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Valdeviser genom åren 
 
 
 
1907  Upp till val!  
 
1916  Upp till val!  
 Finlands lag och rätt 
 
1917 Upp till val! 
 Självständighet, Lag och Ordning 
 
1919  Svensk kraft - Finlands väl 
 
1922  Upp till val 
 Rösta svenskt så röstar ni fosterländskt 
 
1927  Upp till val! 
 För fosterlandet och svenskheten 
 
1929 Upp till val, det gäller Finlands väl 
 Det gäller den svenska nationalitetens trygghet. 
 
1930 Upp till val! 
 För fosterland, lag och svenskheten. 
 Mot kommunismen 
 
1933 Upp till val! 
 För fosterland och svenskhet, lag och rätt 
 
1936  Upp till val! 
 För fosterland och svenskheten! 
 
1939 Upp till val! 
 Svenskar upp till val! 
 Av kärlek till hem och hembygd - Rösta svenskt 
 Mot äktfinskt övervälde 
 
1945  Svenskar Upp till val!  
 Rösta svenskt 
 
1948 Värna vår nordiska folkfrihet 
 Vaknen alla 
 Svenskar Upp till val!  
 
 
1951  Enig svensk samverkan - vår styrka 
 Frihet trygghet trivsel 
 Svenskar Upp till val!  
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1954 Svenskar Upp till val!  
 Balans ej partiegoism 
 Enig svenskhet - fosterländskhet 
 Rätt kurs 
 
1958 Svenskar Upp till val!  
 Rätt kurs! 
 Svensk samling! 
 Din röst för vår sak och landet! 
 Samarbete! Samförstånd! 
 För arbete och tryggad framtid! 
 
1962 Frihet, frisinne, fred 
 Svenskar upp till val 
 
1966 Svenskar Upp till val!  
 Trygghet åt alla - Billigare bostäder 
   - Breddat pensionsskydd 
   - Bättre utbildning 
   - Arbete på hemorten 
   
1970  Med Svenska folkpartiet för ett mänskligare samhälle 
 Svensk Ungdom: Ungt val, ansvar och förnyelse  
 
1972  Med Svenska folkpartiet för ett mänskligare samhälle 
 
1975 För ett mänskligare samhälle  
 
1979  Gemenskap frihet framtidstro 
 
1983 nära Dig  
 itsenäinen ratkaisu 
 
1987 Nyckelpiga (stiliserad med 4 prickar) 
 Kandidataffisch, Helsingfors 
 Christoffer Taxells porträtt (sv-foto på gult botten) 4 versioner 
 Kvinnor och män ska ha samma möjligheter – Svenska folkpartiet – mer än ett parti 
 Vi ska rädda miljön för våra barn – Svenska folkpartiet – mer än ett parti 
 Svenskan en bro till Norden – Svenska folkpartiet – mer än ett parti 
 Staten kan inte sköta allt – Svenska folkpartiet – mer än ett parti 
 Antakaamme ihmisten päättää itse, RKP-vastuunkantaja  
 Sfp - mer än ett parti 
 
1991  En trygg röst (Röd nyckelpiga på gult botten) 
 En mänsklig röst (Grön nyckelpiga på gult botten) 
 Suomalainen ääni (Finlands flagga på nyckelpiga, gult botten) 
 Kansainvälinen ääni SF-beteckning på nyckelpiga, gult botten) 
 
1995 Välj människan SFP folkpartiet  
 Valitse ihminen  RKP kansanpuolue 
 
1999 Sfp –tänker först 
 Rkp –ihmisiä jotka ajattelevat itse 
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2003 Mer värde 
 Fiksu liike 
 
2007  Sfp Ett litet stort parti 
 
 Fler mammor bakom direktörsborden Stefan Wallin Sfp:s partiordförande 
 Fler pappor bakom skötborden Stefan Wallin Sfp:s partiordförande 
 Mindre klasser mera arbetsro Stefan Wallin Sfp:s partiordförande 
 Alla har rätt till en trygg ålderdom Stefan Wallin Sfp:s partiordförande 
 
 RKP Suomalainen kansanpuolue 
 
2011 För ett rikare Finland 
 Rikkaamman Suomen puolesta 
 
 RKP rikkaamman Suomen puolesta 
 www.rikkampi.fi  
 
 Ett öppet Finland är ett rikare Finland 
 Avoin Suomi on rikkaampi Suomi Stefan Wallin partiordförande, puoluejohtaja 
 
2015 NÄRA DIG  

LÄHELLÄ SINUA SFP RKP 
 
 
2019  Mera tillsammans 
 Yhdessä enemmän 
 Vården ska finnas nära människan SFP (grafisk nyckelpiga) RKP 
 Tarvitsemme senioriystävällisen yhteiskunnan. SFP (grafisk nyckelpiga) RKP 
 Vi behöver ett seniorvänligt Finland. SFP (grafisk nyckelpiga) RKP 
 Beskattning ska sporra till arbete. SFP (grafisk nyckelpiga) RKP 
 Verotuksen tulisi kannustaa työntekoon. SFP (grafisk nyckelpiga) RKP 
 Finlands framgång bygger på utbildning. SFP (grafisk nyckelpiga) RKP 
 Finland ska vara världens barnvänligaste land. SFP (grafisk nyckelpiga) RKP 
 Suomen pitää olla maailman lapsiystävällisin maa. SFP (grafisk nyckelpiga) RKP 
 Nära Dig. SFP (grafisk nyckelpiga) RKP 
 Lähellä sinua. SFP (grafisk nyckelpiga) RKP 
 Vi behöver ett företagarvänligt Finland. SFP (grafisk nyckelpiga) RKP 
 Yrittäjäystävällisen Suomen puolesta. SFP (grafisk nyckelpiga) RKP 
 
 
2023  Framåt tillsammans 
  Yhdessä eteenpäin 
  Forward together 
 


