
 

 

 

Salla, Pudasjärvi, Kuusamo – låter det bekant? Sisu radio söker dig 
 

 

 

Sveriges radios finska redaktion Sisuradio gör i hö st dokumentär om den stora 
flyttvågen från Finland till Sverige under 60- och 70-talen och hur den 
påverkade de små finska byarna som i vissa fall töm des på invånare. Därför 
söker Sisuradio både de som flyttade och deras släk tingar och de som blev 
kvar. 

Den stora flyttvågen mellan Finland och Sverige som nådde sin kulmen på slutet av 
60-talet blev särskilt tydlig i norra och östra Finland, där många små byar avfolkades 
på bara några år. I början av 60-talet hade t.ex. Pudasjärvi ca 15 000 invånare men 
enligt de senaste beräkningarna flyttade var femte invånare till Sverige. Flyttvågen 
förändrade befolkningsstrukturen dramatiskt i många kommuner, bl.a. i Salla. 

I en ny dokumentär programserie ska Sisuradio undersöka vad som hände med 
kommunerna som avfolkades, från den lilla ortens perspektiv. 

– Jag växte själv upp i en liten by i norra Finland på 70-talet, som många lämnade för 
ett nytt liv i Sverige. Alla familjer i byn hade släktingar i Sverige och flera hus stod helt 
tomma, berättar reporter Katri Nisula som arbetar med dokumentären.  

Sisuradios kanalchef Anne Sseruwagi menar att det är en viktig satsning: 

–  Vi vill gärna veta mer om hur flytten gick till, och hur den påverkade både de som 
flyttade och deras barn som växte upp i Sverige. Det är viktigt att dokumentera 
flyttvågen nu, när de som invandrade på 60-talet fortfarande kan berätta sin historia 
och fundera över dess konsekvenser. Att dokumentera sverigefinnarnas historia är 
en del av Sisuradios uppdrag, säger Anne Sseruwagi. 



 

 

För programserien söker Sisuradio nu berättelser från både de som flyttade och 
deras barn men även de som blev kvar i Finland. Vi söker särskilt dig med rötter i 
Pudasjärvi, Salla och andra små kommuner från vilka många flyttade samtidigt till 
Sverige. Hur har flyttvågen påverkat dig och din familj? Kanske har du levt hela ditt liv 
i Sverige och skulle vara intresserad av att åka till dina föräldrars födelsekommun i 
Finland tillsammans med Sisuradio? 

Alla berättelser om flyttvågen är varmt välkomna. Kontakta reportern Katri Nisula 
direkt, se kontaktuppgifter längst ner i detta utskick. 

Dokumentärserien görs under hösten 2018. Orten som väljs för reportageserien slås 
fast under hösten.  

Sisuradio är Sveriges radios finska redaktion och har som uppdrag att göra nyheter 
och underhållning för sverigefinnar i all åldrar. Hela Sisuradios utbud hittar du på 
sverigesradio.se/sisuradio. På sociala medier hittar du oss som @srsisuradio. 

Kontakt: 
Reporter Katri Nisula, katri.nisula@sverigesradio.se  
tel. +358 40 71 99 628 
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