä.
Päivälehti:.2.kruunua.ja.3.äyriä.
Maitolitra:.2.kruunua.ja.41.äyriä.

Ote kirjasta Vår arbetsplats – Volvo 

(Storkonflikt, olja och livsmedel – perioden 1980–1989)

Suomessa syntyneiden
Ruotsissa asuvien määrä 31. joulukuuta 1980:.251.342.henkeä.

Lähde: Ruotsin tilastollisen keskustoimiston väestötilastot.
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Ensi kertaa opintokerhon 
ohjaajana

Seppo Hölsä

Syntynyt:�.Ruotsissa.vuonna.1969.

Lukiokoulutus:�.Kaksivuotinen.ajoneuvotekninen.
lukiokoulutus.Kortedalassa.

Olen ollut työssä:�.Volvon.henkilöautotehtaalla.
vuosina.1987–1989.ja.sen.jälkeen.Volvon.
kuorma-autotehtaalla.

Työskentelen:�.Lisävarusteasentaja.

Ay-koulutus:�.Lait.ja.sopimukset,.poliittiset.ideo-
logiat,.ay-peruskoulutus,.jäsenkehityskurssi.
ja.muutamat.muut.kurssit,.kuten.kemialliset.
terveydenvaarat,.systemaattinen.työympäristö.
ym.

Ay-luottamustoimia:�.Olen.ryhmätoimikunnan.
ja.ryhmän.35.jäsen.sekä.koordinoiva.työsuojeluasiamies.

Matkat Suomeen:�.Kun.olin.pieni,.olimme.lomilla.Suomessa.sukulaisten.
ja.ystävien.luona..Varmaan.kahtenakymmenenä.kesänä..Olen.myös.
vienyt.vaimoni.ja.kaksi.tytärtäni.Suomeen.

Sisarukset:�.Minulla.on.kaksi.veljeä.

Kieli:�.Puhun.sekä.suomea.että.ruotsia.esteettömästi.koulutukseni.
ansiosta.

Vapaa-ajan harrastukset:�.Hölkkä.ja.sähly.

Musiikki:�.Kaikki.mahdollinen,.enimmäkseen.popmusiikki,.mutta.
kuuntelen.mielelläni.kaikkea.

Mistä pidän:�.Matkustamisesta..Matkustamme.usein.ja.mielellämme.
Italiaan.ja.käymme.samalla.katsomassa.vaimoni.sukulaisia.Itävallassa..
Hän.itse.on.syntynyt.Ruotsissa,.mutta.hänen.äitinsä.on.Itävallasta.ja.
hänen.isänsä.on.Saksasta.

Mistä olen ylpeä:�.Perheestäni.ja.että.saan.tehdä.töitä.lisävarusteasenta-
jana.
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Äitini.on.kotoisin.pienestä.Sievin.kylästä.ja.isäni.on.Savonlinnasta..Äiti.
tuli.Ruotsiin.1957.ja.isä.1960-luvun.alussa..He.tulivat.ensin.Boråsiin,.
mutta.oppivat.tuntemaan.toisensa.Gamlestadenissa.Göteborgissa..
Molemmat.tekivät.töitä.SKF:llä..Äiti.on.toiminut.siivoojana.viimeiset.
20.vuotta.ja.jäänyt.juuri.eläkkeelle.

Lapsena.kävin.vanhaa.rehellistä.ruotsalaista.koulua,.vaikka.suomek-
si.Bergsjönissä..Koulu.on.tätä.nykyä.lakkautettu..Nyt.Göteborgissa.
on.vain.yksi.vapaakoulu,.jossa.voi.opiskella.suomeksi.

Ajattelen.ruotsiksi..Olen.aina.puhunut.suomea.kotona.äidin.ja.isän.
kanssa.ja.niin.teemme.vieläkin..Sisarusten.kesken.puhumme.ruotsia..
Joskus,.kun.lapsemme,.jotka.eivät.puhu.suomea,.ovat.mukana,.pu-
humme.useaa.kieltä.samanaikaisesti.

Oli.mielenkiintoista.ja.hauskaa.johtaa.opintopiiriä..Aikaisemmin.
olen.ollut.mukana.ainoastaan.osanottajana.ay-opintokerhoissa. ja..

-kursseilla,.mutta.minulla.ei.ole.koskaan.ole.ollut.päävastuuta..Tarmo.
auttoi.ja.yhdessä.laadimme.jopa.oman.opintokerhoaineiston..Myös.
Tommi.Saarikoski.auttoi..Meillä.oli.Volvon.kuorma-autotehtaan.käyt-
töömme.antama.huone,.johon.kokoonnuimme..Tunnelma.oli.hyvä.
ja.opintokerho.pidetty.

Omien.kertomustemme.ja.kaiken.mahdollisen.muun.lisäksi.pu-
huimme.myös.vakuutuksista.ja.sopimuksista..Myös.eläkejärjestelmää.
koskettelimme..Monet.suomalaisista.ovat.yli.50-vuotiaita.eikä.heillä.
ole.enää.pitkää.aikaa.eläkkeeseen.

Emme.ole.koskaan.aikaisemmin.tehneet.tällaista..Oli.tärkeää,.että.
työhuonekunta.teki.tämän.näiden.miesten.ja.naisten.hyväksi..Monet.
opintokerhoon.osallistuneet.eivät.ole.koskaan.aikaisemmin.olleet.
kiinnostuneita.ay-koulutuksesta,.mutta.nämä.opintokerhot.kiinnos-
tivat.

Seppo Hölsä



1�2 | Suomalaiset työläiset muistelevat ja kertovat

Seppo Hölsä ja Tommi Saarikoski tarkistavat, että Volvo FM12 -kuorma-auton lava nousee 
oikeassa kulmassa, 2004.
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Ruotsissa syntynyt

Tommi Saarikoski

Syntynyt:�.Ruotsissa.vuonna.1978.

Vanhemmat:�.Molemmat.Suomessa.syn-
tyneitä..Isä.tuli.Ruotsiin.vuonna.1964.
Vaasasta..Äiti.tuli.Ruotsiin.vuonna.
1966.Taalintehtaalta.

Lukio:�.Kolmivuotinen.ajoneuvotekni-
nen.linja.

Työskentelen:�.Lisävarusteasentajana.

Aloitin Volvolla:�.Vuonna.1998.oltuani.
ensin.armeijassa.Östersundissa.

Viihdyn:�.Kuin.kala.vedessä!

Minusta tuli liiton jäsen:�.Olin.jo.kou-
lussa.oppilasjäsen.

Ay-koulutus:�.Koko.joukko.viimeisen.kuuden.vuoden.aikana.

Ay-luottamustoimia:�.Olen.luottamushenkilö.ryhmätoimikunnassa,.ryh-
mässä.35.

Perhe:�.Olen.ollut.naimaton.ja.pelimanni,.mutta.nyt.varattu.

Kielitaito:�.Suomi,.ruotsi.ja.englanti..Olemme.aina.puhuneet.suomea.
kotona,.puhunkin.esteettömästi,.mutta.kirjoittaminen.on.vähän.niin.
ja.näin.

Kieli, jolla ajattelen:�.Riippuu.yhteydestä..Sekä.ruotsiksi.että.suomeksi.

Vapaa-ajan harrastukset:�.Painonnosto.ja.kalastus.

Tanssin:�.En.ainakaan.raittiissa.tilassa.

Musiikki:�.Pidän.kaikenlaisesta.musiikista.

Luen:�.Luen.mielelläni.tietokirjallisuutta,.mutta.kaunokirjallisuus.ei.ole.
oikein.minun.heiniäni.

Ketä ihailen:�.Äitiäni.ja.isääni.

Ku
va

: B
o 

G
id

fo
rs

Ruotsissa syntynyt | 1�3



1�� | Suomalaiset työläiset muistelevat ja kertovat

Avustaminen.opintopiirissä.oli.todella.hauskaa..Minulta.kysyttiin,.
halusinko.auttaa,.koska.osaan.molemmat.kielet..Jotain.täysin.uutta.
minulle..Olen.aikaisemmin.ollut.mukana.ay-kursseilla,.mutta.en.kos-
kaan.opintokerhon.ohjaajan.tukena..Kirjoitimme.yhdessä.tai.kään-
simme.ruotsista.suomeksi..Vaikka.itse.puhuminen.tapahtuikin.suo-
meksi,.oli.kysymykset.kirjoitettu.ruotsiksi..Monet.päättivät.kirjoittaa.
suoraan.suomeksi,.toiset.taas.ruotsiksi..Saimme.tietää.paljon.heidän.
elämästään,.sellaista,.mistä.ei.tavallisesti.puhuta..Tuntui.hyvältä.aut-
taa.työtovereita,.vaikka.Seppo.tietysti.kantoikin.päätaakan.

Tommi Saarikoski
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Tommi tarkastaa kuorma-auton, ennen kuin se ajetaan pysäköintipaikalle. Volvon kuorma-
autotehdas, 2004.
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Kirjoittamisesta ja kertomisesta…

”Muistin.paljon.sellaista,.jonka.luulin.unohtaneeni..Jonkinlainen.katsaus.olleeseen.
elämään..Mielenkiintoista..Kun.pääsi.kirjoittamisen.alkuun,.vauhtia.riitti.”

Matti Niiranen

”Menneiden.muistelu.oli.nostalgista..Luuli.unohtaneensa,.mutta.muistoja.pulpah-
ti.esiin.ja.lopulta.niitä.tuli.kuin.ketsuppia.pullosta..Kun.olin.päättänyt.kirjoitta-
misen,.havahduin.huomaamaan,.kuinka.niukkaa.meillä.oli.ollut….Niin,.olimme.
köyhiä.kuin.kirkon.rotat,.niin.se.vain.oli.”

Pentti Riutta

”Kirjoittaminen.oli.kovin.vaikeaa..Kirjoitin.mieluummin.kotona..
Kirjoittaminen.oli.vähän.helpompaa.omassa.rauhassa.”

Oili Järvenpää

”Piirissä.mukana.olo.oli.kiinnostavaa.ja.kirjoittaminen.oli.itse.asiassa.hauskaa.”
Timo Mansikka

”Meillä.oli.tapaamiskerroillamme.hauskaa,.koska.kaikki.kertoi-
vat.hauskoja.tapauksia,.joita.vuosien.varrella.oli.sattunut.”

Anneli Ylijärvi

”Kertominen.ja.kirjoittaminen.ja.kaiken.muistaminen.oli.hauskaa,.mutta.
vähän.vaikeaa..Ehkä.tulos.olisi.parempi,.jos.meitä.olisi.haastateltu.”

Ulla Jumisko

”Se.oli.vaikeaa..Ei.tule.kirjoitettua.paljonkaan..Sitä.käy.enimmäk-
seen.työssä,.ruuvailee..Menettää.kielensä..Lopulta.molemmat.”

Esko Nieminen
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Voi vain kuvitella…

Jari Saarelainen

Syntynyt:�.Helsingissä.20..heinäkuuta.1959..
Vanhempani.ovat.Karjalasta.

Koulusivistys Ruotsissa:�.Peruskoulu.ja.kak-
sivuotinen.elintarviketekninen.lukio..
Kävin.myös.suurkeittiökokin.nimeen.
oikeuttavaa.kurssia.ja.työskentelin.
dieettikokkina.10.vuotta.

Aloitin Volvolla:�.Vuonna.1987,.yhteensä.
olen.ollut.Volvolla.18.vuotta.

Nykyinen työ:�.Olen.työssä.asentajana.
Volvon.henkilöautotehtaalla,.mutta.
toimin.varatyösuojeluvaltuutettuna.ja.
ryhmätoimikunnan.jäsenenä.80.prosenttia.työajastani.

Ay-koulutus:�.Luin.korkean.tason.yhteiskuntatiedon.ja.taloustutkinnon.
Göteborgin.työväenkansanopistossa..Minulla.on.myös.viisi.pistettä.
työympäristö-.ja.terveysalalla.sekä.Göteborgin.yliopiston.kautta.työ-
elämän.ristiriitojen.ratkaisemisesta.viisi.pistettä..Sekä.erinäisiä.yrityk-
sen.sisäisiä.koulutuksia.www-sivustojen.laatimisessa.ja.HTML:ssä.

Perhe:�.Avovaimo,.neljä.lasta,.joista.kaksi.on.muuttanut.pois.kotoa.

Kieli, jolla ajattelen:�.Ruotsi.

Vapaa-ajan harrastukset:�.Kirjallisuus,.mielikuvitusroolileikit.ja.www-si-
vustojen.suunnittelu.

Viimeksi lukemani kirja:�.Peter.Robinsonin.”En.lek.med.eld”.

Mielikirjailija:�.JRR.Tolkien.

Musiikki, josta pidän:�.R.E.M,.Blue.Öyster.Cult,.Genesis,.Mike.Oldfield,.
Kent.

Tanssin:�.En!

Henkilö, jota ihailen:�.Karl.Marx.

Työsaavutus, josta olen ylpeä:�.Että.olen.pystynyt.auttamaan.ihmisiä.kun-
toutuskeskustelujen.kautta.niin,.että.he.ovat.tunteneet.olonsa.turval-
liseksi.
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Tulin.Ruotsiin.1968.yhdeksänvuotiaana.äitini.kanssa.Göteborgin.lähellä.
sijaitsevaan.pieneen.yhdyskuntaan.nimeltä.Jonsered..Ensimmäiset.
kaksi.peruskouluvuottani.olin.käynyt.Suomessa.ja.muistan,.että.mi-
nut.sijoitettiin.suoraan.kolmannelle.luokalle..Ainut.luokka,.jossa.ei.
ollut.muita.suomalaislapsia..Ensimmäisenä.vuonna.osasin.vain.ma-
tematiikkaa,.mutta.opettajat.sanoivat,.että.kahden.vuoden.jälkeen.
puhuin.ruotsia.sujuvasti.

Äitini.muutti.Jonserediin,.koska.meillä.oli.sukua.siellä..Meitä.oli.
neljä.sisarusta.ja.voi.vain.kuvitella,.miten.kovaa.kaiken.on.täytynyt.
olla.äidille.

Kääntämisestä

Sain.tutustua.mielenkiintoisiin.ihmiskohtaloihin..Kielellisen.muo-
toilun.kautta.sai.käsityksen.siitä,.miten.vaikeaa.oli.päästä.sisälle.yh-
teiskuntaan,.joka.maantieteeellisesti.oli.lähellä,.mutta.kielellisesti.
olisi.voinut.olla.kuussa..Kyse.oli.henkisesti.ja.fyysisesti.hyvin.vah-
voista.ihmisistä.

Käänsin.Juhani.Tuomisen,.Oili.Järvenpään,.Timo.Mansikan.ja.Ulla.
Jumiskon.kertomukset.suomesta.ruotsiksi..Vaikeinta.kääntämisessä.
olivat.kaikki.idiomaattiset.ja.vaikeasti.käännettävät.ilmaisut..Olen.
aikaisemmin.kääntänyt.asennustehtaan.palkkausjärjestelmän.eng-
lanniksi.yhdelle.japanilaiselle.työelämäntutkijalle.

Timo.Mansikkalan.kertomus.on.varmasti.pisin.teksti,.minkä.olen.
kääntänyt..Käännös.ei.ihan.tee.oikeutta.Timolle,.koska.hän.kertoo.
elävästi.rikkaalla.kielellä,.mikä.teki.kääntämisen.minulle.sekä.haus-
kaksi.että.haasteelliseksi.

Jari Saarelainen

Voi vain kuvitella… | 1��



1�� | Suomalaiset työläiset muistelevat ja kertovat1�� | Suomalaiset työläiset muistelevat ja kertovat

Korin hitsausta hitsausrobotilla Torslandan korinvalmistuksessa 1980-luvulla. 
Automatisoinnin ansiosta osa raskaista töistä hävisi. Samalla viitisenkymmentä työläistä 
sijoitettiin uusiin työtehtäviin, kun robotti otettiin käyttöön. Kokoonpano, 1984.
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Elinehdot Ruotsissa 1��0
Keskimääräinen elinikä:.miehet.78,3.vuotta.ja.naiset.83,7.vuotta.
Lapsikuolleisuus:.0,6.prosenttia.
Väkiluku:.8.590.630.asukasta.
Työttömyys:.1,7.prosenttia.
Kahvikilo:.43.kruunua.ja.42.äyriä.
Päivälehti:.5.kruunua.ja.20.äyriä.
Maitolitra:.5.kruunua.ja.49.äyriä.

Ote kirjasta Vår arbetsplats – Volvo 

(Massarbetslöshet och storaffärer – perioden 1990–1999)

Kaivos- ja valmistusteollisuuden  
työläisen keskipalkka:.72,29.kruunua.tunnissa.

Lähde: Ruotsin tilastollinen keskustoimisto.

Suomessa syntyneiden
Ruotsissa asuvien määrä 31. joulukuuta 1990:.217.636.henkeä.

Lähde: Ruotsin tilastollisen keskustoimiston väestötilastot.
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Aika oli toisenlainen  
1��0-luvulla

1990-luvulla.Volvon.kuorma-autotehtailla.vaadittiin.mm..ruotsinkie-
linen.lukiokoulutus..Pohjoismaiden.ulkopuolelta.tulleita.siirtolaisia.
ei.ollut.pitkään.aikaan.palkattu.ollenkaan..Tämä.sai.minut.reagoi-
maan.voimaakkaasti;.olinhan.aktiivinen.ay-toiminnassa.ja.itse.suo-
malaisten.siirtolaisten.lapsi.

Näin.kuinka.asuinalueeni.Angeredin.asukkaat.eivät.yksinkertai-
sesti.saaneet.työtä,.vaikka.he.olivat.kykeneviä.ja.toimeliaita..Jotkut.
tekivät.kaikkensa,.vaihtoivat.jopa.nimensä,.koska.he.toivoivat.edes.
siten.pääsevänsä.työpaikkahaastetteluun.

Minusta.Volvon.piti.suurena.
työnantajana.kantaa.vastuunsa.
ja.näyttää.tietä.muille.

Lokakuussa.1995.kirjoitin.yh-
dessä.ryhmän.johtokunta.32:ssa.
toimineen.Magnus.Ståhlin.kans-
sa.vihaisen.kirjelmän.yrityksen.
henkilöstölehteen.Volvo nu..Siitä.
syntyi.vilkas.keskustelu..Vähän.
sen.jälkeen.Volvon.kuorma-auto-
tehtaalle.palkattiin.diversity ma-

nager.ja.yrityksessä.alkoi.uusi.panostus.integraation.lisäämiseksi.
Vuonna.2001.Rådet.för.Integration.i.Arbetslivet,.jossa.Ruotsin.elin-

keinoelämä,.Työnantajavirasto,.Ruotsin.kunta-.ja.maakäräjäliitto,.LO.
(Ruotsin.ammattijärjestö),.TCO.ja.SACO.toimivat.yhdessä.integraa-
tion.edistämiseksi.ja.etnisen.syrjinnän.vastustamiseksi.työelämssä,.
palkitsi.Volvon.kuorma-autotehtaat.

Timo Mäki
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Vuonna.2003.Volvon.kuorma-autotehdas.sai.jakaa.integraatiotyöstä.
saamiaan.kokemuksia.neuvoston.palkinnonjaon.yhteydessä..Tällä.
kertaa.palkinnon.saivat.vastaanottaa.Framtiden.AB,.Bostadsbolaget.
AB,.Kiinteistötyöntekijäin.liiton.osasto.2.ja.Kunskapsakademin.AB.
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Suomi yhä huipulla

2000-luvun.alussa.Ruotsissa.oli.kaksi.kertaa.enemmän.
Suomessa.syntyneitä.kuin.Norjassa.ja.Tanskassa.synty-
neitä.yhteensä..Vaikka.maahanmuutto.Suomesta.onkin.
laskenut.1980-luvulta.lähtien.oli.Suomi.kymmenen.taval-
lisimman.synnyinmaan.kärjessä.vuonna.2004.Ruotsissa.
asuvia.ulkomailla.syntyneitä.tarkastellessa.

Maa Lukumäärä

Suomi 190 000

Jugoslavia 140 000

Irak 70 000

Iran 55 000

Norja 45 000

Tanska 40 000

Puola 40 000

Saksa 40 000

Turkki 35 000

Chile 30 000

Lähde: LO:n raportti Integration 2004  
– Fakta och kunskap, LO



Miksi juuri Ruotsiin?
Muutama ajatus yhteisestä historiastamme.
Tarmo Ahonen

Silloin.kun.istuin.kotona.ja.kirjoitin.tätä,.aloin.myös.miettiä.elämän.
kulkua..Tuli.mieleeni.kaikki.ne.vuodet,.jotka.olivat.menneet.meno-
jaan.sen.jälkeen.kun.16-vuotiaana.muutin.Ruotsiin..Myös.kysymys,.
miksi.juuri.Ruotsiin,.askarrutti.ajatuksiani..Oliko.se.ainoastaan.sik-
si,.että.sisarukseni.olivat.muuttaneet.tänne?

Kielletty äidinkieli

Suomen.kouluissa.luetaan.paljon.enemmän.yhteisestä.historiastamme.
kuin.Ruotsissa..Joskus.tulee.mieleen.epäily.siitä,.että.Ruotsi.tahallaan.
on.valinnut.unohtaa.pois.Suomen.osan.historiastamme..Ehkä.se.johtuu.
kuningas.Oscar.II:n.kovakätisestä.ruotsalaistamispolitiikasta.1800-luvun.
lopulla,.Venäjän.vastaisista.puolustuspoliittisista.syistä..Mutta.kyse.oli.
kaiketi.myös.kansallismielisyysaallosta,.joka.pyyhkäisi.yli.koko.Euroopan..
Tästä.johtuen.joutuivat.suomenkieliset.koulut.Tornionjokilaaksossa.
kovan.taloudellisen.painostuksen.alle.usean.vuosikymmenen.ajaksi..
Uusia.kouluja.perustettiin.valtion.rahoituksella..Ehtona.oli.kuitenkin,.
että.kaikki.opetus.tapahtuisi.ruotsiksi..Lapsia.kiellettiin.puhumasta.
äidinkieltään,.suomea..Heitä.jopa.rankaistiin,.jos.he.puhuivat.jotain.
muuta.kieltä.kuin.ruotsia.välitunneilla.tai.vapaa-aikanaan.

Näin.se.jatkui.aina.1960.luvulle.asti..Että.tämän.suuntaisilla.po-
liittisilla.päätöksillä.on.syvät.vaikutukset.yhteiskuntakehityksessä.
pitemmällä.aikavälillä.ei.ole.mitään.uutta.

Kielet ja yhteinen historia yhdistävät Ruotsin ja Suomen

Ajatus.yhteisestä.historiastamme.sai.minut.etsimään.lisää.todisteita.
tästä..Kirjahyllystäni.löysin.kirjan,.joka.todistaa.Ruotsin.ja.Suomen.
välillä.olevan.suoran.yhteenkuuluvaisuuden,.jolla.on.ollut.suuri.mer-
kitys.minun.sukuni.historialle.

Miksi juuri Ruotsiin? | 1�3
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Kirjassa.kerrotaan,.kuinka.kuningas.Kustaa.Vaasa.20..huhtikuuta.
1542,.julisti.kaikki.katolisen.kirkon.omaisuuden.ja.”ei.kenenkään.maat”.
ja.kyseenalaiset.metsästysmaat.kuninkaan.ja.valtion.omaisuudeksi..
Tästä.alkoi.uusi.asuttamispolitiikka..Tämän.jälkeen.kehotti.Ruotsin.
valtio.kansaa.muuttamaan.näille.alueille.ja.luvassa.oli.vapautus.ve-
roista.moneksi.vuodeksi..Se.oli.erittäin.houkutteleva.tarjous.monel-
le.maattomalle.talonpojalle..Ensin.he.saisivat.oman.maatilan.ilmai-
seksi.ja.sen.lisäksi.myös.verovapautuksen.jopa.20.vuodeksi..Ne.alu-
eet,.jotka.olivat.ajankohtaisia,.olivat.Värmlanti,.Taalainmaa,.Inkeri.
ja.myös.alueita.Länsi-Suomesta.

Jostakin.syystä.muutti.väkeä.ennen.kaikkea.Savosta.ja.näin.sai.mi-
nunkin.sukukirjani.alkunsa..Kirjan.mukaan.yksi.esi-isistäni.muutti.
vuonna.1547.Savosta.Ruovedelle,.joka.sijaitsee.Pohjanmaan.ja.Hämeen.
rajalla.ja.maksoi.veroa.valtiolle.ensimmäisen.kerran.vuonna.1581.

Tänään.suvun.historiaa.varjelee.elävä.sukuseura,.joka.on.kartoit-
tanut.kaikki.jälkeläiset.Antti.Heikinpoika.Melaiselle,.jonka.katso-
taan.luoneen.alun.tilan.ja.suvun.historialle.

Suomen sota

Vuonna.1809.Suomi.tempaistiin.irti.Ruotsista.ja.se.tuli.kuulumaan.
Venäjän.alaisuuteen.lähimmän.vuosisadan.ajan.

Kaikkina.näinä.vuosina.Suomessa.oli.ryhmiä,.jotka.olivat.valmii-
ta.sotaan,.jotta.Suomi.edelleenkin.voisi.olla.osa.Ruotsia,.sillä.moni.
katsoi,.että.Ruotsi.oli.luopunut.Suomesta.liian.helposti.

Ajatus.haalistui.kuitenkin.sen.takia,.että.Venäjä.oli.antanut.Suomelle.
sisäisen.itsehallinnon..Tämä.johti.siihen,.että.ajatus.täydellisestä.itse-
näisyydestä.valtasi.alaa.ja.siitä.tuli.ensisijainen.päämäärä,.kun.Venäjän.
keisari.aloitti.venäläistämiskampanjan.1900.luvun.alussa..Jotta.ir-
tautuminen.Venäjästä.olisi.mahdollista,.nuoria.suomalaisia.lähetet-
tiin.sotilaskoulutukseen.Saksaan..Samanaikaisesti.riehui.ensimmäi-
nen.maailmansota.ja.vallankumousaalto.pyyhkäisi.yli.Venäjän.use-
aan.otteeseen..Nyt.Suomi.näki.mahdollisuutensa.irtautua.Venäjästä.
ja.teki.sen.6..päivä.joulukuuta.1917..Pettymys.oli.erittäin.suuri,.kun.



ei.Ruotsi.eikä.Englantikaan.uskaltanut.tunnustaa.Suomen.itsenäi-
syyttä,.vaan.tunnustus.täytyi.hakea.ensin.Venäjältä.

Suomen.maapäivät.oli.ollut.ensimmäinen.kansanedustuslaitos.maa-
ilmassa,.joka.oli.saanut.sosialistisen.enemmistön..Se.tapahtui.vuonna.
1916..Ja.Suomi.oli.ensimmäinen.maa.Euroopassa,.jossa.myös.naiset.
saivat.äänioikeuden..Se.tapahtui.jo.vuonna.1906..Koko.maailmassa.
vain.Uudessa.Seelannissa.oli.ehditty.antaa.naisille.äänioikeus.paria.
vuotta.aikaisemmin.

1917.Suomen.oikeisto.sai.Venäjän.keisarin.hajottamaan.maapäivät,.
jossa.sosialisteilla.oli.enemmistö..Vaalit.vietiin.läpi.mm..vaalipiirimuu-
toksien.jälkeen.ja.porvarilliset.puolueet.saivat.jälleen.enemmistön.

Itsenäisyysjulistuksen.ja.Venäjästä.irtautumisen.jälkeen.sosialistit.
katsoivat,.että.Suomen.oikeisto.oli.yhdessä.Venäjän.keisarin.kans-
sa.pettänyt.heidät.ja.he.päättivät.antaa.punakaartilaisten.ottaa.val-
lan.koko.maassa.

Porvarit.eivät.pystyneet.tässä.vaiheessa.vastaamaan.tähän,.mutta.
kokoontuivat.Vaasaan,.Pohjanmaalle,.Carl.Gustaf.Mannerheimin.joh-
dolla..Hän.oli.yli.kolmen.vuosikymmenen.aikana.kuulunut.Venäjän.
armeijan.johtoon,.mutta.joutui.nyt.pakenemaan.sieltä.bolŠevikkien.
otettua.vallan.Venäjällä.

Valkoinen armeija ja punakaarti

Hänen.ensimmäinen.tehtävänsä.oli.koota.kokoon.armeija.ja.se.tapah-
tui.nopeasti..Hyvin.koulutettuja.jääkäreitä.palasi.Saksasta..Ne.ja.84.
vapaaehtoista.ruotsalaista.upseeria.loivat.rungon.valkoiselle.armei-
jalle,.jonka.tuli.aloittaa.taistelu.punakaartia.vastaan.

Ensimmäiset.tosi.taistelut.käytiin.Virroilla,.Vaskiveden.kylässä,.
Pohjanmaan.ja.Hämeen.rajamailla,.jossa.isoisäni.asui..Etenevät.val-
koiset.joukot.pakottivat.kaikki.aikuiset.miehet.liittymään.armeijaan.
ja.näin.myös.isäni,.joka.tässä.vaiheessa.oli.15-vuotias..Hänet.vapau-
tettiin.kuitenkin.kahden.viikon.kuluttua,.koska.isoisäni.oli.sairas.ja.
hänellä.oli.kahdeksan.alaikäistä.lasta.elätettävänään.

Näiden.joukkojen.päällikkö.oli.ruotsalainen.eversti.Harald.Ossian.
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Hjalmarsson..Hänen.käskynsä.kuului,.että.vankeja.sai.ottaa.vain,.jos.
upseerit.hyväksyivät.sen..Tämä.tarkoitti,.että.kaikki.epäilyttävät.hen-
kilöt.tulisi.ampua,.jos.ei.ollut.mitään.erityistä.syytä.vangita.heitä..
Tämä.taistelu.Vaskivedellä.oli.alku.valkoisen.armeijan.marssille.kohti.
sadan.kilometrin.päässä.sijaitsevaa.työläiskaupunki.Tamperetta,.jos-
sa.ratkaisevat.taistelut.punakaartia.vastaan.tultaisiin.käymään.

Sotavuodet

Verisen.sisällissodan.jälkeen,.jossa.noin.40.000.menetti.henkensä.tais-
teluissa.tai.ammuttiin.antautumisen.jälkeen,.oli.vaikeata.palata.nor-
maaliin.kanssakäymiseen.eri.kansanryhmien.välillä.

Viha.oli.erittäin.syvä.kansanryhmien.välillä.ennen.kaikkea.sen.ta-
kia,.että.valkoiset.ammuttivat.niin.monta.myös.sen.jälkeen,.kun.tais-
telut.jo.olivat.loppuneet..Mestaukset.eivät.loppuneet,.ennen.kuin.
Englanti.uhkasi.pommittaa.Helsinkiä,.jos.tappotuomioitten.täytän-
töönpanot.eivät.lopu.

Maaseudulla.valtaa.pitivät.suojeluskunnat,.jotka.tulkitsivat.lake-
ja.omalla.tavallaan.ja.yrittivät.ottaa.vallan.koko.maassa,.kun.valtio-
valta.ei.tehnyt,.niin.kuin.sille.oli.sanottu.

Isäni.oli.ollut.ahkera.koulussa.ja.hän.oli.yksi.niistä.muutamista.ky-
läläisistä,.joka.pystyi.muotoilemaan.kirjeitä.ja.tekemään.valituksia.
viranomaisille..Hänestä.tuli.keskeinen.henkilö.paikkakunnalla,.kun.
hänen.annettiin.toimia.vaikka.kaikki.tiesivät.hänen.kuuluvan.sosi-
aalidemokraattiseen.puolueeseen.

Kun.talvisota.Neuvostoliittoa.vastaan.alkoi.vuonna.1939,.hän.jou-
tui.rintamalle.ja.haavoittui.taistelussa.Karjalan.kannaksella.

Vapaaehtoisia Ruotsista, sotalapsia Suomesta

Ruotsi.ei.liittynyt.sotaan.Suomen.puolelle,.niin.kuin.moni.olisi.toi-
vonut,.mutta.Ruotsin.avusta.Suomelle.tuli.kuitenkin.aika.mittava..
Ensimmäinen.päätös.Ruotsin.puolelta.oli,.että.se.salli.vapaaehtois-
ten.sotilaiden.ja.siviilien.hakeutua.Suomen.armeijaan..Näin.moni.
myös.teki.



Toinen.tarjous.oli,.että.Suomi.voisi.lähettää.lapsia.evakuoiduilta.
alueilta.ja.myös.muualta.Suomesta.Ruotsiin,.jossa.ruotsalaisperheet.
hoitaisivat.heitä.niin.kauan.kuin.sota.kesti..Näin.myös.tehtiin..Kym-
meniä.tuhansia.suomalaislapsia.lähetettiin.Ruotsiin.useaan.ottee-
seen..Myös.kaksi.minun.sisaruksistani.oli.Ruotsissa.kolmesta.vii-
teen.vuotta.

Yksi.ensimmäisistä.muistikuvistani.on.se,.kun.minua.muutamaa.
vuotta.vanhempi.veljeni,.viiden.vuoden.Ruotsissa.oleskelun.jälkeen,.
tuli.takaisin.Suomeen.ilman,.että.hän.osasi.yhtään.sanaa.suomea..Hän.
oli.erittäin.vihainen.eikä.ymmärtänyt.ollenkaan,.miksi.hänen.piti.tul-
la.Suomeen,.sillä.hän.oli.unohtanut.tyystin.äidin.ja.isän,.mutta.tunsi.
meidän.siskomme,.joka.myös.oli.ollut.Ruotsissa.lyhyemmän.ajan.

Vaikeammat ajat

Suomi.hävisi.sodan.ja.tuomittiin.maksamaan.valtavat.vahingonkor-
vaukset.Neuvostoliitolle.

Velan.maksu.toteutettiin.ensisijaisesti.Suomen.teollisuuden.tuot-
teilla.ja.se.tiesi.melkein.täystyöllisyyttä.pitkiksi.ajoiksi.koko.maas-
sa..Samanaikaisesti.rakennettiin.uudelleen.ja.korjattiin.pommitetut.
ja.poltetut.alueet.maasta..Mutta.se.suurin.tehtävä.oli.kuitenkin.yli.
neljänsadantuhannen.Neuvostoliitolle.luovutetuilta.alueilta.evaku-
oidun.karjalaisen.asuttaminen.

Yhtäkkiä.kaikki.muuttui.vuonna.1952..Se.valtava.sotavelka.oli.mak-
settu.paljon.nopeammin.kuin.oli.ennakoitu..Korean.sota,.joka.myös.
oli.vaikuttanut.myönteisesti.työllisyystilanteeseen,.päättyi.aselepoon..
Tilanne.oli.erittäin.vaikea.monille.perheille..Tilauksien.puute.teol-
lisuudessa.johti.suuriin.työttömyyslukuihin..Monien.vuosien.ajan.
valtio.oli.”tilannut”.suuren.osan.tuotannosta,.joka.johti.siihen,.että.
muita.markkinoita.ei.oltu.kehitetty,.vaan.melkein.koko.tuotanto.
meni.Neuvostoliittoon.sotakorvaukseksi..Tilanne.tuli.erittäin.vai-
keaksi.monissa.perheissä.
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Maastamuutto

Monelle,.joilla.oli.aikaisempia.yhteyksiä.Ruotsiin,.oli.tänne.muutta-
minen.ensisijainen.vaihtoehto.sotavuosien.jälkeen..Näin.myös.mei-
dän.perheessämme..Me.olemme.osa.niistä.yli.250.000.suomalaisesta,.
jotka.ovat.etsineet.uutta.elämää.Ruotsista..Vain.pieni.osa.näistä.ih-
misistä.on.saanut.tilaa.tämän.kirjan.sivuilla,.mutta.historia.suoma-
laisten.maahanmuutosta.Ruotsiin.voidaan.kertoa.monesta.eri.näkö-
kulmasta.

Monet.syntyperäiset.ruotsalaiset,.niin.kuin.muutkin.työtoverit,.jot-
ka.muuttivat.Ruotsiin.muista.maista.samanaikaisesti,.kantavat.omia.
muistojaan.ja.kokemuksiaan.ja.kertovat.mielellään.niistä..Silloin.kun.
me.työskentelimme.opintopiiriemme.ja.tämän.kirjan.Suomalaiset 
työläiset muistelevat ja kertovat kanssa,.työhuonekunnan.hallituksen.
jäsen.Leena.Backman.huomautti,.että.monet.jugoslaavit.joutuivat.
oppimaan.suomen.kielen.ennen.ruotsia,.kun.he.aloittivat.työnsä.
Volvolla..Suomalaiset.olivat.silloin.suurena.enemmistönä.kokoonpa-
notehtaalla..Myös.työhuonekunnan.puheenjohtaja.Olle.Ludvigsson.
muisti.tämän.tilanteen,.kun.hän.itse.aloitti.työnsä.Torslandan.teh-
taalla.vuonna.1968..Silloin.päätimme,.että.pyytäisimme.yhtä.ammat-
tiyhdistysveteraania.Volvon.Olofströmin.tehtailta.kertomaan.omat.
muistikuvansa.suomalaisten.maahanmuutosta.hänen.työpaikalleen..
Hän.on.metalliliiton.puheenjohtaja.Göran.Johnsson.

* * *



Kaikki alkoi opintopiiristä
Göran Johnsson muistelee työtään Volvolla Olofströmissä, suoma-
laisten maahanmuuttoa ja ammattiyhdistyskamppailua.

Göran Johnsson

Syntynyt:�.Syyskuussa.1945.

Ammatti:�.Työkaluviilaaja.

Alkoi Volvolla:�.Vuonna.1963.

Perhe:�.Vaimo.Ann-Christin.ja.tytär.Catrin.

Liiton puheenjohtaja:�.Vuodesta.1993.

Vapaa-ajanharrastukset:�.Lenkkeily,.kävely.ja.
musiikki

Musiikki ja mielilaulaja:�.Kuuntelen.kaikkea.
–.enimmäkseen.jazzia,.mutta.tytär.Catrin,.
mezzosopraano,.on.varmasti.suosikkini.

Hyvä kirja:�.Alex.Haleyn.Juuret.

Ihailemani henkilö:�.Nelson.Mandela.

Piilokyky:�.Laulan.mielelläni,.välittämättä.siitä,.miltä.se.kuulostaa.

Tulevaisuudesta:�.Jokainen.päivä.tarjoaa.uudet.mahdollisuudet.

–.Tervetuloa!.sanoo.Ruotsin.metallityöväen.liiton.puheenjohtaja.Göran.
Johnsson.kätellessään.Tarmo.Ahosta.ja.pyytäessään.tätä.istumaan.ik-
kunan.vieressä.seisovan.pienen.pyöreän.pöydän.ääreen.

Tarmo.on.tullut.Metallin.toimistoon.Tukholmaan.kertomaan,.kuin-
ka.opintopiirit.sujuvat,.ja.puhumaan.kirjasta,.jota.hän.kirjoittaa.yh-
dessä.työtovereidensa.kanssa.Volvolla.

Nyt.on.Göranin.vuoro.kertoa.elämästään,.muistella.ensimmäistä.
työpaikkaansa.ja.puhua.työtovereistaan,.ammattiyhdistystaistelus-
ta.ja.suomalaisten.maahanmuutosta.Volvolle.
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Ensimmäinen työpaikkani

–.Kaikki.alkoi.siten,.että.ajoin.luvattomasti.mopedilla.ensimmäiseen.
työpaikkaani.elokuussa.1960..Ruotsissa.täytyy.nimittäin.olla.vähin-
tään.15-vuotias,.jotta.saisi.ajaa.mopoa..Minä.en.ollut..Täytin.15.vuot-
ta.vasta.syyskuun.lopussa..Ensimmäinen.työpaikkani.oli.Lundqvistin.
konepaja,.joka.oli.Volvon.alihankkija,.ja.olin.siellä.galvanointiapu-
laisena.

Tuohon.aikaan.yritys.oli.nimeltään.Svenska.Stålpressningsaktie-
bolaget..Volvo.osti.sen.vuonna.1969.

–.Ammattiyhdistysjäsenyyteni.alkoi.Metallissa..Menin.ennakon-
kantomiehen.luo..Siihen.aikaan.oli.sellaisia..He.keräsivät.rahat.ja.an-
toivat.”postimerkin”,.kun.ammattiyhdistysmaksu.oli.maksettu..En.
tiennyt.paljoakaan.ammattiyhdistysliikkeestä,.mutta.tuntui,.että.mi-
nunkin.pitäisi.olla.mukana.”siinä”.

Ennakonkantomies.istui.ruokasalissa..Se.oli.pieni.ruokasali,.joka.
oli.samalla.pukuhuone..”Minäkin.haluan.kuulua.ammattijärjestöön”,.
sanoin.päättäväisesti.

Hän.tuijotti.minua.suoraan.silmiin.ja.sanoi:
”Sinun.on.odotettava,.kunnes.täytät.15.vuotta!”
Minua.ei.siis.huolittu.jäseneksi,.mutta.täytettyäni.15.vuotta.pää-

sin.mukaan.

Volvon henkilökortti

–.Konepajatyön.jälkeen.olin.polkupyöräkorjaajana.vuoden.verran,.
ennen.kuin.aloitin.LM.Erikssonilla,.jossa.sain.pienintä.tuntipalk-
kaa,. 1.kruunua.ja.79.äyriä.tunnissa..Silloin.olin.17-vuotias. ja.olin.
työssä.siellä.siihen.asti,.kun.pestauduin.erään.kaverini.kanssa.M/S.
Beckylle..Veimme.paperimassaa.Norrlannin.rannikolta.Liverpooliin,.
Manchesteriin.ja.muihin.satamiin..Olin.siis.merimiehenä.melkein.
vuoden,.ennen.kuin.tulin.työhön.Volvolle.Olofströmiin.

Göran.ottaa.yhtäkkiä.esiin.lompakkonsa.ja.näyttää.Tarmolle.van-
haa.Volvon.henkilökorttiaan,.jonka.hän.on.säästänyt.

–.Tässä.näet,.ilmiselvä.Beatles-kampaus!.Se.oli.muotia.silloin.



Tarmo.nyökkää.ja.vahvistaa:
–.Aivan,.tuon.näköisiä.sitä.oltiin…

Göran.on.yksi.niistä.harvoista,.jotka.ovat.saaneet.luvan.pitää.hen-
kilökorttinsa.

–.Pyysin.sitä.erityisesti,.kun.minulle.27.vuoden.jälkeen.pidettiin.
läksiäiset.ja.lähdin.Volvolta.Metallin.toimistoon.Tukholmaan.

Göran.tuli.Volvolle.vuonna.1963.ja.hän.sai.yrityksen.sisäisessä.koulu-
tuksessa.kuuden.kuukauden.pituisen.työkaluviilaajan.koulutuksen.

–.Olin.mukana.rakentamassa.sellaisia.koneita,.joilla.valmistetaan.
suuria.puristustyökaluja..Niitä.puolestaan.käytetään.teräksen.muo-
toilemiseen,.materiaalin.leikkaamiseen.ja.stanssaamiseen.

Työkaluviilaaja.on.erittäin.paljon.taitoa.vaativa.erityisammatti,.jon-
ka.täydellinen.oppiminen.vie.seitsemän.vuotta.

Göran.kertoo,.että.hän.kiinnostui.politiikasta.tosissaan.oltuaan.
Volvolla.muutaman.vuoden..Suuri.ammattiyhdistysinnostus.syntyi.
vasta.myöhemmin.

–.Äitini.oli.aktiivinen.ammattiyhdistysliikkeessä..Hän.oli.erään.
vaatetehtaan.työsuojeluvaltuutettu.ja.Vaatetusteollisuusliiton.jäsen..
Hän.oli.radikaali.sosiaalidemokraatti.eikä.koskaan.pelännyt.tuoda.
ilmi.mielipidettään..Hän.oli.käynyt.kursseja.Brunnsvikissä.ja.saanut.
hyvän.ideologisen.perustan..Äidin.koti.oli.vapaakirkollinen.ja.siellä.
oltiin.vapaamielisiä..Varsinaisia.sosialistisia.perinteitä.ei.ollut,.mut-
ta.äiti.yhdisti.nuo.molemmat.ominaisuudet.
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Unohtumaton aika

Kaikki.alkoi.opintopiiristä..Oli.vuosi.1968.ja.tunnelmat.olivat.vasem-
mistolaisia.ja.radikaaleja.

–.Hakeuduin.ABF:ään.aktiivisesti..Tunsin,.että.halusin.osallistua.
ja.toimia.aktiivisesti,.joten.menin.ABF:n.toimistoon.ja.kysyin,.oliko.
heillä.sopivaa.opintopiiriä..Sieltä.minut.ohjattiin.Volvon.opintojär-
jestäjän.Stig.Janzonin.puheille..Hänestä.tuli.muuten.joitakin.vuosia.
myöhemmin.kunnanneuvos.

Göran.ja.nuori.Stig.Janzon.käynnistivät.opintopiirin.yhteisvoi-
min.

–.Sitä.en.unohda.koskaan!.Meitä.oli.joukko.nuoria,.jotka.istuimme.
erään.olofströmiläisen.vuokratalon.kellarissa.lukemassa.kirjaa.”Metall.
och.avtalet”,.vai.mikä.se.nyt.sitten.olikaan.tuohon.aikaan..Kyse.oli.joka.
tapauksessa.työsopimuspiiristä..Piirin.vetäjä.oli.oiva.mies..Olimme.tuo-
neet.mukanamme.kahvia,.voileipiä.ja.pikkuleipiä..Tapaamiskertojen.
välillä.luimme.tekstejä.minkä.jaksoimme,.ja.sitten.keskustelimme.
asioista.niin.innokkaasti,.että.tunnelma.nousi.kattoon.

Tuosta.piiristä.Göran.ja.muut.nuoret.perustivat.sitten.sosiaalide-
mokraattisen.nuorisoyhdistyksen.SSU-Facket.

–.Ajattelimme.ensin.perustaa.tavallisen.SSU-yhdistyksen,.mut-
ta.meillä.oli.ammatillisiakin.pyrkimyksiä..Niinpä.syntyi.yhdistelmä.
SSU-Facket-yhdistys..Yritimme.panna.tulta.niin.työhuonekunnan.
kuin.osastonkin.hännän.alle..Niiden.päättäjät.olivat.vähintään.30.
vuotta.vanhempia.kuin.me.

Me.olimme.villi.nuorisojoukko,.jolla.oli.ratkaisu.kaikkeen,.emme-
kä.voineet.ymmärtää,.miksi.ongelmia.ei.voitu.ratkaista.heti,.sen.si-
jaan.että.käytiin.neuvottelu.neuvottelun.perään.

Göran.ja.muut.nuoret.saivat.vauhtia.ammattiyhdistyksen.lisäksi.
myös.kunnallispolitiikkaan.

–.Saimme.valtavaa.huomiota..Kun.yhdistys.oli.viimein.perustettu,.
vaadimme.valtuustoon.seitsemän.jäsentä..Esitimme.vaatimuksemme.
ja.ilmoituksemme.ja.saimme.valtuustoon.kolme.meikäläistä:.Pentti.
Suuan,.Stig.Janzonin.ja.minut.



Pentti.Suua.syntyi.Suomessa,.mutta.oli.asunut.Ruotsissa.1940-lu-
vulla. sotalapsena. muutaman. vuoden.. Hän. palasi. Ruotsiin. ja. tuli.
Olofströmiin.1950-luvun.alussa..Hän.oli.joitakin.vuosia.vanhempi.
ja.kokeneempi.kuin.muut.ja.hänestä.tuli.ajan.mittaan.osaston.43.
Västra.Blekinge.puheenjohtaja.

–.Pentistä.ja.minusta.tuli.kavereita.1960-luvun.lopulla,.ja.suhteem-
me.on.vuosien.varrella.ollut.hyvin.läheinen..Pentti.oli.työhuonekun-
nan.johtokunnassa,.kun.minä.olin.sen.puheenjohtaja..Hän.oli.myös.
liittohallituksessa.jonkin.aikaa.ja.Metallin.ylihallituksessa..Meidän.
yhteinen.historiamme.on.siis.pitkä.ja.voidaan.sanoa,.että.kaikki.on.
yhden.opintopiirin.ansiota.

Vasemmistoryhmien välillä riitaisuutta

Tuohon.aikaan.Metallissa.oli.Volvolla.myös.valtavia.poliittisia.rii-
taisuuksia.

–.Vasemmistöryhmien.ja.kaikenlaisten.kommunistiryhmittymien.

Göran Pentti Suuan ja Pentti Törmäsen kanssa ammattiyhdistyksen toimistossa 
Olofströmissä, 1970-luku.
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kesken.käytiin.alituisia.riitoja..Vpk.kiisteli.vähiten..Muita.olivat.sit-
ten.kpml,.kpml(r),.skp.ja.mitä.kaikkia.niitä.olikaan..Göteborgissa.oli.
vielä.pahemmin,.mutta.oli.sitä.meilläkin..Vastakkaisuudet.perustui-
vat.tuohon.aikaan.enemmän.poliittiseen.kuin.integraationäkökul-
maan,.vaikka.työpaikoilla.olikin.niin.paljon.siirtolaisia.

Göran.kertoo,.millaista.1970-luvulla.pidetyssä.jäsenkokouksessa.
oli,.kun.hän.oli.27-vuotias.ja.Volvon.työhuonekunnan.johtokunnan.
varapuheenjohtaja.

–.Siellä.oli.yhtäältä.kaikki.näiden.kommunististen.ryhmittymien.
aktivistit.ja.kannattajat,.toisaalta.ne,.jotka.olivat.sosiaalidemokraat-
teja..Sitä.paitsi.noin.kolmasosalla.työhuonekunnan.jäsenistä.oli.ul-
komaalaistausta..Suurin.ryhmä.olivat.suomalaiset. ja.toiseksi.suu-
rin.jugoslaavit,.joiksi.heitä.silloin.nimitettiin..Enimmillään.kansal-
lisuuksien.määrä.Olofströmin.Metallin.jäsenistössä.oli.muistaakse-
ni.39..Työhuonekunnan.kokouksissa.oli.tuohon.aikaan.ensinnäkin.
hirvittävän.paljon.työehtoihin.liittyviä.riitaisuuksia,.toiseksi.meidän.
oli.tulkattava.keskustelut.suomeksi.ja.serbokroaatiksi..Lisäksi.meil-
lä.oli.kaikki.nuo.poliittiset.ryhmittymät.eri.etunäkökohtineen,.jol-
loin.kommunistiryhmien.täytyi.puheissaan.pyrkiä.peittoamaan.toi-
nen.toisensa.

Äärivasemmistoryhmät.olivat.myös.onnistuneet.hankkimaan.muu-
tamia.kannattajia.siirtolaisten.keskuudesta.

–.Mutta.eihän.jugoslaavien.parissa.luonnollisesti.ollut.montakaan.
kommunistia..Heitä.oli.sen.sijaan.suomalaisissa,.mutta.minun.käsit-
tääkseni.he.eivät.olleet.niinkään.(r):n.kuin.vpk:n.kannattajia.

Kokoukset.pidettiin.sunnuntaisin,.niin.että.vuorotyöläisetkin.pääsi-
vät.mukaan..Siihen.aikaan.Göran.osallistui.neuvotteluihin,.joita.pidet-
tiin.työnantajien.kanssa,.joten.hän.toimi.kokouksissa.esittelijänä.

–.Joskus.kokoukset.alkoivat.kymmenen.aikaan..Olimme.ensin.ol-
leet.kalastamassa.paikalle.kannattajamme.konepajasta,.jotta.meitä.
olisi.enemmän.kuin.kommunisteja..Vaikka.kaikki.ryhmittymät.oli-
vat.keskenään.eripuraisia,.heitä.yhdisti.yksi.asia:.kaikki.olivat.sosi-
aalidemokraatteja.vastaan.



Kokoukset.venyivät.pitkiksi..Kaikki.asiat.oli.keskusteltava.kol-
mella.kielellä.

–.Yhden.maissa.ihmisillä.alkoi.olla.nälkä..Paikalle.houkuttelemam-
me,.kenties.hieman.vanhemmat.miehet,.halusivat.kotiin..Vaimo.odot-
ti.ehkä.ruoan.kanssa.tai.sitten.he.olivat.menossa.johonkin.perheti-
laisuuteen..Eivät.he.halunneet.istua.siellä.jankuttamassa..Toiset.sen.
sijaan.olisivat.voineet.jatkaa.puhumista.vuorokausia..Meillä.nuoril-
la,.joiden.mielestä.tämä.oli.täyttä.elämää,.oli.hirvittävän.hauskaa!.
Minulle.se.oli.äärettömän.hyvä.koulu.

Ankarat työehdot

–.Pahimmissa.töissä,.ennen.kuin.”puristuslinja”.koneistettiin,.ja.muissa.
samantapaisissa.töissä.ei.puhuttu.ruotsia..Sen.voin.taata..Niissä.töissä.oli.
vain.siirtolaisia,.koska.kukaan.muu.ei.niitä.halunnut..Suurteollisuudessa.
näihin.töihin.ammennettiin.noina.aikoina.väkeä..Tiedettiin,.että.he.
juoksivat.toisesta.päästä.sisään.ja.toisesta.päästä.ulos..”Puristuslinjalla”.
henkilökunnan.vaihtuvuus.oli.yli.sataprosenttinen..Useampi.siis.lo-
petti.kuin.jäi.työhön..Kukaan.ruotsalainen.ei.halunnut.tällaista.työ-
tä,.eivätkä.sitä.halunneet.siirtolaisetkaan.

Väkeä. tuli. maista,. joissa. palkat. olivat. olennaisesti. pienempiä..
Työsuhdesopimus. turvasi. siten. työvoimasiirtolaiset. palkkasyrjin-
nältä,.mutta.he.saivat.raskaita.ja.kuluttavia.työtehtäviä.

.–.Suomenkielinen.ryhmä.oli.suuri.ja.useimmat.heistä.eivät.pu-
huneet.sanaakaan.ruotsia..Monilla.oli.vain.yksi.ajatus.päässään:.he.
palaisivat.Suomeen..Jugoslaavit.olivat.siten.motivoituneimpia.käy-
mään.kielikursseilla.ja.oppimaan.ruotsia..He.olivat.paljon.suurem-
massa.määrin.asennoituneet.jäämään.Ruotsiin.

Ei.pidä.kaunistella.liikaa.ja.sanoa,.että.integraatio.oli.täydellistä.
työpaikoilla.ja.asuinalueilla..Viimeksi.tulleet.eivät.vain.saaneet.huo-
noimpia.töitä,.vaan.joutuivat.myös.muuttamaan.vähiten.haluttuihin.
huoneistoihin..Ne,.jotka.olivat.asuneet.Ruotsissa.jonkin.aikaa,.saivat.
ajan.mittaan.paremmat.olot.

Göran.muistaa,.kun.hän.osti.vaimonsa.Ann-Christinin.kanssa.en-
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simmäisen.talonsa..Se.sijaitsi.alueella,.jossa.oli.45.melko.pientä.taloa..
Ne.maksoivat.145.000−170.000.kruunua.

–.Jos.yritän.muistaa,.keitä.minulla.oli.silloin.naapureina,.niin.toi-
sella.puolella.oli.kroatilainen.perhe.ja.toisella.puolella.suomalainen..
Ja.tyttäreni.luokkatovereista.1970-luvun.puolivälissä.taisi.puolella.
olla.ulkomaalaistausta.

–.Mutta.tilanne.oli.erittäin.vakaa.ja.suuri.ero.tähän.päivään.on.
nähdäkseni.se,.että.työvoiman.kysyntä.oli.suurta..Tärkeätä.oli,.että.
kaikilla.oli.työtä..Jos.halutaan.löytää.kantava.tekijä.hyvälle.integraa-
tiolle,.niin.se.on.työ..Työ.luo.omanarvontuntoa.ja.itseluottamusta..Se.
antaa.myös.tasa-arvon.ja.taloudellisen.itsenäisyyden.

Göran.toteaa,.että.työllä.on.ehdottomasti.tärkein.rooli,.mutta.on.
myös.muistettava.työpaikan.ehdot..Siinä.ammattiyhdistyksellä.oli.
suuri.työsarkansa.

–.Täällä.jonkin.aikaa.olleet.hakeutuivat.muihin,.parempiin.töihin..
Kun.olin.saanut.koulutuksen.työkaluviilaajaksi,.tapasin.monta.sel-
laista,.jotka.olivat.asuneet.Ruotsissa.jonkin.aikaa.ja.jotka.olivat.käy-
neet.saman.opin.kuin.minä..Huonoimmat.työt.kuitenkin.nujersivat.
tekijänsä.ja,.kuten.sanottu,.aina.oli.uusia.ihmisiä,.jotka.täyttivät.pai-
kat..Jotkut.näistä.töistä.ratinalisoitiin.vähitellen.pois..Vuonna.1990,.
kun.lopetin.tehtäväni.työhuonekunnan.puheenjohtajana,.oli.silti.niin,.
että.siirtolaiset.olivat.edelleen.yliedustettuina.raskaimmissa.töissä..
Sen.näkee.varmasti.vielä.Volvolla.tänäänkin.

Integraatio arkipäivässä

Tuohon.aikaan.yhteiskunnalla.ei.ollut.tutustuttamisohjelmaa.eikä.
järjestettyä.ruotsin.kielen.opetusta.niille,.jotka.tulivat.Ruotsiin.

–.Meidän.integraatiotyömme.oli.erittäin.käytännöllistä..Kun.oli.
matalasuhdanne,.järjestimme.sinnikkäästi.ammattiyhdistyskoulu-
tusta.ja.ruotsin.kielen.opintopiirejä..Kielipiireihin.sisältyi.ammat-
tiyhdistys-.ja.yhteiskuntatiedotusta..Olimme.äärettömän.paneutu-
neita.tähän.toimintaan..Meillä.oli.ABF:n.puitteissa.valtavasti.opin-
topiirejä..Siihen.olimme.päässeet.neuvottelemalla.yrityksen.kanssa..



Kävimme.käsiksi.ongelmiin.ja.ratkaisimme.ne.suoraan.työpaikalla..
Työmarkkinarahojen.ansiosta.suhdannetaantumat.pystyttiin.ratkai-
semaan.samalla,.kun.väki.sai.oppia.ruotsia.

Göran.korostaa,.että.ilman.tarkkaan.harkittua.työmarkkinapo-
litiikkaa.ja.ilman.tuolloisia.kansanvalistusperinteitä.moni.asia.oli-
si.ollut.toisin.

–.Ei.olisi.käynyt.ollenkaan.niin.hyvin..Ihmiset.olisivat.joutuneet.
suoraan.työttömyyteen..Tällä.tavoin.työntekijät.saivat.kouluttaa.it-
seään.edelleen..Ammattiyhdistyksessä.pystyimme.myös.näkemään,.
ketkä.nuorista.olivat.erityisen.kiinnostuneita,.ja.heidät.luotsasim-
me.ammattiyhdistystyöhön.asiamiehiksi,.työsuojeluvaltuutetuiksi.
ja.uusiin.ammattiyhdistyspiireihin..Otimme.heidät.mukaan.myös.
kunnallispoliittisiin.opintopiireihin..Saimme.ujutettua.joitakin.heis-
tä.kunnan.johtokuntiin.ja.lautakuntiin..Kun.siirtolaiset.saivat.ääni-
oikeuden.kunnallisvaaleissa,.vaalilistoissa.oli.koko.lailla.väkeämme..
Se.oli.äärimmäisen.tärkeää.integraatiolle!

Myös.ammatillisessa.työssä.siirtolaisten.aktiivisuus.oli.merkittä-
vää.

–.Kaikkien.täytyy.saada.tuntea,.että.heillä.on.edustajia,.joilla.on.sa-
manlaisia.kokemuksia.ja.samankaltainen.tausta..Kyse.on.demokrati-
asta.ja.se.on.ratkaisevaa.integraatiossa..Suomalaisten.edustus.oli.hyvä..
Jugoslaaveja.oli.vaikeampi.saada.mukaan,.sillä.heidän.poliittinen.his-
toriansa.oli.toisenlainen..Mutta.sekin.onnistui.

Ruotsin.ammattijärjestöliike.oli.jo.hyvin.varhaisessa.vaiheessa.evän-
nyt.ajatuksen.siitä,.että.ulkomaiset.työntekijät.olisivat.maassa.”vie-
rastyöläisinä”,.joiden.palkka.olisi.pienempi.ja.joiden.työehdot.olisi-
vat.huonommat.kuin.ruotsalaisten.työläisten.

–.Ei.ollut.puhettakaan.siitä,.että.joku.ei.saisi.sopimuksenmukaisia.
palkkoja..Meillä.oli.sitä.paitsi.paikallisia.sopimuksia..Se,.mitä.am-
mattiyhdistysliike.teki.oikein.olan.takaa.1960-luvulla.ja.1970-luvun.
alussa,.oli,.että.se.taisteli.kivenkovaa.perinteisten.töiden,.etenkin.pu-
ristustöiden,.puolesta..Monet.niistä.töistä.tehtiin.urakalla,.joten.jot-
kut.tienasivat.enemmän.kuin.ammattimiehet..Kävi.melkein.päin-
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vastoin..Jotkut.marisivat:.”Onko.oikein,.että.ne,.jotka.tulevat.uusina.
ulkopuolelta.ilman.kokemusta,.tienaavat.enemmän.kuin.me,.joilla.
on.seitsemän.vuoden.kokemus?”

Urakkakulttuuri ja leipävaras

Kun.työvoimasiirtolaiset.tulivat.Ruotsiin,.työpaikoilla.vallitsi.syväl-
le.vakiintunut.urakkakulttuuri.

–.Kun.urakat.olivat.vapaita,.konepajassa.oli.johtajahahmo,.joka.
määräsi.ylärajan,.johon.saakka.sai.tuottaa..Muutoin.työntutkija,.jota.
muuten.nimitettiin.”kellokalleksi”.ja.”leipävarkaaksi”,.saattoi.heiken-
tää.urakkaa..Jos.joku.ylitti.enimmäisrajan,.työntutkija.pystyi.näke-
mään,.että.järjestelmässä.oli.liian.paljon.”ilmaa”..Hän.ymmärsi.sil-
loin,.että.aika.oli.laskettu.väärin.ja.että.työ.voitiin.tehdä.valmiiksi.
nopeammin..Jos.jonkun.oli.määrä.lisätä.vauhtia,.hän.teki.sen.joh-
tajan.merkistä.

Ongelmia.syntyi,.kun.paikalle.tuli.joku,.jolle.urakkakulttuuri.oli.
vieras.

–.Hän.saattoi.ajatella,.että.riuhtomalla.kovasti.jonakin.tiettynä.
kautena.hän.saattoi.tienata.tosi.helposti.enemmän..Silloin.syttyi.us-
komattomia.ristiriitoja.vain.sen.takia,.että.uusi.työntekijä.ei.tunte-
nut.työpaikan.tai.työkunnan.kirjoittamattomia.sääntöjä..Urakasta.
puhuttiin.kahvikunnassa,.jos.kyse.oli.vanhasta.ryhmästä..Mutta.jos.
väkeä.tuli.toisesta.kahvikunnasta,.oltiin.hiljaa..Siitä.ei.yksinkertai-
sesti.puhuttu.avoimesti.

Olofström.oli.pieni.paikkakunta.ja.Volvo.oli.suuri.yritys.
Volvolla.ja.Olofströmissä.oli.työtä.ja.se.merkitsi.paljon.yhteiskun-

nalle.
–.Syy.siihen,.että.1960-.ja.1970-luvulla.varttuneet.nuoret.pystyivät.

käymään.koulussa.kauemmin.ja.saamaan.enemmän.erikoistumis-
ta.vaativaa.työtä,.oli.se,.että.meillä.oli.paljon.siirtolaisia,.jotka.teki-
vät.huonommat.työt..Jonkunhan.ne.oli.tehtävä..Sellaiset.työt.oppi.
yhdessä.aamupäivässä.ja.niihin.vaadittiin.lihaksia..He.olivat.vahvo-
ja,.he.olivat.nuoria,.heille.järjestettiin.asunto,.ja.sitten.vain.suoraan.



työpaikalle..Joskus.molemmat,.sekä.vaimo.että.mies..Yrityksille.se.
oli.pelkkää.juhlaa!

Että.töitä.paiskittiin.kuumeisesti,.ei.jätä.epäilyksen.häivääkään..
45. tuntia. viikossa,. myös. lauantaisin,. niin. naiset. kuin. miehetkin..
Huonoimmat.työt.annettiin.naisille.

–.Molemmat.perheen.aikuiset.kävivät.työssä,.ja.oli.hyvin.tavallista,.
että.kumpikin.teki.omaa.vuoroaan..Taloudellisesti.se.merkitsi.voittoa,.
koska.heidän.ei.tarvinnut.maksaa.lasten.päivähoidosta..1960-luvul-
la.sopimuksissa.mainittiin.erikseen.naisten.palkat..Joillakin.paikka-
kunnilla.maksettiin.sitä.paitsi.paikkakuntalisää..Naispalkat.hävisivät.
ajan.mittaan..Monet.naiset.eivät.ehkä.joutuneet.nostamaan.raskaita.
taakkoja,.mutta.työt.olivat.hyvin.staattisia.ja.tehtiin.urakalla..Lisäksi.
naiset.joutuivat.joskus.istumaan.vierekkäin.ehkä.seitsemänkin.rivis-
sä,.jossa.kukin.työvaihe.oli.riippuvainen.muiden.työpanoksista.oman.
urakan.vuoksi..Se.aiheutti.valtavia.paineita..Kun.työtilanne.oli.sel-
lainen,.yksi.ainut.saattoi.pilata.koko.ryhmän.urakan.

Huonon.työympäristön.seuraukset.näkyvät.nyt..Tilastoista.ilme-
nee,.että.suomalaisten.työllisyysaste.on.korkeampi.ja.ammattiyh-
distysjäsenyys.laajempaa.kuin.muiden.siirtolaisryhmien..Tämä.kos-
kee.ennen.kaikkea.suomalaisia.naisia..Mutta.heidän.on.pakko.jää-
dä.eläkkeelle.muita.varhemmin..Pitkä.ja.raskas.työelämä.on.kulut-
tanut.heidät.loppuun.

–.Sanotaan,.että.vahva.mies.kuluu.loppuun.seitsemässä.vuodes-
sa,.nainen.kolmessa..Kyse.on.vain.ajasta,.sillä.raskaat.ja.yksipuoliset.
työt.kuluttavat.loppuun.jokaisen..Teimme.hyvin.aktiivisesti.työtä.
työläisten.suojelemiseksi..Tuolloin.kyse.oli.todella.”suojelemisesta”..
Meillä.työntekijät.saivat.paljon.viilto-,.puristus-.ja.kuulovammoja..
Puristushalleissa.melutaso.oli.110−120.desibeliä..Ja.lisäksi.urakat.

Luokkataistelusta ei voinut erehtyä

–.Voit.kuvitella,.millaista.luokkataistelu.oli..Koneella.seisoo.jäsen.ja.
paikalle.tulee.työntutkija,.joka.tarjoaa.hinnan.siitä,.mitä.jäsenen.tu-
lee.tehdä..Työntutkija.tarjoaa.20:tä.äyriä..Silloin.jäsen.vastaa:.”Ei.rii-
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tä..En.pysty.saamaan.kokoon.ansioitani.sillä..Minun.on.saatava.22.
äyriä.”.Jos.jäsen.ei.ollut.tyytyväinen.laskelmaan,.hän.saattoi.turvau-
tua.sopimuksessa.olevaan.määräykseen,.jonka.mukaan.hän.sai.kut-
sua.paikalle.työhuonekunnan.edustajan..Silloin.työhuonekunta.teki.
oman.mittauksensa..Joskus.mittaaja.totesi,.että.jäsen.oli.oikeassa.ja.
että.hän.tarvitsisi.ehkä.23.äyriä..Mutta.joskus.mittaus.saattoi.myös.
osoittaa,.että.työn.pystyi.aivan.mainiosti.tekemään.20.äyrillä.

Koska.työntutkijan.oli.pakko.päästä.sopimukseen.työhuonekun-
nan.edustajan.kanssa,.paikalla.tehtiin.tarkistusmittaus..Silloin.jäse-
nen.oli.työskenneltävä.ja.työntutkijan.oltava.läsnä.

–.Työntutkijat.olivat.usein.nuoria.miehiä..Työ.oli.oikeastaan.kiit-
tämätöntä,.mutta.he.halusivat.edetä.urallaan..Jos.työhuonekunnan.
edustaja.oli.vanha.kettu,.saattoi.syntyä.todellinen.sirkus..Jäsen.ja.työ-
huonekunnan.edustaja.olivat.heti.yhteisessä.rintamassa.työntutkijaa.
vastaan.ja.kymmenestä.tapauksesta.9,5.ratkaistiin.suoraan.työpistees-
sä..Ammattiyhdistys.oli.tässä.taistelussa.äärettömän.selväsanainen.

Kaikkien.ei.kuitenkaan.ollut.helppo.oppia.urakkajärjestelmää.
–.Meillä.oli.kaikenlaisia.urakoita:.kiinteitä.MTM-urakoita,.vapaita.

MTM-urakoita,.aikaurakoita,.joita.nimitettin.perinteisiksi.urakoik-
si,.suoria.urakoita,.sekaurakoita..Ihan.oma.tieteenalansa..Sillä.ko-
kemustaustalla,.joka.meillä.oli,.jouduimme.käymään.viiden.viikon.
koulutuksen,.jotta.ymmärtäisimme.edes.MTM-järjestelmän..Jos.ei.
osannut.kieltä,.ei.ollut.ihan.helppoa.päästä.kärryille..Siksi.ammatti-
yhdistyksen.toiminta.oli.erittäin.tärkeätä.niille,.jotka.eivät.osanneet.
ruotsia.hyvin..Mutta.työtä.ihmiset.osasivat.paiskia.

Ympyrä sulkeutuu

Kertomista.on.vielä.paljon..Vaikka.he.ovat.jo.kauan.sitten.ylittäneet.
ajan,.jonka.Göran.oli.varannut.tapaamiseen.Tarmon.kanssa,.keskus-
telu.jatkuu..He.muistelevat.vanhoja.yhteisiä.ystäviä.ja.tuttuja,.mitä.
nämä.ovat.sanoneet.ja.tehneet,.ja.että.yksi.ja.toinen.on.ehtinyt.pois-
tua.joukostamme..Juuri.näin.käytiin.keskustelut.Volvon.suomalai-
sissa.opintopiireissä,.joista.Tarmo.on.tullut.kertomaan..Göran.jat-



kaa.miettimällä.työväenliikkeen.upeita,.pienimittaisia.kansansivis-
tysperinteitä.

–.Me.olemme.niin.kiinni.organisaatiossa,.tehtävissä.ja.muodolli-
suuksissa..Aivot.tarvitsevat.sydäntä!.Työväenliikkeen.sielu.on.siinä,.
mitä.mullassa.tapahtuu..On.tärkeä.hyödyntää.muuttamis-.ja.paran-
tamishalua.

–.Kiinnostus.lähiperspektiiviin.on.vähentynyt,.ja.sen.suhteen.voi-
daan.olla.itsekriittisiä..Metallissa.huomio.keskitetään.suuressa.mää-
rin.yhdistyksiin.ja.osastoihin,.ja.työpaikkayhdistykset.ovat.vahvoja..
On.kuitenkin.vaara,.että.kun.kirjoitamme.historiaa,.perspektiivi.on.
ylhäältä.alaspäin.

Göran.toteaa,.että.historian.kertominen.on.helppo.säilyttää.työ-
väenliikkeessä.

Pentti Suua ja Göran Olofströmin työhuonekunnan vanhojen ay-aktiivien kesäkokoontumises-
sa. Halen-järvi 1990-luvun alussa.
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–.Ajatella,.että.voi.olla.mukana.opintopiirissä,.jossa.jokainen.saa.
kertoa.oman.tarinansa..Ehkä.siihen.ei.ole.valmis.vielä.ensimmäisellä.
kokoontumiskerralla,.mutta.jonkin.ajan.kuluttua.kyllä..Sen.mitä.ei.
pysty.formuloimaan.itse,.pystyy.ehkä.muotoilemaan.yhdessä.ryhmä-
läisten.kanssa..Yksittäiset.kertomukset.kasvavat.esiin,.ja.vähitellen.ne.
ovat.myös.osa.suurempaa.kokonaisuutta:.ryhmän.yhteistä.historiaa.

Göran katsoo Tarmoa

–.Olen.varma.siitä,.että.sillä,.mitä.sinä.ja.Göteborgin.Volvon.työhuo-
nekunnan.jäsenet.olette.tehneet,.on.suuri.merkitys.meille.kaikille..
Meidän.ammattiyhdistysväen.on.opittava.hyödyntämään.paremmin.
kaikki.se,.mistä.ihmiset.ovat.aidosti.kiinnostuneita,.ja.hyödyntää.sen.
tuoma.mielihyvä.ja.ilo..Haluammehan.kaikki.tuntea,.että.omilla.ko-
kemuksillamme.on.merkitystä.myös.muille.

Joulukuussa.2005.Göran.jättää.tehtävänsä.Metallin.puheenjohta-
jana,.kun.Teollisuuden.ammattiliitto.ja.Metalli.liittyvät.yhdeksi.lii-
toksi..Ympyrä.on.sulkeutunut,.ja.Göran.palaa.ajatuksissaan.sinne,.
mistä.kaikki.kerran.alkoi.–.pieneen.ABF-opintopiiriin,.joka.järjes-
tettiin.niille,.jotka.halusivat.tehdä.eron,.olla.mukana.muuttamassa.
maailmaa.

Kynän varressa María-Paz Acchiardo

Göran Johnsson yhdessä Tarmo Ahosen kanssa Metallin sopimusneuvostossa
8.–9. marraskuuta 2005. Tarmo on sopimusneuvostossa osaston 41 edustaja.

Tämä on Göranin viimeinen sopimusneuvosto Metallin liittopuheenjohtajana.
Kansantalo, Tukholma, 2005.
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”Viikkoa.ennen.kuin.ensimmäinen.auto.oli.valmis,.4..
huhtikuuta.1927,.nelisenkymmentä.työläistä.kokoontui.
Lindholmenissa.Aftonstjärnanin.tiloihin..Kaikki.he.olivat.
Volvon.palveluksessa.uudessa.autotehtaassa.Nordkulanin.
vanhoissa.tiloissa.Lundbyssä.Hissingenissä.

Tuona.päivänä.työntekijät.katsoivat,.että.aika.oli.kypsä.
ammattiyhdistyksen.perustamiselle..Ensimmäisen.ko-
kouksen.pöytäkirjassa.sanotaan.seuraavaa:.’Kun.Ernst.
Ohlsson.(ekspeditööri.osastolla.41).oli.lyhyesti.esittä-
nyt.työhuonekunnan.tehtävät.ja.työtavan,.läsnäolevat.
päättivät.yksimielisesti.perustaa.Volvon.työhuonekun-
nan.ja.liittää.sen.välittömästi.Metallin.osasto.41:een.ja.
Ruotsin.Metallityöväen.liittoon.’”

Kirjasta Vår arbetsplats – Volvo
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n.Volvon.Göteborgin.työhuonekunta.on.Pohjoismaiden.suurin.yksittäinen.työ-
huonekunta..Vuonna.2005.Volvon.Göteborgin.työhuonekunnassa.on.11.000.jä-
sentä,.joista.2.500.naista.ja.8.500.miestä.

 n.Jäsenet.valitsevat.ammattiedustajansa.työtovereidensa.parista.ja.luottamushen-
kilöitä.on.550.aina.yhteyshenkilöistä,.työsuojeluvaltuutetuista,.ryhmän.johto-
kuntien.jäsenistä.työhuonekunnan.jäseniin..Vuonna.2005.Volvon.työhuonekun-
nassa.oli.26.ryhmän.johtokuntaa.

 n.Volvon.Göteborgin.työhuonekunta.muodostaa.yhdessä.noin.60.muun.Göteborgin.
ja.sen.ympäristön.työhuonekunnan.kanssa.Metallin.osaston.41..Osaston.kaikis-
ta.jäsenistä.noin.puolet.on.Volvon.Göteborgin.työhuonekunnan.jäseniä.

 n.Kun.Ford.osti.Volvon.henkilöautotehtaan,.työhuonekunta.vaati,.että.se.sai.py-
syä.Volvo.Personvagnar.AB:n.ja.Volvo.Lastvagnar.AB:n.ainoana.työhuonekun-
tana..Niin.kävi.ja.niin.on.edelleen.

 n.Volvon.Göteborgin.työhuonekunta.on.yksi.niistä.21.työhuonekunnasta,.jotka.
kuuluvat.LO-yhdistysten.yhteistyöelimeen,.ja.yksi.niistä.viidestä,.jotka.kuulu-
vat.Metallin.yhtymäliittoon.Volvo.Personvagnar..Volvon.kaikissa.Ruotsin.työ-
huonekunnissa.on.yhteensä.lähes.30.000.jäsentä.

 n.Volvon.työläiset.olivat.vuonna.2005.runsaat.10.prosenttia.kaikista.Metallin.jä-
senistä,.ennen.kuin.Metalli.ja.Teollisuusliitto.yhdistyivät.ja.muodostivat.yhdes-
sä.Teollisuusalojen.ammattiliiton.(IF.Metall).

Ulf Albinsson ja Stig-Åke Karlsson

Volvon Göteborgin työhuonekunta
www.vvkgbg.o.se
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Päätteeksi

Ei.jäänyt.epäilyksen.häivääkään.siitä,.että.Tarmo.Ahonen.oli.kiihty-
nyt.kirjoittaessaan.kirjeensä.Ruotsin.ammattijärjestön,.LO,.johdol-
le..Ruotsin.hallitus.ja.valtiopäivät.olivat.kaksi.vuotta.aiemmin,.1999,.
myöntäneet.suomen.kielelle.vähemmistökieliaseman..Kysymys.kuu-
lui:.Miten.ammattijärjestö.toimisi.vastaisuudessa?.Suuri.osa.LO-liit-
tojen.jäsenistä.on.taustaltaan.suomalaisia.

LO.oli.monta.vuotta.sitten.julkaissut.ammattiyhdistystietoutta.
suomeksi,.mutta.nyt.sitä.ei.enää.ollut..Tilanne.oli.huono.ja.jotakin.
oli.tehtävä!

Tarmo,.joka.oli.Volvon.Göteborgin.työhuonekunnan.jäsen,.kuu-
losti.puhelimessa.erittäin.määrätietoiselta..Puhelun.jälkeen.mietin.
kauan,.mitä.me.ammattiyhdistysliikkeessä.voisimme.osaltamme.teh-
dä.parantaaksemme.suomen.kielen.vähemmistökieliasemaa.kouriin-
tuntuvammin.kuin.vain.antamalla.lausuntoja.ja.tekemällä.periaate-
päätöksiä..Kieli.elää.ja.jotta.se.kehittyisi.ja.säilyisi,.sitä.on.puhutta-
va,.kirjoitettava.ja.käytettävä.

Tuolloin.ammattijärjestössä.oli.meneillään.laaja.integraatiotyö,.jo-
hon.se.oli.koonnut.voimansa..Toteutimme.useita.hankkeita.ja.panos-
tuksia..Vaikka.vähemmistökysymykset.eivät.kuulukaan.integraatio-
työn.puitteisiin,.yksi.tärkeä.periaate.on.yhteinen:.Kyse.on.kaikkien.
samanarvoisuudesta.ja.yhtäläisistä.oikeuksista.sekä.työelämästä.ja.
yhteiskunnasta,.jossa.on.paikka.kaikille.ja.jossa.kaikkien.voimava-
rat.hyödynnetään.oikeudenmukaisesti.

Soitin.Tarmolle.ja.kerroin,.että.usea.liitto,.mm..Metalli.oli.käyn-
nistänyt.ammatillisen,.integraatioon.tähtäävän.kulttuurihankkeen.
Uusi elämä Ruotsissa.(Nytt liv i Sverige)..Hankkeen.tarkoituksena.oli.
tuoda.esille.maahanmuuton.merkitys.työelämässä..Voisimme.ehkä.
tehdä.jotakin.todella.konkreettista.suomen.kielen.ja.suomalaisten.
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työläisten.kokemusten.ja.historian.hyödyntämiseksi..Tarmo.tarttui.
tilaisuuteen.heti..Volvon.työhuonekunta.oli.jo.kauan.miettinyt,.miten.
Volvon.kuorma-autotehtaan.suomalaisia.jäseniä.voitaisiin.innostaa.
osoittamaan.kiinnostusta.ammattiyhdistyskysymyksiin..Myös.mo-
nella.kuorma-autotehtaan.ja.henkilöautotehtaan.luottamushenki-
löillä.oli.paljon.kerrottavaa.

Eipä.aikaakaan,.kun.Tarmo.ja.minä.Volvon.työhuonekunnasta.is-
tuimme.yhdessä.Uusi elämä Ruotsissa.-hankkeen.vetäjän.Luis.Ariñon.
ja.työhuonekunnan.jäsenen.Leena.Backmanin.kanssa..Keskustelimme.
monenlaisista.mahdollisuuksista.ja.niin.syntyi.ajatus.opintopiirien.jär-
jestämisestä.ja.jopa.Volvon.suomalaisten.työntekijöiden.kertomuksia.
sisältävän.kaksikielisen.kirjan.julkaisemisesta..Mutta.miten.sellainen.
piiri.järjestetään.itse.työpaikalla?.Ja.ajatelkaa,.miten.hienoa.olisi,.jos.
kirja.inspiroisi.muita.jäseniä.kirjoittamaan.oman.tarinansa!

Päätimme.saada.opintovastaava.Ulf.Albinssonin.pikimmiten.mu-
kaan.hankkeeseen..Ajatuksenamme.oli.testata.ideaa.ja.seurata.työtä.
tarkkaan..Halusimme.kaikki.oppia.työhuonekunnan.saamista.koke-
muksista.ja.levittää.niitä.edelleen..Oli.esimerkiksi.selvää,.ettei.ollut.
sopivaa.opintomateriaalia,.jossa.olisi.yksinkertaisia,.kertomaan.ja.
kirjoittamaan.inspiroivia.kysymyksiä..Hankkeen.vetäjä.Luis.Ariño.
esitti.asian.toiselle.Uusi elämä Ruotsissa.-hankkeessa.toimivalle.työ-
ryhmälle..Siellä.oli.puolestaan.huomattu,.kuinka.vaikeata.Ruotsin.
työelämän.historiasta.oli.löytää.maahanmuuton.jälkiä,.ja.se.halusi.
luoda.sopivaa.opintopiirimateriaalia..Ajan.mittaan.opintopiiriläiset.
laativat.opintomateriaalin.Kirjeitä tulevaisuuteen.

Sitä. odotellessa. Volvon. opintopiirit. joutuivat. kuitenkin. toimi-
maan.kokeilemalla.oman.kyselykaavakkeen.ja.muun.ammatillisen.
aineiston.avulla..Syntyi.kaksi.kertoja-.ja.kirjoittajapiiriä.ja.monen.
vaiheen.jälkeen.meidän.onnistui.kerätä.tekstit,.kuvat.ja.faktat.kir-
jaan.Suomalaiset työläiset muistelevat ja kertovat..Osallistuimme.kaik-
ki.työhön.täysin.rinnoin.ja.Tarmo.sai.jopa.Metallin.puheenjohtajan.
kertomaan,.mitä.kokemuksia.tällä.oli.Volvon.Olofströmin.suoma-
laisen.työvoiman.maahanmuutosta.
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Työ,.jota.me.kaikki.olemme.tehneet,.on.opettanut.meille.paljon.
ja.lähentänyt.meitä..Kirja.Suomalaiset työläiset muistelevat ja kertovat.
on.Ruotsin.työelämän.vahva.nykykuvaus.ja.se.rikastaa.osaltaan.am-
mattiyhdistysliikettä.

Kirjasarja

Suomalaiset työläiset muistelevat ja kertovat sisältyy.kirjasarjaan,.joka.
julkaistiin.Ruotsin.ammattijärjestön,.LO,.laajan.integraatiotyön.puit-
teissa..Hankkeessa.ammattijärjestö.kokosi.voimansa.edistääkseen.in-
tegraatiota.työelämässä.ja.ammatillisessa.toiminnassa.

Valtion.kulttuurineuvosto.on.osallistunut.Uusi elämä Ruotsissa  
-hankkeen.rahoittamiseen.ja.siten.osaltaan.tehnyt.arvokkaan.panos-
tuksen.maahanmuuton.tekemiseksi.näkyväksi.työelämässä.

Suomalaiset työläiset muistelevat ja kertovat on.kirja,.jota.voidaan.
käyttää.opintopiireissä.ja.ammattiyhdistyskursseilla..Opintomateriaalin.
Kirjeitä tulevaisuuteen ansiosta.kertoja-.ja.kirjoittajapiireihin.kokoon-
tuvien.jäsenten.ja.muiden.asiasta.kiinnostuneiden.voi.olla.helpompi.
päästä.kirjoittamisen.alkuun.

Toivomme,.että.Suomalaiset työläiset muistelevat ja kertovat,.Kirjeitä 
tulevaisuuteen.ja.muut.Uusi elämä Ruotsissa.-sarjan.kirjat.inspiroivat.
kaikkia.niitä,.jotka.haluavat.kertoa.elämästään,.työstään,.ammat-
tiyhdistystoiminnastaan.ja.tulevaisuudenunelmistaan..Siellä,.missä.
kohtaamme.toisemme,.voimme.kaikki.osaltamme.auttaa.tekemään.
Ruotsista.integraation.edelläkävijämaan.

María-Paz Acchiardo
Integraatiovastaava

Ruotsin ammattijärjestö, LO
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Kirjan.Suomalaiset työläiset muistelevat ja kertovat.voi,.kuten.muutkin.sarjan..
Uusi elämä Ruotsissa (Nytt liv i Sverige).ja.Ruotsin.ammattijärjestön..

integraatiotyön.voimainponnistuksen.kirjat,.raportit.ja..
aineiston,.ostaa.omakustannushintaan..Tilaukset:

LO-distribution,.811.88.Sandviken
Faksi.026-24.90.10

Sähköposti:.lo@strombergsdistribution.se
LO:n.kotisivu:.www.lo.se
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