Suomalaisuuden Liitto ry
Aurorankatu 7 A 1
00100 Helsinki

Suomalaisuuden Liiton lausunto hallituksen esitykseen 123/2018
Kansalaisjärjestöjen tukeminen kannattaa
Kansalaisjärjestöt ovat tärkeä osa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Yhdistykseen tai
kansalaisjärjestöön kuulumisella on myönteinen vaikutus yksilöön ja sitä kautta koko
yhteiskuntaan. Kansalaisjärjestöt tarjoavat ihmisille mahdollisuuden osallistua yhteisen
tavoitteen eteen tehtävään toimintaan. Yhteinen tavoite tai intressi, jonka edistäminen
perustuu vapaaehtoisuuteen ja yksilöiden sisäiseen motivaatioon eli jonkun tärkeänä
pidetyn asian edistämiseen, saa yksilöt liittymään yhteen ja tuntemaan itsensä
merkityksellisiksi osana samanlaisesti ajattelevien ihmisten joukkoa. Yhteisöllisyyden ja
merkityksellisyyden kokemukset lisäävät yksilöiden hyvinvointia ja kehittävät heidän
valmiuksiaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Itsensä näkeminen yhteisön osana,
aktiivisena toimijana ja sitä kautta suomalaisen yhteiskunnan osana lisää ihmisten
keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhteisöllinen ja osallistava toiminta
kansalaisjärjestöissä kehittää myös yksilöiden vastuunkantoa, velvollisuudentunnetta ja
moraalista mielenlaatua. Kansalaisjärjestöt tekevät arvokasta työtä suomalaisen
yhteiskunnan hyväksi.
Suomalaisuuden Liitto kansalaisjärjestönä
Tässä yhteydessä tahdomme tuoda esille myös oman järjestömme tekemän arvokkaan
työn. Suomalaisuuden Liitto on vuonna 1906 perustettu sitoutumaton kulttuuri- ja
kansalaisjärjestö, jonka perinteisenä tehtävänä on ollut herättää ja vahvistaa kansallista
tietoutta ja ajattelutapaa, sekä kaikin tavoin edistää suomalaista, erityisesti suomenkielistä
kulttuuria. Aikana, jolloin itsenäistä Suomea ei ollut olemassa ja suomalaiset olivat toisen
luokan kansalaisia, tarjosi Suomalaisuuden Liitto mahdollisuuden myönteisen
suomalaisuuden etsimiseen ja edistämiseen. Nykyisin, yli sata vuotta myöhemmin,
järjestömme toimii yhä samojen, ajattomien arvojen äärellä. Toimimme yhä
suomalaisuuden puolesta – ilolla ja aatteella.
Suomalaisuuden Liiton tarkoitus on edistää ja ylläpitää suomen kieltä ja suomalaista,
erityisesti suomenkielistä kulttuuria. Tätä laveasti asetettua tehtävää toteutetaan
monipuolisesti harjoittamalla tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa (Suomen Mieli
-julkaisusarja), antamalla ilmaista liputusneuvontaa ja järjestämällä laadukkaita
kulttuuritapahtumia, seminaareja, keskustelu- ja muita tilaisuuksia, jotka ovat kaikille
avoimia. Ylläpidämme yhteyksiä ulkomailla oleviin suomalaisiin ja suomensukuisiin
kansoihin, teemme yhteistyötä heidän kanssaan ja järjestämme matkoja, tapahtumia ja
seminaareja kielivähemmistöjen ja sukukielten parissa.

Suomalaisuuden Liiton jäsenyys on avoin kaikille. Toiminnassamme on mukana niin
maahanmuuttajia, ulkosuomalaisia, työttömiä, opiskelijoita, eläkeläisiä ja niin edelleen. Me
toivotamme tervetulleiksi kaikki, joita kiinnostaa Suomi, suomen kieli ja suomalaisuus.
Liiton jäsenmaksu on pidetty mahdollisimman edullisena, jotta kaikilla olisi mahdollisuus
liittyä jäseneksi. Jäsenmaksumme (28€ vuonna 2018) on voinut halutessaan maksaa
vaikka kahdeksassa osassa.
Suomalaisuuden Liiton toimintaan on myös aina kuulunut suomen kielen edunvalvonta.
Suomalaisuuden Liitto on ainoa järjestö, joka on yli sadan vuoden ajan pyrkinyt tukemaan
ja vahvistamaan suomen kielen asemaa ja pyrkinyt valvomaan ja edistämään
suomenkielisen väestön kielellisiä oikeuksia. Pidämme tärkeänä, että suomenkielisillä
suomalaisilla on oikeus kieleen perustuvaan käsitykseen itsestään ja että he käyttävät tätä
oikeutta. Puolustamme samalla myös suomen kielen asemaa yhä kansainvälisemmässä
maailmassa. Näemme suomen kielen olevan myös maahanmuuttajille avain
kotoutumiseen. Otamme kantaa suomen kielen yhteiskunnalliseen asemaan ja
heikommassa asemassa olevien suomensukuisten kansojen tilanteeseen.
Suomalaisuuden Liiton määrärahan riittävyys ja toiminnan kehittämistarve
Suomalaisuuden Liiton toiminnan keskeinen kehittämistarve liittyy epävarman
taloustilanteen vakauttamiseen. Suomalaisuuden Liitto on viimeisen kolmen vuoden
aikana saanut maltillista valtionapua, jonka turvin Liitolla on ollut mahdollisuus toteuttaa
edellä kuvattuja tehtäviään. Valtioavun merkittävällä vähenemisellä on suora vaikutus
Liiton toimintaan.
Tämänhetkisen valtionavun turvin Suomalaisuuden Liitto on osallistunut mm. vuonna
2018 ensimmäistä kertaa SuomiAreena-tapahtumaan, järjestänyt siellä Suomen lippua ja
kansallisia symboleita käsittelevän televisioidun keskustelutilaisuuden ja esitellyt
kansalaistorilla toimintaansa. Vuonna 2017 Suomalaisuuden Liitto teki sukukansaretken
Viron Setomaalle ja vuonna 2018 Liitto teki vasta historiansa toisen sukukansaretken
Unkariin. Maltillinen valtionapu on myös mahdollistanut sukukansayhteistyön jatkamisen,
vähäisen suomen kielen edunvalvonnan, liputustiedon antamisen, julkaisutoiminnan
jatkamisen ja kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. Rahoituksen turvin Liitolla on ollut
mahdollisuus pitää kahta työntekijää palveluksessaan.
Suomalaisuuden Liiton yhteiskunnallisesti merkittävien tehtävien hoitaminen edellyttää
määräraha palauttamista 100 000 euron vuositasolle. Ilman rahoituksen jatkoa on Liiton
laajan yhteiskunnallisen ja kulttuurisen toiminnan jatkaminen nykyisellä tasolla
mahdotonta. Määrärahan merkittävä pienentyminen aiheuttaisi Liiton toiminnan
heikentymisen ja johtaisi palkatun henkilöstön irtisanomiseen.

