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HANINGESTA VUODEN  
RUOTSINSUOMALAINEN KUNTA
Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta valitsi 
Haningen vuoden ruotsinsuomalaiseksi 
vähemmistökunnaksi. 

– Tämä on vahvistus siitä, että olemme 
oikealla tiellä, sanoo Haningen kunnan  
vähemmistöstrategi Sanna Rantamäki. 
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Palkinto jaettiin Ruotsinsuomalaisten päivänä 
24. helmikuuta. Haningen kunta palkitaan 
onnistuneesta vähemmistötyöstä, jossa sekä 
poliitikot, että virkamiehet ovat omistautuneet 
ja edistäneet ruotsinsuomalaisen vähem-
mistön mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää 
omaa kulttuuriaan.

– Tämä on vahvistus siitä, että teemme hyvää 
työtä ja että olemme oikealla tiellä. Samalla 
se osoittaa, että strateginen työ palkitaan. 
Olen palkinnosta kovin ylpeä, toteaa Hanin-
gen kunnan vähemmistöstrategi Sanna 
Rantamäki. 

Palkintoperusteluissaan Ruotsinsuomalaisten 
valtuuskunta toteaa, että Haningessa toimii 
poliittinen neuvonpitoryhmä, joka järjestää 
avoimia neuvonpitotilaisuuksia yhdessä 
ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa. 
Perusteluissa mainitaan myös, että neuvon-

HANINGESTA VUODEN RUOTSINSUOMALAINEN VÄHEMMISTÖKUNTA

pitoryhmä on käynnistänyt valtakunnallisen 
poliitikkoverkoston, jonka tavoitteena on 
luoda puitteet vähemmistökysymyksiä koske-
van tietoisuuden lisäämiselle ja kokemusten 
jakamiselle suomen kielen hallintoalueeseen 
kuuluvissa kunnissa.

– Haninge on työskennellyt järjestelmällisesti 
näiden asioiden parissa. Kunnan poliitikoil-
la, virkamiehillä, aktiivisilla yhdistyksillä ja 
vähemmistön edustajilla on ollut yhteinen 
näkökanta siihen, miten meidän tulisi edetä. 
Erityisen tärkeää on minusta ollut, että poliiti-
kot ovat omistautuneet asialle, aina poliittista 
huippua myöten. Se osoittaa, että otamme 
vähemmistöpolitiikan vakavasti, sanoo Hanin-
gen kunnanneuvos Petri Salonen (C).

– En ole ollenkaan hämmästynyt, että pal-
kinto jaetaan Haningelle. Haninge sijaitsee 
neuvonpitomenettelyn osalta kehityksen 

Kuva: Martin von Pfaler

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta on valinnut Haningen vuoden ruotsinsuomalaiseksi vä-
hemmistökunnaksi vuodelle 2020. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa kuntia työskente-
lemään rakenteita kehittävästi, pitkäjänteisesti, määrätietoisesti ja innovatiivisesti suomen 
kielen ja kulttuurin elvyttämisen sekä vähemmistöoikeuksien toteutumisen puolesta.
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kärkipäässä, ja kunta toimii järjestelmällisesti 
vähemmistöasioiden edistämiseksi. Haningen 
kunnanvaltuusto on lisäksi juuri äskettäin 
hyväksynyt tarkkaan harkitun vähemmistöpo-
liittisen ohjelman, toteaa neuvonpitoryhmän 
varapuheenjohtaja Marietta de Pourbaix-
Lundin (M).

Haninge toimii vähemmistöasioiden vetäjänä 
myös alueellisella tasolla. Ruotsinsuomalai-
nen valtuuskunta huomioi palkintoperuste-
luissaan myös sen, että Haninge kuluneena 
vuonna kutsui kaikki Region Stockholmin 
hallintoalueeseen kuuluvat kunnat digitaali-
seen kokoukseen miettimään, kuinka kunnat 
voisivat tukea toisiaan ja yhteistyössä edistää 
kansallisten vähemmistökysymysten käsitte-
lyä. 

Haninge on kuluneen vuoden aikana viimeis-
tellyt mallin, jossa kansallisia vähemmistöjä 
koskevista konkreettisista kysymyksistä 
voidaan keskustella niin sanotuissa dialogita-
paamisissa suoraan hallinnoissa.

– Kutsumme sitä Haninge-malliksi. Mallin 
ideana on viedä kysymykset suoraan toteu-
tustasolle, jolloin yleensä päästään nopeisiin 
ja asiallisiin ratkaisuihin, Sanna Rantamäki 
selittää. 

– Jos kunta kuuluu suomen kielen hallintoalu-
eeseen, on itsestään selvää, että palveluja ja 
tietoja on voitava saada suomeksi. Asioiden 
keskusteleminen hallinnoissa ei pelkästään 
helpota ruotsinsuomalaisten tilannetta, vaan 
näin vältetään myös väärinkäsityksiä, joita 
muuten saattaisi syntyä yhteyksissä kunnan 
eri hallintoihin, Marietta de Pourbaix-Lundin 
jatkaa. 
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Isossa kuvassa vasemmalta lukien: Marietta 
de Pourbaix-Lundin, Petri Salonen ja Sanna 
Rantamäki.

Pandemiavuoden tuomista haasteista 
huolimatta Haninge on Ruotsinsuomalaisen 
valtuuskunnan mukaan onnistunut ylläpitä-
mään ja kehittämään vähemmistötyötään 
muun muassa hyvin toimivan organisaationsa 
ansiosta. 

– Palkinto kannustaa meitä jatkamaan töitä 
yhdessä päättämiemme tavoitteiden saa-
vuttamiseksi siitä huolimatta, kuka kunnan 
toimintaa johtaa. Palkinto on tunnustus mutta 
samalla se sitouttaa meitä toteuttamaan 
tekemämme päätökset. Sen lisäksi uskon, 
että palkinto voi inspiroida myös poliitikkoja 
muualla maassa omistautumaan vähemmis-
töpolitiikalle, Petri Salonen päättelee.

Haningen kunta kiipeää vähemmistöasioissa 
kärkisijalle.
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TALLHÖJDEN JÄRJESTÄÄ SUOMENKIELISTÄ PÄIVÄTOIMINTAA

Ensin Suomitupa joutui muuttamaan ulos 
toimitiloistaan Jordbrossa. Sitten iski ko-
ronapandemia ja kohtaamispaikat suljettiin. 
Aktiviteetteja, varsinkin suomeksi, on ollut 
kuluneen vuoden aikana laihasti. 

Tilanteeseen on piakkoin tulossa muutos. 
Tallhöjdenin palvelutalossa aiotaan nimittäin 
tarjota suomenkielistä päivätoimintaa kah-
desti viikossa. Toiminta on tarkoitus aloittaa 
heti, kun koronatilanteelta on mahdollista. 

– Olemme vaikka ulkona, elleivät koronamää-
räykset muuta salli, lupaa tuleva toiminnan-
johtaja Elisa Romppainen. 

Elisa Romppanen tuli Suomesta 1980-luvulla 
ja on työskennellyt Haningessa vuodesta 

1996. Alussa hän oli töissä Hagagårdenilla, 
tätä nykyä Tallhöjdenissä. Hän pitää työstään 
kovasti.

– Etuna tässä tehtävässä on, että saa olla 
mukavien ja viisaiden ihmisten seurassa. Työ 
on minusta todella antavaa.

Tarkemmat toimintamuodot ovat toistaiseksi 
epäselviä. Tartunnan leviäminen ja rokotus-
kampanjan eteneminen määräävät toiminnan 
puitteet.

– Toivoisin lämpimiä kevätsäitä, niin että 
pääsisimme käyntiin. Olemme eristäytyneet 
toisistamme jo niin kauan, että sosiaalista 
kanssakäymistä kaipaa ihan hirveästi nyt, 
Romppanen toteaa.

Haningessa tarjotaan taas kohta suomenkielistä päivätoimintaa. Tallhöjdenin palvelutalos-
sa toiminta käynnistetään heti, kun koronatilanne sallii. Projektista vastaa Elisa Romppa-
nen, joka toivoo lämpimiä kevätsäitä: "Olemme vaikka ulkona, elleivät koronamääräykset 
muuta salli", hän lupailee.

Kuva: Martin von Pfaler
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KUNNANVALTUUSTO HYVÄKSYI VÄHEMMISTÖPOLIITTISEN OHJELMAN
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Kunnanvaltuusto hyväksyi Haningen vähem-
mistöpoliittisen ohjelman 14. joulukuuta 
2020 pitämässään istunnossa. 

– Kahden vuoden työ on tuottanut tulosta ja 
nyt saamme vihdoin selvät suuntaviivat sille, 
miten vähemmistöasioita tulisi hoitaa Hanin-
gen kunnassa, sanoo ohjelman alullepanija ja 
projektinjohtaja, Haningen kunnan vähem-
mistöstrategi Sanna Rantamäki.

Ohjelma perustuu niin sanottuun Haninge-
malliin, jossa konkreettisia vähemmistöky-
symyksiä viedään ratkaistavaksi suoraan 
asiasta vastaavaan hallintoon.

– Meillä on vielä paljon työtä edessämme, 
ennen kuin malli toimii niin kuin ohjelmassa 
kuvaillaan, Rantamäki selittää.

Haningen suomen kielen hallintoalueen 
neuvonpitoryhmän viimeisimmässä neuvon-
pidossa 18. helmikuuta otettiin ensimmäiset 
askeleet kohti ohjelman täytäntöönpanoa.

– Annoimme ruotsinsuomalaiselle vähem-
mistölle tehtäväksi miettiä sopivia edustajia, 
jotka voisivat olla yhteydessä kunnan hallin-
toihin, Rantamäki jatkaa.

Kahden vuoden valmisteluista huolimatta to-

– Tämä on vähemmistötyölle suuri askel 
eteenpäin, sanoo Haningen kunnan vähem-
mistöstrategi Sanna Rantamäki.

dellinen työ vähemmistöjen hyväksi alkaa nyt.

– On tärkeää, ettemme tyydy tähän vaan että 
jatkamme tiedottamista lisätäksemme luotta-
mushenkilöiden ja työntekijöiden tietoisuutta 
vähemmistökysymyksistä. Vähemmistöpoliit-
tinen ohjelma ei saa jäädä hyllyntäytteeksi, 
vaan se on pantava toteutukseen, sanoo neu-
vonpitoryhmän varapuheenjohtaja Marietta 
de Pourbaix-Lundin (M).

RUOTSINSUOMALAISISTA 
KERTOVA KIRJAHANKE ETENEE

Haningen ruotsinsuomalaisista kertova 
kirjaprojekti etenee. Avoimeen projektiin 
on osallistunut kaikkiaan noin 25 ihmistä, 
joista noin puolet ovat edelleen Haningen 
asukkaita. Kirja julkaistaan syksyllä ja 
sen sisältö tulee olemaan kokonaan kak-
sikielinen. Yhteistyöprojektiin osallistuvat 
Haningen kunnan lisäksi ABF Södertörn 
ja kustantamo Verbal förlag.

KIRJAPIIRIN AIHEENA SOFI  
OKSASEN KOIRAPUISTO

Tule mukaan kirjapiiriin keskustelemaan 
Sofi Oksasen kirjasta Koirapuisto. 
Tapahtuma järjestetään etänä Jitsi Meet 
-palvelussa. Tapahtuman kieli on ruotsi.  
Aika: 10. toukokuuta klo 10.00-11.30.
Ilmoittautudu viimeistään 19.4. osoittee-
seen caroline.stillman@haninge.se.   
Järjestäjä: Handenin kirjasto (josta saat 
myös hankittua kirjan).
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PÅ SVENSKA

Haninge föräras priset för sitt framgångsrika 
minoritetsarbete, som engagerar kommunens 
politiker och tjänstemän och främjar minorite-
tens möjligheter att behålla och utveckla sin 
kultur.

– Det här är en bekräftelse på att vi gör ett 
gott arbete och att vi befinner oss på rätt 
väg. Samtidigt visar det att strategiskt arbete 
belönas, säger Haninge kommuns minoritets-
strateg Sanna Rantamäki.

Sverigefinländarnas delegation konstaterar 
i sin motivering att Haninge kommun har ett 

HANINGE UTSEDD TILL ÅRETS SVERIGEFINSKA KOMMUN

politiskt tillsatt rådgivande organ, som gen-
omför öppna samråd med den sverigefinska 
minoriteten. I motiveringen nämns även att 
kommunens politiska samråd har skapat ett 
nationellt politikernätverk för kommuner som 
ingår i det finska förvaltningsområdet i syfte 
att höja kunskapsnivån och utbyta erfarenhe-
ter om minoriteternas rättigheter.

– Haninge har jobbat systematiskt och 
långsiktigt med frågorna. Kommunen har i 

Haninge kommun har utsetts till årets sverigefinska minoritetskommun 2020 av Sverige-
finländarnas delegation. Syftet med utnämningen är att uppmuntra kommuner att arbeta 
strukturerat, långsiktigt, målmedvetet och innovativt med sverigefinsk språklig och kulturell 
identitet och med nationella minoritetsrättigheter.

Bild: Martin von Pfaler

På bilden från vänster: Petri Salonen, Mariet-
ta de Pourbaix-Lundin och Sanna Rantamäki.
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PÅ SVENSKA
KOMMUNFULLMÄKTIGE AN-
TOG MINORITETSPROGRAM
Haninges kommunfullmäktige antog ett 
nytt minoritetspolitiskt program vid sitt 
ordinarie möte den 14 december 2020. 
Programmet, som beretts under två års 
tid, träder i kraft omedelbart och anger 
riktlinjer för det minoritetspolitiska arbe-
tet i kommunen.

samverkan mellan politiker, tjänstepersoner, 
aktiva föreningar och minoritetsföreträdare 
haft en samsyn kring hur vi tar oss framåt. 
Särskilt viktigt tror jag det har varit att politi-
ker varit engagerade på högsta politiska nivå, 
vilket visar på att vi tar minoritetspolitiken 
på allvar, säger Haninges kommunalråd Petri 
Salonen (C).

– Jag är inte förvånad över att Haninge fick 
priset. Haninge ligger i framkant när det gäller 
samråd och jobbar systematiskt med detta. 
Kommunfullmäktige i Haninge har också nyli-
gen antagit ett genomtänkt Minoritetspolitiskt 
program, konstaterar samrådsgruppens vice 
ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M).

Haninge har också tagit en ledande roll i mi-
noritetsarbetet på det regionala planet. I sin 
prismotivering uppmärksammar delegationen 

det faktum att Haninge under 2020 bjöd in 
alla kommuner i region Stockholm som ingår i 
förvaltningsområdet till ett digitalt möte, vars 
syfte var att diskutera hur kommunerna kan 
stärka varandra samt utröna vilka möjliga 
samarbeten som kan skapas. 

Haninge har under det gångna året färdigs-
tällt en modell, enligt vilken konkreta frågor 
som berör de nationella minoriteterna kan tas 
upp och diskuteras på så kallade dialogmöten 
direkt i förvaltningarna.

– Vi kallar det för Haningemodellen. Idén 
med modellen är att ta frågorna direkt till den 
berörda beslutsinstansen, vilket leder ofta till 
snabba och fungerande lösningar, förklarar 
Sanna Rantamäki. 

– Är kommunen förvaltningsområde för finska 
språket så är det självklart att tjänster och 
information ska finnas på finska. Dialogmö-
tena i förvaltningarna inte bara underlättar, 
de hjälper också till så att inga missförstånd 
ska uppstå för sverigefinnar i kontakt med 
kommunens olika förvaltningar, fortsätter 
Marietta de Pourbaix-Lundin. 

Pandemiårets utmaningar till trots har 
Haninge enligt Sverigefinländarnas delegation 
lyckats väl med att underhålla och utveckla 
sitt minoritetsarbete i kommunen. Bland an-
nat tack vare en välfungerande organisation.

- Priset kan uppmuntra oss själva att fortsätta 
jobba för de mål som vi tillsammans beslutat 
om, oavsett vem som styr kommunen. Priset 
är ett erkännande men samtidigt ett åtagan-
de för det vi beslutat om. Dessutom tror jag 
att priset kan få andra politiker i vårt land att 
engagera sig i minoritetspolitiken, konstaterar 
Petri Salonen.

FINSK DAGVERKSAMHET PÅ 
TRÄFFPUNKT TALLHÖJDEN 
Finskspråkig dagverksamhet kommer att 
starta upp på träffpunkt Tallhöjden så fort 
situationen tillåter. Eventuellt kan vissa 
utomhusaktiviteter starta redan på våren.
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TIETOA COVID-19- 
TILANTEESTA SUOMEKSI
Kunnan suomenkielisiltä kotisivuilta 
löydät tietoa siitä, miten Haningen kunta 
toimii ehkäistäkseen covid-19-tartunnan 
leviämistä ja miten rokotuskampanja 
tautia vastaan etenee. Pysy ajan tasalla 
seuraamalla uutisia netissä:

Haninge.se/suomeksi

Lisäksi suomenkielistä tietoa saa muun 
muassa myös alla olevista osoitteista: 

1177.se
Folkhalsomyndigheten.se
Sverigesradio.se/sisuradio
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