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Yleistä:
Ruotsinsuomalaisten kirjoittajien yhdistys (RSKY) tukee Ruotsin vähemmistöjä ja on omalta
osaltaan edistämässä suomen kielen elvytystä ja asemaa. Vähemmistölaki antaa
mahdollisuuden hallintoalueiden perustamiseen kaikkiin Ruotsin kuntiin, mutta se edellyttää
paikallistason aktiivisuutta. Tässä tehtävässä yhdistyksemme jäsenillä on myös tärkeä
tehtävä.
RSKY:n johtokunnan tehtävä on edistää ja kehittää yhdistyksen toimintaa jäsenten parhaaksi,
järjestää kirjoittajakoulutusta, hakea apurahoja, kehittää suomen kielistä julkaisutoimintaa ja
luoda yhteyksiä kirjoittajiin ja kirjoittajayhdistyksiin Ruotsissa ja Suomessa.
Johtokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa kalenterivuoden aikana.
Yhdistys julkaisee Liekki- kulttuurilehteä, joka on tällä hetkellä ainoa suomenkielinen
kulttuurilehti Ruotsissa. Liekki ilmestyy vuoden aikana neljä kertaa. Se saa tukea Valtion
kulttuurineuvostolta. Päätoimittajana toimii Tiina Pukkila Sarilidou, Kirsi Leijonmarck on
vastannut graafisesta suunnittelusta ja yhteydestä lehden painoon. Ani Henttoinen toimii
julkaisujen oikolukijana. Lehti ei pysty maksamaan korvauksia julkaistuista kirjoituksista.
Ilmaista vuosikertaa ei myöskään myönnetä johtokunnan jäsenille. Liekin tilausmaksu on 250
kr /vuosi ja 300 kr ulkomaille, koska postimaksut ovat kallistuneet. Liekin päätoimittaja
kutsutaan johtokunnan kokouksiin.
Yhdistys hakee avustuksia Valtion kulttuurineuvostolta ja muilta mahdollisilta avustajilta
kuten ISOF (Institut för språk och folkminnen), Suomi Seura ry mm. Liekki-lehden
julkaisemiseen, koulutuksen, julkaisutoimintaan ja kirjallisten tilaisuuksien järjestämiseen.

Tapahtumia 2022 ja haasteita
Finn-Kirja lakkautetaan ja sen jäljellä olevat varat siirtyvät RSKY:lle. Tämä tuo uusia
mahdollisuuksia kirjoittaja yhdistyksen toiminnalle.
Seuraavan Kajsa Vilhunen – kirjallisuuspalkinnon jako 2023 tapahtuu Västeråsissa. Vuoden
2022 aikana täytyy alkaa tämän tilaisuuden valmistelu ja ilmoittaminen, kuinka
kirjallisuuspalkintoa voi hakea. Palkintoraadin kokoonpano on myös tärkeä päätösasia.
RSKY järjestää vuoden aikana kirjoittajakurssin 12–13 maaliskuuta yhteistyössä Eskilstunan
kunnan kanssa. Kurssin vetäjänä ja opettajana toimii luovan kirjoittamisen opettaja Niina
Hakala Suomesta.
ISOF (Institut för språk och folkminnen) on myöntänyt apurahoja RSKY:lle ja Anne Harbom
Jäderlundille ”Kahvittelua suomeksi” käsikirjan tekoon.

Paula Vartiainen on saanut varat ISOF: lta digitaliselle jatkokursille ”Kreativt skrivande på
finska”, joka järjestetään yhteistyössä RSKY:n kanssa.
Apurahoja on myös haettu Suomi Seura ry:ltä RSKY:n kotisivuhankkeeseen, kotisivun
kehittämiseen sekä Liekkilehden että RSKY:n markkinointiin ja tiedon päivittämiseen.
Yhdistys on mukana syksyllä 2022 pidettävissä Ruotsinsuomalaisten kirja- ja
kulttuurimessujen järjestelytoimikunnassa ja osallistuu messuilla erilaisiin
kulttuuritapahtumiin.
Valtion kulttuurineuvosto myönsi 100 000 kr Liekille vuodelle 2022. Tämä apuraha
mahdollistaa Liekin toimitusta ja julkaisemista. Liekin tilaajakanta on ollut nousussa johtuen
lehden markkinoinnista ja laskutuksen kehittämisestä. Jäsenhankintaa on tehostettu, Liekin
tilaajamäärää pitäisi vieläkin nostaa ja tehostaa mainontaa, jossa erityisesti sosiaaliset
mediat ovat yksi apukeino.
RSKY:n ja Liekin kotisivu tullaan uusimaan vuoden 2022 aikana. Liekin kotisivun osoite on
www.liekki.se. Kotisivua tulee Kai Kangassalo hoitamaan. Kotisivu uudistetaan yhteistyössä
johtokunnan kanssa, joka pystyy seuraamaan uudistustyötä netistä. Erityinen työryhmä
kehittää sosiaalisia medioita ja auttaa Kaita kotisivun hoidossa.
Anne Harbom Jäderlund hoitaa RSKY:n muita sosiaalisia medioita: Facebook:
ruotsinsuomalaisten kirjoittajien yhdistys RSKY; Blogi http:
//rskirjoittajayhdistys.blogspot.com/; Instagram: liekki_rsky.
Liekin mainontaa pitää tehostaa ja sen postitusrekisterin ajankohtaistamiseen panostetaan.
Liekin ja RSKY:n jäsenrekisteröintiä täytyy tehostaa.
Jäsenrekisterin, Liekin tilaus - ja postitusrekisterin ajankohtaistamisen ja niiden hoidosta
vastaa Jori Lahdenperä.

Yhteistyö
Erityisesti RSKY:n ja Liekin markkinoinnissa on yhteistyö muiden ruotsinsuomalaisten ja
suomalaisten järjestöjen kanssa hyvin tärkeää. Yhdistyksellä on edustaja
Ruotsinsuomalaisten arkistossa ja Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnassa. Yhdistys tekee
yhteistyötä mm. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kanssa Kaisa Vilhuinen –palkinnon
yhteydessä. Yhdistys tekee myös yhteistyötä Suomi Artin, Ruotsinsuomalaisen kulttuurin
ystävät – Sverigefinska kulturens vänner, Suomen Instituutin, Ruotsinsuomalaisten arkiston,
Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistyksen, Finn-kirjan ja Axevallan
kansankorkeakoulun kanssa.
Kaikilla johtokunnan jäsenillä on vastuu toimia yhdyshenkilönä eri ruotsinsuomalaisiin
järjestöihin ja muihin kirjallisuustapahtumiin.

