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RUOSUSENIOREILLA OIKEUS SUOMENKIELISEEN VANHUSTENHOITOON

Vanhustenlautakunnan puheenjohtaja
Martin Strömwall kuvasi vanhustenhuoltoa
Haningessa kattavana
muihin kuntiin verrattuna.
Kunnassa toimii kuusi
kunnallista palvelutaloa,
jonka lisäksi vanhustenhoitoa tarjoaa seitsemän
yksityistä harjoittajaa.
– Senioreille kohdistuvien palveluidemme
tavoitteena on toimia ehkäisevästi ja antaa
ikäihmisille mahdollisuus terveeseen elämäntyyliin, Strömwall jatkoi.
Strömwall kertoi myös Handenissa keskeisellä paikalla avatusta uudesta Terrassen
-hoivakodista, jonka toiminnassa käytetään
viimeisintä hoivateknologiaa.
– Tavoitteemme on hyödyntää tekniikkaa niin
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pitkälle kuin se on mahdollista ja ajan mukaan levittää teknisiä ratkaisuja myös kunnan
muihin palvelutaloihin.
Sosiaali- ja vanhustenhallinnon johtaja Siw
Lidestål painotti koulutetun henkilökunnan
merkitystä:
– Osaaminen on meille
erittäin tärkeää. Ellei ole
hyvää koulutusta, eivät työpanoksetkaan ole
hyviä. Terrassenissa kaikilla hoitoapulaisilla
on oltava hoitoapulaiskoulutus.

Kuva: Haningen kunta

Kuva: Olof Holdarr

Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän kesää edeltävän kokouksen teemana olivat seniorit. Teams-sovelluksessa järjestettyyn neuvonpitoon osallistuivat Haningen kunnan
vanhustenlautakunnan puheenjohtaja Martin Strömwall (KD) ja sosiaali- ja vanhustenhallinnon johtaja Siw Lidestål.

Neuvonpidon teeman takana oli aikaisempi kuntalaisaloite koskien suomenkielistä
vanhustenhoitoa Haningessa. Vuonna 2017
tehtyä aloitetta on puitu jo useita vuosia. Tällä
Jatkuu sivulla 5

Kuva: Mostphotos

SUOMITUPA HALUTAAN KÄYNNISTÄÄ UUDELLEEN
Suomituvan päivätoiminta Jordbrossa lakkautettiin jo puolitoista vuotta sitten. Suomen
kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän kokouksessa Haningen kunta vastasi ruotsinsuomalaisten senioreiden kritiikkiin. – Aikomuksemme ei koskaan ollut lakkauttaa toimintaa.
Suomitupa oli suosittu kohtaamispaikka, jossa järjestettiin ruotsinsuomalaisille eläkeläisille säännöllistä päivätoimintaa. Toiminta jäi
ilman toimitiloja, kun kunta irtisanoi vuokrasopimuksen syksyllä 2019.
– Aikomuksemme oli, että toiminta siirrettäisiin Tallhöjdeniin, mutta pandemia tuli väliin,
sanoi Sosiaali- ja vanhustenhallinnon johtaja
Siw Lidestål.
– Tavoitteemme on käynnistää toiminta uudelleen niin pian kuin mahdollista.
Suomituvan sulkeminen on aiheuttanut
ruotsinsuomalaisilla senioreilla paheksuntaa.
On pelätty, että kunta lakkauttaisi suomenkielisen päivätoiminnan kokonaan.
– Siitä ei todellakaan ole kyse. Teemme juuri
arviota kohtaamispaikkojen pandemian
jälkeisestä toiminnasta ja tutkimme erilaisia

vaihtoehtoja. Pyrimme tekemään toimintaan
huomattavia parannuksia, vakuutti vanhustenlautakunnan puheenjohtaja Martin
Strömwall (KD).
– Kunnassa asuu paljon suomenkielisiä ikäihmisiä, joten toiminnan lakkauttaminen olisi
näissä olosuhteissa kummallista.
Missä muodossa ja miten Suomituvan
toiminta saadaan uudelleen käynnistettyä,
oli tämän lehden mennessä painoon vielä
epäselvää. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että
toimintaa tullaan järjestämään aamupäivällä
maanantaisin ja keskiviikkoisin.
– Haluamme toiminnan jatkuvan ja kehittyvän niin hyväksi, kuin se olla ja voi, Strömwall
tähdensi.
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EYLEM SÜTCÜ VASEMMISTON EDUSTAJAKSI NEUVONPITORYHMÄÄN
Suomen kielen hallintoaluetta koskevista asioista päättää hallintoalueen neuvonpitoryhmä,
jossa istuu edustajia kaikista kunnanvaltuuston poliittisista puolueista. Neuvonpitoryhmä
kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Neuvonpitoryhmän uusin jäsen on vasemmistopuolueen
Eylem Sütcü, joka vastasi viiteen kysymykseen siitä, miten hän haluaa parantaa suomen
kielen asemaa Haningessa.
1. Mitä sinulle merkitsee se, että Haninge
kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen?
Minulle on Haningen asukkaana erityisen
tärkeää, että kunta tarjoaa suomenkielisille
asukkailleen tietoa heidän äidinkielellään
ja viestittää heille suomeksi. Se on tärkeää
siksi, koska se mahdollistaa aktiivisen osallistumisen yhteiskuntaan. Hallintoalueeseen
kuuluvien kuntien on luotava kansallisille
vähemmistöille mahdollisuus käyttää omaa
äidinkieltään ollessaan yhteydessä viranomaisiin, sekä suullisesti, että kirjallisesti.
2. Kuinka Haninge voi toimia aktiivisesti
edistääkseen suomen kielen asemaa?
En ole aivan varma tietävätkö kaikki Haningen suomenkieliset asukkaat, että heillä on
oikeus saada tietoa suomeksi. Kunnan on
pyrittävä tiedottamaan aktiivisemmin tästä
mahdollisuudesta. Ihmisille on kerrottava
heidän oikeuksistaan ja viranomaisten on
pystyttävä vastaamaan suomeksi, saameksi
sekä meänkieleksi. Laissa sanotaan selvästi,
mitä hallintoalueen viranomaisilta vaaditaan.
Tämä on meille vasemmistopuoluelaisille
erittäin tärkeä kysymys. Meidän tuellamme
kunnanvaltuusto asetti joulukuussa 2020
kunnalle vaatimuksen täyttää suomen kielen
käytölle vaadittavat tuki- ja toimenpidetarpeet. Neuvonpitoryhmän tehtäviin kuuluu
meidän mielestämme auttaa kuntaa näiden
tarpeiden kartoittamisessa.
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3. Miten suhtaudut omaan tehtävääsi
suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän jäsenenä?
Minun tehtäviini kuuluu toimia suomalaistaustaisten henkilöiden hyväksi – kuunnella
heidän toivomuksiaan, mielipiteitään ja
tarpeitaan niin pitkälle kuin mahdollista.
Toivon tässä tehtävässä voivani vaikuttaa
siihen, että suomalaisen vähemmistöryhmän
oikeudet huomioidaan ja että kunta kantaa
vastuunsa suomen kielen hallintoalueena.
4. Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeimpiä
suomen kielen aseman kannalta Haningen
kunnassa juuri nyt?
Juuri tällä hetkellä minusta on erityisen
tärkeää lisätä ihmisten tietoisuutta heidän
oikeudestaan saada tietoa vähemmistökielillä. Vähemmistöjen kulttuuri- ja kielitaitojen
lisääminen on nähtävä mahdollisuutena,
sekä yksilön itsensä, että kunnan näkökulmasta. Kun nyt esimerkiksi olemme eläneet
pandemian kanssa yli vuoden, tajuan entistä

NEUVONPITORYHMÄN
POLIITIKOT
Petri Salonen (C) (puheenjohtaja)
Marja Väisänen (S)
Hans Andersson (KD)
Nicole Forslund (L)
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (varapuheenjohtaja)
Göran Boström (SD)
Eylem Sütcü (V)

Jatkoa sivulta 2: "Oikeus vanhustenhoitoon"

Kuva:Eylem Sütcü (yksityinen)

hetkellä suomenkielisiä hoitopaikkoja
tarjotaan Villa Gullringenissä. Lisäksi
kunta ostaa suomenkielisiä hoitopaikkoja Enskedessä sijaitsevasta Suomikodista.

– Minun tehtäviini kuuluu toimia suomalaistaustaisten henkilöiden hyväksi – kuunnella
heidän toivomuksiaan, mielipiteitään ja
tarpeitaan, sanoo Eylem Sütcü.
paremmin kuinka tärkeää on, että tieto kulkee kaikille. Kaikkien on pystyttävä ymmärtämään, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, mitä
suosituksia tulisi noudattaa ja minkälaista
apua tarjolla on.
5. Miten haluat itse toimia Haningen kunnan suomenkielisen vähemmistön hyväksi
seuraaviin vaaleihin saakka?
Haningen kunnassa on paljon ruotsinsuomalaisia ja Haningen suomalaiset yhdistykset
ovat tärkeitä toimijoita. Kaikki eivät kuitenkaan ole aktiivisia yhdistyksissä ja kunnan
olisi löydettävä muitakin viestityskanavia,
joiden kautta tavoittaa myös ei-aktiiviset. Tiedottamista on sopeutettava, koska kaikilla ei
ole käytettävissään tietokonetta ja internet-liitäntää. Tietoa pitää levittää toimintaesteisille
heille parhaiten sopivalla tavalla, esimerkiksi
lyhytelokuvien muodossa.

– Kuulumme suomen kielen hallintoalueeseen ja tavoitteenamme on pystyä
tarjoamaan suomenkielisiä paikkoja
kaikille, jotka niitä haluavat. On asumiskoordinoijan tehtävä pysyä ajan tasalla
tarjonnasta ja jakaa paikkoja niille, jotka
niitä tarvitsevat, sanoi Lidestål.
Tieto siitä, että ruotsinsuomalaisilla
senioreilla on oikeus suomenkieliseen
vanhustenhoitoon, ei välttämättä ole
tavoittanut kaikkia. Kunnan vähemmistöstrategi Sanna Rantamäki kysyi siksi,
eikö vanhuksilta olisi aika alkaa rutiiniluonteisesti tiedustella, haluavatko he
hoivapaikan suomenkielisestä palvelutalosta.
– Se on hyvä kysymys, jota meidän täytyy
Sosiaali- ja vanhustenhallinnossa alkaa
selvittää, Lidestål vastasi.
Strömwallin mukaan kunnan yleinen
strategia on täyttää ensin kunnan omissa palvelutaloissa olevat paikat ennen
senioreiden sijoittamista yksityisten
palveluntarjoajien hoivaan.
–Suomalaiselle osastolle haettaessa
voidaan näistä suuntalinjoista poiketa,
sanoi Lidestål.
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KIRJA HANINGEN RUOTSINSUOMALAISISTA JULKISTETAAN

Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän seuraava
kokous pidetään
torstaina 16.
syyskuuta 2021.
Kokoukseen,
jonka teemana on
vähemmistöpolitiikka
ja kunnan vähemmistöpoliittinen ohjelma, osallistuu kunnanjohtaja Magnus Gyllestad.

Kuva:Olof Holdar

MAGNUS GYLLESTAD
VIERAILEE NEUVONPIDOSSA

"Puoli vuosisataa sisua"
on kappale nykyhistoriaa, joka kuvaa ruotsinsuomalaista Haningea
vuosina 1971-2021.
Kirjan julkistamistilaisuus pidetään lauantaina 11. syyskuuta
klo 14.15–15:30 Poseidonin
torilla Handenissa. Ohjelmassa on kirjoittajien
henkilökohtaisia puheenvuoroja, näyttelijä
Sannamari Patjas lukee otteita kirjasta ja
Patjas-Antila-Ihanus trio viihdyttää. Kirja on
saatavilla koko tapahtuman ajan.

KUNNAT OPPIVAT TOISILTAAN VÄHEMMISTÖTYÖSTÄ
Kesäkuun alussa osallistuin kokoukseen,
jossa poliittiset edustajat Haningesta,
Huddingesta, Sundbybergistä, Norrtäljestä,
Södertäljestä, Upplands-Brosta, Sigtunasta ja
Upplands-Väsbystä keskustelivat kansallisen
vähemmistötyön edistämistä koskevista asioista. Kokousta johti Haningen kunnanneuvos
Petri Salonen (C).
Haningen suomen kielen hallintoalueen
poliitikkojen aloitteesta käynnistetyn alueellisen poliitikkoverkoston tavoitteena on vaihtaa
kokemuksia ja jakaa tietoa siitä, miten kunnissa työskennellään poliittisesti kansallisten
vähemmistöjen hyväksi.
Monet kunnat ovat jo päässeet pitkälle.
Haningessa hyväksyttiin joulukuussa vähemmistöpoliittinen ohjelma, jossa vähemmistötyölle asetetaan selvät suuntaviivat. Myös
Huddingessa ollaan laatimassa vähemmistöpoliittista ohjelmaa, mutta prosessi on
myöhästynyt pandemian takia. Sundbybergin
kunnassa hyväksytään vähemmistöpoliittiselle työlle uudet tavoitteet ja suuntalinjat
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todennäköisesti joulukuussa, kun taas Norrtäljen kunnassa tavoitteista ja suuntalinjoista
päätettiin osittain jo vuonna 2019. UpplandsVäsbyn kunta hyväksyi oman vähemmistöpoliittisen ohjelmansa viime vuonna.
Sain kuitenkin vaikutelman, että monessa
kunnassa haetaan vähemmistötyölle edelleen
kiinteää muotoa. Kokouksessa sain usein
kuulla, että kuntien muilta poliitikoilta toivottiin aktiivisempaa osallistumista ja omistautumista vähemmistöpoliittisille kysymyksille.
Töitä on vielä on paljon jäljellä, ennen kuin
kansallisten vähemmistöjen tarpeet huomioidaan samalla tavoin ja tasavertaisesti kaikissa Tukholman alueen kunnissa. Ensimmäinen
tavoite on kieltämättä, että kunnat täyttävät
kaikki uuden vähemmistölain määräämät vaatimukset.
Martin von Pfaler
Kaksikielinen toimittaja
Haningen kunta

Kuva: Mostphotos

HAETAAN: RUOTSINSUOMALAISIA EDUSTAJIA DIALOGIRYHMIIN
Haningen vähemmistöpoliittisen ohjelman toteuttamista jatketaan. Syksyllä 2021 on aika
valita ruotsinsuomalaisten keskuudesta ne henkilöt, jotka saavat edustaa vähemmistöryhmää dialogiryhmissä.
Haningen kunnan vähemmistöpoliittisen
ohjelman tavoitteena on osallistuttaa kansalliset vähemmistöt konkreettiseen päätöksentekoon dialogiryhmien puitteissa käytävien
rakenteellisten keskusteluiden ja neuvonpitojen kautta. Kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto,
kunnanjohtohallinto, sosiaali- ja vanhustenhallinto sekä koulutushallinto ovat jo nimenneet yhteyshenkilönsä dialogiryhmiin.
Dialogeja on tarkoitus järjestää vähintään
kahdesti vuodessa ja keskustelujen tavoitteena tulee olemaan kartoittaa vähemmistöille
tärkeitä kysymyksiä ja tarpeita ja asettaa ne
tärkeysjärjestykseen, mahdollistaen siten
myös vähemmistötyön seurannan.

Syksyllä 2021 dialogiryhmiin valitaan uudet
ruotsinsuomalaiset edustajat. Tehtävään voidaan nimetä yksittäisiä, Haningessa kirjoilla
olevia ruotsinsuomalaisia. Haningeen rekisteröityneillä ruotsinsuomalaisilla yhdistyksillä
on myös mahdollisuus valita dialogiryhmiin
omia puhehenkilöitään.
Edustajat valitaan tämän vuoden viimeisessä
neuvonpitokokouksessa 18. marraskuuta.
Mikäli haluat lisää tietoa edustajien nimeämisestä ja valitsemisesta, ota yhteyttä vähemmistöstrategi Sanna Rantamäkeen, sanna.
rantamaki@haninge.se, puh. 08-606 88 73.
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PÅ SVENSKA

Bild: Mostphotos

SVERIGEFINSKA SENIORER HAR RÄTT TILL ÄLDREVÅRD PÅ FINSKA

– Målet för våra äldretjänster är att arbeta
proaktivt och erbjuda de äldre möjlighet till en
frisk livsstil, sade Strömwall.
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Strömwall berättade också om det nya vårdoch omsorgsboendet Terrassen, som öppnat
på en central plats i Handen och där verksamheten drar nytta av den senaste vårdteknologin.
– Vår avsikt är att utnyttja tekniken så långt
som det är möjligt och
med tiden sprida de tekniska lösningarna även
till andra äldreboenden.
Social- och äldredirektör Siw Lidestål betonade också personalens betydelse:

Bild: Haninge kommun

Äldrenämndens ordförande Martin Strömwall
beskrev äldrevården i
Haninge som omfattande jämfört med andra
kommuner. Utöver de
sex kommunala äldreboendena i kommunen finns
dessutom sju privata utövare.

Bild: Olof Holdarr

Temat för det senaste samrådet inom Haninge finska förvaltningsområde var äldrevården. I
mötet deltog äldrenämndens ordförande Martin Strömwall (KD) och social- och äldredirektör Siw Lidestål.

PÅ SVENSKA

Bakom temat för samrådet låg ett tidigare
medborgarförslag om finskspråkig äldrevård
i Haninge. Förslaget, som inkom redan år
2017, har länge varit uppe till diskussion. I
dagsläget erbjuds finskspråkig äldrevård på
Villa Gullringen. Dessutom köper kommunen
platser på Suomi-koti i Enskede.
– Vi ingår i det finska förvaltningsområdet och
vårt mål är att kunna erbjuda finskspråkiga
platser till alla som vill ha. Det är boendekoordinatorns uppgift att hålla sig underrättad om
vad som finns att tillgå och att fördela platser
till behövande, sade Lidestål.
Att sverigefinska seniorer har rätt till äldrevård på finska är inte nödvändigtvis allmänt
känt. Kommunens minoritetsstrateg Sanna
Rantamäki undrade, om det inte vore på
tiden att rutinmässigt börja fråga de äldre om
de vill ha plats på ett finskspråkigt äldreboende.
– En bra fråga som vi på social- och äldreförvaltningen behöver ta tag i, svarade Lidestål.
Enligt Strömwall är kommunens generella
strategi att först och främst fylla upp platserna i kommunens egna äldreboenden innan
man börjar placera folk hos privata vårdgivare.
– Då någon söker till en finsk avdelning kan vi
dock göra undantag, sade Lidestål.

EYLEM SÜTCÜ (V) NY REPRESENTANT I SAMRÅDSGRUPPEN
I samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde sitter representanter för samtliga
politiska partier i
kommunfullmäktige.
Samrådsgruppen
träffas fyra gånger om
året för att samråda om
frågor som rör den sverigefinska minoriteten i Haninge. Det nyaste
tillskottet i gruppen är vänsterpartisten
Eylem Sütcü.
Vad betyder det för dig att Haninge
ingår i det finska förvaltningsområdet?
För mig känns det extra viktigt att kommunikation och information på finska finns
tillgängligt för våra finsktalande kommuninvånare. Det möjliggör att man kan ta aktiv del i
samhället.
Hur kan Haninge jobba aktivt
med att lyfta fram de finska språkfrågorna?
Jag är inte så säker på att alla som bor i Haninge vet om att de har rätt att få information
på finska. Kommunen bör mer aktivt sprida
information om den möjligheten.
Hur ser du på din roll
som medlem i samrådsgruppen?
I min roll ingår att verka för personer
med finsk bakgrund, lyssna och inhämta
önskemål, åsikter och behov så långt som
möjligt. Jag hoppas kunna bidra till att den
finska minoritetsgruppens rättigheter uppmärksammas och att kommunen tar sitt
ansvar som finskt förvaltningsområde.
Not: Svaren har förkortats och redigerats.
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Bild:Privat

– Kompetens är väldigt viktigt för oss. Utan
en bra utbildning blir inte heller arbetsresultatet bra. På Terrassen ska alla vårdbiträden ha
vårdbiträdesutbildning.

PÅ SVENSKA

Bild: Mostphotos

SÖKES: SVERIGEFINSKA REPRESENTANTER TILL DIALOGGRUPPER
Arbetet med att förverkliga Haninges minoritetspolitiska program pågår för fullt. Under
hösten 2021 har det blivit dags att välja de sverigefinska representanter som ska sitta med
i kommunens dialoggrupper.
Haninge kommun har tagit fram en modell
för att genomföra strukturerade samråd
och dialoger med kommunens nationella
minoriteter. Kultur- och fritidsförvaltningen,
kommunstyrelseförvaltningen, social- och äldreförvaltningen samt utbildningsförvaltningen
har redan utsett de förvaltningskontakter som
kommer att ingå i dialoggrupperna.
Dialoger hålls minst två gånger per år med
syftet att identifiera viktiga frågor och behov
hos minoritetsgrupperna samt ta reda på vad
som bör prioriteras. Dialogerna ska också ge
möjlighet till uppföljning av minoritetsarbetet.
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Under hösten 2021 är det dags att välja sverigefinska representanter till dialoggrupperna.
Det är då möjligt att nominera enskilda sverigefinska Haningebor som är folkbordförda
i kommunen. I Haninge registrerade sverigefinska föreningar har också möjlighet att välja
sina talespersoner till dialoggrupperna.
Valet av representanter kommer att ske under
årets sista öppna samråd den 18 november.
För mer information om nominering och val
kontakta minoritetsstrateg Sanna Rantamäki,
sanna.rantamaki@haninge.se, telefon 08-606
88 73.

PÅ SVENSKA
BOKRELEASE FÖR BOKEN OM
HANINGES SVERIGEFINNAR

Haninge finska förvaltningsområde samlas
till nästa öppna
samråd torsdagen
den 16 september 2021 kl.
17.00–19.00.
Mötet, vars tema är
minoritetspolitik och
det minoritetspolitiska
programmet, kommer att gästas av kommundirektör Magnus Gyllestad.
Läs mer om mötet på Haninge.se/minoritet

Bild:Olof Holdar

MAGNUS GYLLESTAD
BESÖKER SAMRÅDET

Ett halvt sekel av sisu är
ett stycke nutidshistoria och beskriver vårt
sverigefinska Haninge
mellan åren 19712021. Bokrelease
ordnas lördagen den
11 september kl.
14.15–15.30 på Poseidons
torg i Handen. På programmet står personliga
tal av författare och medförfattare, uppläsning från boken av skådespelerskan Sannamari Patjas varvas med musik av sverigefinska Trion Patjas-Antila-Ihanus. Boken kommer
att finnas tillgänglig under dagen.

KOMMUNER LÄR SIG OM MINORITETSARBETE AV VARANDRA
I början av juni deltog jag i ett möte där politiker från Haninge, Huddinge, Sundbyberg,
Norrtälje, Södertälje, Upplands-Bro, Sigtuna
och Upplands-Väsby diskuterade kring hur minoritetsarbetet kan organiseras i en kommun.
Det regionala politikernätverket startades
på initiativ av politikerna i Haninge finska
förvaltningsområde. Målet med nätverket är
att utbyta erfarenheter och sprida kunskap
om det politiska arbetet kring frågor som rör
nationella minoriteter i kommunerna.
I Haninge antogs ett minoritetspolitiskt program i december förra året. Även i Huddinge
förbereds ett program, men processen har
försenats på grund av pandemin. I Sundbyberg kommer nya mål och riktlinjer för det
minoritetspolitiska arbetet troligen att antas
i december medan Norrtälje tog ett delbeslut

redan 2019. Upplands-Väsby kommun antog
ett eget minoritetspolitiskt program förra året.
Mitt intryck var att många kommuner fortfarande söker efter fastare former för sitt
minoritetsarbete. Nästan alla mötesdeltagare
önskade att övriga politiker i kommunen
skulle delta och engagera sig mer aktivt för
de minoritetspolitiska frågorna.
Mycket återstår att göra innan de nationella
minoriteternas behov uppmärksammas
likvärdigt i alla kommuner i Stockholms län.
En första milstolpe blir onekligen att kommunerna uppfyller kraven i den
nya minoritetslagen.
Martin von Pfaler
Tvåspråkig redaktör, finska
Haninge kommun

11

LATAA TAI TILAA VÄHEMMISTÖPOLIITTINEN OHJELMA
Haningen kunta hyväksyi joulukuussa 2020
uuden vähemmistöpoliittisen ohjelman.
Ohjelma kuvaa toimintamalleja ja suuntalinjoja kunnan vähemmistötyölle selkeällä ja
helposti ymmärrettävällä tavalla.
Ohjelma on ladattavissa Haningen kunnan
suomenkieliseltä kotisivulta:
Haninge.se/suomeksi
Mikäli haluat ohjelmasta oman painetun
kappaleen, voit tilata sen suoraan Haningen
kunnan vähemmistöstrategi Sanna Rantamäeltä, sanna.rantamaki@haninge.se.
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