
Tuli kirje Markus Lyyralta, joka on Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton pääsihteeri 

 

Moi Merit, 

kirjoitin tälläisen tekstin Ruosulistalle, jossa ihmiset kirjoittavat vapaasti aiheesta kuin 
aiheesta. Teksti on enemmän ehkä henkilökohtaisia mielipiteitä, koska olen täällä töissä. 
Kiukku alkoi kasvamaan ja tälläistä tekstiä tuli. 

Lopullisesti malttini menetin tuosta kopiokone asiasta... 

/Markus 

 

 

Olen töissä pahamaineisella Bellmans-gatanilla (http://www.rsn.nu  / http://rskl.se/).  

Olen ollut jo vuosia täällä töissä (RSN), kuullut edeltäjiltäni tarinoita talosta, työntekijöistä, 
mahdollisuuksista vaikuttaa... 

Kritisoin helmikuussa tätä taloa, mainonnan puutteesta, ongelmista, kokemuksestamme, 
että talo on vankila. Suomi-mafian tyyssija. Sain karusti kokea, että minkä sanoo, sen 
kokee... Enkä varmasti ole ainoa. Jos kritisoit Suomi-mafiaa, löydät hevosenpään sängystäsi... 
Tässä kokemuksia täältä Mafian talosta: 

Suomalaisten suurin järjestö (RSKL) palkkasi viime vuonna mukavan toisen polven ruosun. 
Hän aloitti innokkaasti työnsä, haastatteli ihmisiä, loi kontakteja, edusti vihdoin jotain 
järkevää ajattelijaa, halusi uudistaa toimintaa. Mitä tapahtui? Hän ehdotti listan uudistuksia, 
terveitä ja järkeviä uudistuksia.... 

Harmaahapsinen liittojohtaja tyrmäsi hänen ideat täysin. Tälläisiä uudistuksia ei tarvita. Uusi 
työn tekijä ehdotti, että hän haluasi perustaa työryhmän, jossa olisi edustettuina ruosujen 
eri henkilöitä, yksi teema olisi markkinointi, panostetaan markkionointiin. Sama 
harmaahapsi totesi, ettei sellaiseen ole mitää perusteita, koska: "Kaikki tieto on tässä 
pöydässä". Hän ei siis saanut perustaa työryhmää, johon olisi kuulunut eri henkilöitä, koska 
"kaikki tieto on tässä pöydässä" 

Myöskään mihinkään uudistukseen ei ole tarvetta, koska "edustamme demokraattisesti 
kaikkia ruosuja ikään katsomatta". On myös lukemattomia muita asioita, mihin suuri 
Gaddafi on puuttunut. Mitään uudistusta ei ole tulossa, koska "kaikki tieto on hänessä". Nyt 
kyseinen henkilö istuu suu teipattuna ja kädet sidottuna. Ei tee mitään. Hän istuu 
tekemättä mitään. Koska ei haluta uudistua. Haluankin tässä korostaa, että kyseinen liitto 
saa yli 5 miljoonaa valtion tukea ja sen päälle jäsenmaksut. 

Käytännön ongelma. Tämä suuri ja ihana järjestö hommasi uuden kopiointilaitteen. Yli 
kymmenen vuoden ajan Nuorisoliitto on suullisen sopimuksen turvin käyttänyt 
kopiointilaitetta. Nyt tuli kuitenkin muutos. Koska RSN:llä on Mac-tietokone, piti RSKL:n 
kopiointikoneeseen asentaa ohjelma, joka asentajien mukaan "ei ole mikään iso juttu, vie 
pari minuuttia, maksaa pari sataa kruunua". Sovin asentajien kanssa, että he asentavat 
ohjelman ja Nuorisoliitto maksaa tuon summan. 

Yllätys olikin suuri, koska Bellmansgatanin Hussein, kiinteistöstä vastaava RSKL:n edustaja 
Jarmo Pitkänen, ei antanut lupaa asentaa kyseistä ohjelmaa. Kävin tiedustelemassa asiaa, 
hänen kommenttinsa oli:  

"sellaista ei asenneta" "me ei tarvita sellaista" "sellaista ei vain asenneta" "minua ei kiinnosta" 
"minä määrään" "sellaista ei asenneta" "ulos täältä" "sellaiseen ohjelmaan ei ole tarvetta". 



Mitään järkevää ja asiallista keskustelua hänen kanssaan en saanut aikaan. 

Nyt on käynyt siis niin, että RSN:llä ei ole mahdollisuutta tulostaa papereita. Yli kymmenen 
vuoden perinne on päättynyt. Kerroin Pitkäselle, että koen olevani kiusattu, että haluan 
tehdä tästä mediajutun. Hän kommentoi vain, ettei tässä ole kysymys kiusaamisesta. Hän 
on päättänyt niin. 

Tässä talossa on myös hälytys-systeemi. Jos hälytys menee päälle, pitää soittaa Pitkäselle, 
koska hän on sopinut vartiointifirman kanssa, että vain hän voi purkaa hälytyksen. 
Purkukoodi on neljänumeroinen yhdistelmä, jonka jokainen voi oppia. Hän ei vain halua 
kertoa sitä koodia kenellekään, koska sillon hän menettäisi auktoriteettinsa. Häneltä pitää 
aina anella koodia, jos hälytys sattuu menemään päälle. Ajatelkaapa, kuinka helppoa se on 
saada hänen ollessa kesälomalla... 

Nuorisoliitto sai myös varoituksen reilu vuosi sitten. Suuri johtaja oli talolla käymässä, 
neuvotteli Pitkäsen kanssa ja päätti kirjoittaa kirjallisen varoituksen Nuorisoliitolle. 

Olimme kuulemma yhtenä maanantaina jättäneet valot päälle ja jättämättä laittamatta 
hälytyksen päälle. Kirjeen mukaan "juttelimme vuokralaisia ja vuokralaisten kesken 
päädyimme tähän päätökseen" 

Tässä oli vain kolme ongelmaa:  

1) RSN oli lähtenyt tapaamiseen kello 14.30, emme voineet olla viimeinen ja näin ollen 
ollut vastuussa hälytyksen päälle laittamisesta,  

2) kukaan ei tullut seuraavana päivänä meiltä kysymään mitään  

3) neljältä talon vuokralaiselta ei kukaan ollut kysynyt mitään 

Saimme varoituksen. Kirjallisesti. Kukaan ei kysynyt minulta mitään, lappu oli jätetty 
postiluukkuun. Koska heidän mukaan "vuokralaisten keskuudessa juteltiin", kukaan ei kysynyt 
minulta mitään. Ehkä en ole sitten "vuokralainen".. 

Minulla olisi sivukaupalla kertomuksia tästä hullujen huoneesta, ehkä nämä kommentit 
kuitenkin riittävät valaisemaan tätä järkyttävää mafia-menoa täällä talossa. 

 

 

 

Tässä joitakin minun omia kommenttejani RSKL:n toiminnasta, Sisuradiosta: 

Maanantaina 21 maaliskuuta 2011: 
Merit Wager näkee vaarana, että järjestöjen toiminta tapahtuu pienenevän piirin sisällä. Hän uskoo, 
että järjestöjen on tärkeää yrittää tavoittaa mahdollisimman laaja ryhmä. 

- Ehkä tässä pitäisi kokonaan miettiä asioita uudestaan, jotta järjestöt saisivat ihmisiä mukaan. Tässä 
pitää ehkä luopua jäsenvaatimuksesta, eli olla enemmän avoin ja avata organisaation ja sen toiminnan 
myös heille jotka eivät ole jäseniä, sanoo Merit Wager. 

- He ovat "sig själv nog", eli toiminta varmasti pyörii hienosti heidän pienessä piirissä, mutta 
valitettavasti he eivät saa mukaan suurta kansaa. Ajat muuttuvat ja meidän on kaikkien seurattava 
mukana. Olisi saatava ihmiset piristymään ja ajattelemaan, että ne ovat meidän asioita! Toivoisin vähän 
enemmän aktivismia ehkä, sanoo Merit Wager. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=4412836 


