
○◌ Kopiointi sallittu

Monenlaisia suomalaisia

Tässä luvussa kerrotaan vähemmistöistä,
joita elää Suomessa.
Vähemmistö tarkoittaa ihmisten ryhmää,
jonka edustajia on alle puolet väestöstä.

Vähemmistön voi kuulua esimerkiksi 
kielen, kulttuurin tai uskonnon perusteella.

Suomenruotsalaiset

Suomi on kaksikielinen maa.
Se tarkoittaa, että 
Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi.
Suomenruotsalaiset ovat samanlaisia 
kuin muut suomalaiset, 
mutta heidän äidinkielensä on ruotsi.

Suomessa asuu noin 
300 000 suomenruotsalaista.
Heitä asuu lähinnä Pohjanmaalla, 
Uudellamaalla ja Turun seudulla.
Ahvenanmaa on kokonaan ruotsinkielinen.

Suomenruotsalaisilla on oikeus asioida
omalla äidinkielellään viranomaisten kanssa.
Heillä on myös oikeus
saada opetusta äidinkielellään.

Tehtävä:
Mikä on mielestäsi totta? 
Merkitse rastilla.

Ruotsi on Suomen toinen kansalliskieli.

Ruotsinkielisiä asuu eniten Pohjois-Suomessa.

Suomessa ei ole ruotsinkielisiä kouluja.

Stafett-karnevaali on ruotsinkielisten
koulujen juoksutapahtuma
Helsingin Olympiastadionilla.
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Tehtävä:
Mikä on mielestäsi totta? 
Merkitse rastilla.

Saamelaiset elivät alueillaan
jo ennen Suomen valtion perustamista.

Suurin osa saamelaisista asuu Suomen eteläosissa.

Saamelaislapsella on oikeus 
saada opetusta omalla kielellään.

Saamelaiset

Saamelaiset ovat Suomen 
alkuperäiskansa.
Se tarkoittaa, että 
Suomen alueella asui saamelaisia 
ennen kuin Suomesta tuli valtio. 

Saamelaisten asuinalue sijaitsee Suomen,
Norjan, Ruotsin ja Venäjän alueella. 
Sitä kutsutaan 
yhteisellä nimellä Saamenmaa.

Nykyään saamelaisia on Suomessa 
noin 6 000.

Suomen laki turvaa saamelaisten oikeudet.
Heillä on oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin.
Se tarkoittaa, että 
heillä on esimerkiksi oikeus saada opetusta 
koulussa saamen kielellä.

Lapsia saamelaisten
perinteisissä asuissa.

Suurin osa Suomen saamelaisista 
asuu Lapissa.
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Tehtävä:
Mikä on mielestäsi totta? 
Merkitse rastilla.

Romanit ovat eläneet Suomessa 10 000 vuotta.

Romanikulttuurissa kunnioitetaan vanhoja ihmisiä.

Vähemmistöön voi kuulua muun kuin
kielen tai kansallisuuden perusteella.

Romanit

Suomessa asuu nykyään 
noin 10 000 romania.
Heitä on asunut Suomen alueella 
ainakin 500 vuotta.

Romaneilla on esimerkiksi oikeus 
saada oman kielensä opetusta.
Romaneille oman kulttuurin säilyttäminen 
on tärkeää.
Romanien kulttuuriin kuuluu 
esimerkiksi vanhojen ihmisten kunnioittaminen 
ja perheen ja suvun arvostaminen.

Muita vähemmistöjä

Enemmistö suomalaisista 
on uskonnoltaan kristittyjä.
Esimerkiksi muslimit tai hindut kuuluvat
vähemmistöön uskontonsa perusteella. 

Suomessa on muitakin vähemmistöjä.
Viittomakieltä käyttävät henkilöt
kuuluvat kielivähemmistöön.
Myös vammaisista puhutaan usein vähemmistönä. 
Seksuaalivähemmistö tarkoittaa ihmisiä,
jotka eivät ole heteroseksuaaleja.

Tietoa:
Kun henkilö on täyttänyt 18 vuotta,
hän voi päättää itse
omasta uskonnostaan. 


