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NEUVONPITORYHMÄN  
KOKOUKSET VUONNA 2022

Suomen kielen hallintoalueen neuvon-
pitoryhmä kokoontuu ensi vuonna neljä 
kertaa. Kokouspäiväykset ovat:

17. helmikuuta 
5. toukokuuta 
22. syyskuuta 
24. marraskuuta

RUOTSINSUOMALAISISTA KER-
TOVA KIRJA JOULULAHJAKSI

"Puoli vuosisataa sisua" 
on kappale nykyhistori-
aa, joka kuvaa ruotsin-
suomalaista Haningea 
vuosina 1971–2021. 
Joululahjaksi sopivan 
kirjan voit tilata suo-
raan kustantamolta 
osoitteessa verbalforlag.se

LAPSET JA NUORET  
ENSI VUODEN TEEMANA

Suomen kielen hallintoalueen neuvonpito-
ryhmän 18. marraskuuta pidetyssä kokouk-
sessa valittiin ensi vuoden teemaksi lapset ja 
nuoret. Kokouksessa keskusteltiin siitä, miten 
kunnassa asuvat nuoret ruotsinsuomalaiset 
voitaisiin houkutella aktiivisesti mukaan 
vaikuttamaan. Kunnan vähemmistöstrategi 
Sanna Rantamäki kertoi pitäneensä kokousta 
edeltävällä viikolla ensimmäisen lapsineuvon-
pitokokouksen Vikinga-koulun kaksikielisten 
luokkien oppilaiden kanssa. Oppilaat osoitti-
vat Rantamäen mukaan suurta kiinnostusta 
asiaa kohtaan. Hallintoalueen neuvonpitoko-
kouksessa päätettiin hakea ensi vuoden aika-
na lapsineuvonpidoille kiinteämpää muotoa 
ja myös kontaktoida lasten vanhempia.

SUOMEN KIELEN TAIDOT 
KARTOITUKSEEN

Tulevana vuonna aloitetaan kartoitus kunnan 
henkilökunnan suomen kielen taidoista. Kar-
toituksen pohjalta kerättyä tietoa on tarkoitus 
voida käyttää tulevaisuudessa, kun kunnan 
suomenkielisille asukkaille halutaan tarjota 
palveluja suomeksi.  
– Suomalaisilla asukkailla on lainmukainen 
oikeus asioida kunnassa suomeksi ja siksi 
meillä on oltava tiedossa, ketkä pystyvät yh-
teydenottoihin vastaamaan, selittää kunnan 
vähemmistöstrategi Sanna Rantamäki. 
Kartoituksen lasketaan valmistuvan vuonna 
2023.

SUOMALAISIA ELOKUVIA
Haningen suomen kielen hallintoalue ja 
Handenin kirjasto järjestävät yhdessä 
kevään aikana kaksi elokuvanäytöstä.
14. maaliskuuta – Ensilumi. 
Draamaelokuva vuodelta 2020.  
Ohjannut Hamy Ramezan.
19. tokokuuta – 70 on vain numero. 
Draamakomediaelokuva vuodelta 2021. 
Ohjannut Johanna Vuoksenmaa.

SENIORIMESSUT TOUKOKUUSSA
Haningessa järjestetään seniorimessut 19. 
toukokuuta 2022. Messujen teemana on ilo 
ja elämä ja niiden tavoitteena on keskittyä 
ensi sijassa arkiseen elämäniloon, eikä yhtä 
suuressa määrin erilaisiin apuvälineisiin, niin 
kuin aikaisempina vuosina on ollut tapana. 
Tiedossa on myös suomalaisia ohjelmanume-
roita, joista voit lukea lisää kevään aikana.
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Ruotsinsuomalaiset valitsivat edustajansa 
vuosille 2022 ja 2023 suomen kielen hallin-
toalueen neuvonpitoryhmän kokouksessa 18. 
marraskuuta 2021. 

Edustajat ovat (kuvassa vasemmalta lukien): 
Leena Niemi  
Lea Åkerblad  
(eläkeläisyhdistys Reippaan sijainen) 
Pirkko Sinkkonen  
(Reippaan vakituinen edustaja) 
Esa Kalasniemi 
Terttu Hepolehto (ei mukana kuvassa) 
Kuvassa toisena oikealta myös kunnan vä-
hemmistöstrategi Sanna Rantamäki.

Haningessa toimiva ruotsinsuomalaisten 
yhdistys "Haninge sverigefinska förening" ei 
vielä ole nimennyt omia edustajiaan. 

RUOTSINSUOMALAISET VALITSIVAT EDUSTAJANSA DIALOGIRYHMIIN

Kuva: Martin von Pfaler

Haningen vähemmistöpoliittisessa ohjelmassa kuvataan mallia, jossa dialogia käydään 
suoraan vähemmistöryhmän ja hallintojen virkamiesten välillä. Dialogien tavoitteena on 
kartoittaa ruotsinsuomalaisille tärkeitä kysymyksiä ja tarpeita ja löytää niille yleisvaltaisia 
ratkaisuja.

Edustajien on tarkoitus tavata asianomaisen 
hallinnon virkahenkilöitä vähintään kahdesti 
vuodessa pidettävissä dialogikokouksissa.

Dialogin lähtökohtana ovat yhteiset tavoitteet 
kehittää yhtä tai useampaa kysymystä erilais-
ten ruotsinsuomalaisten tilanteeseen liittyvien 
kysymysten ratkomiseksi. Dialogiryhmissä ja 
neuvonpidossa ei käsitellä yksittäisiä asioita.

Dialogikokousten esityslistalle haluttavat ky-
symykset lähetetään vähemmistöstrategille.

Tarvittaessa muodostetaan työ- tai projek-
tiryhmiä, jotka hoitavat kulttuuri-, kieli ja 
koulutus-, sekä vanhustenhoitoasioita. Työ- ja 
projektiryhmien on oltava ideointivaiheessa 
kaikille avoimia. Dialogit aloitetaan virallisesti 
ensi vuoden alussa.
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HANINGE VASTAANOTTI RUOTSINSUOMALAISEN PALKINNON
”Vuoden ruotsinsuomalainen vähemmistökunta” -palkinto jaettiin Haningen kunnalle vuo-
delta 2020. Haningesta matkusti delegaatio Skellefteåhon vastaanottamaan palkintoa ja 
keskustelemaan siitä, kuinka kansallista vähemmistötyötä voitaisiin vielä parantaa.

”Vuoden ruotsinsuomalainen vähemmistökun-
ta” on Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan 
jakama vuotuinen palkinto. Ruotsinsuomalais-
ten päivänä 24. helmikuuta jaettavaa arvoni-
mitystä ei koronapandemian takia voitu jakaa 
ennen kuin lokakuussa. Seremonia pidettiin 
Skellefteåssa, vuoden 2019 voittajakunnassa.

Ruotsin kaikista suomen kielen hallintoaluee-
seen kuuluvista kunnista Haninge ja Skellef-
teå ovat kaksi, jotka ovat yltäneet kaikkein 
pisimmälle vähemmistölain soveltamisessa 
ja toiminnan sopeuttamisessa kansallisten 
vähemmistöjen, ja erityisesti suomenkielisen 
vähemmistön, tarpeisiin. Kuten valtuuston 
perustelussa lukee, Haninge on pandemia-
vuoden haasteista huolimatta onnistunut 
ylläpitämään ja kehittämään vähemmistö-
palveluita hienosti toimivan ja pönkittävän 
organisaation sekä neuvonpitoryhmän tuella.

– Se että kunnan poliitikot ovat alusta alkaen 
olleet toiminnassa mukana, on ollut vä-
hemmistötyölle elintärkeää, niin kuin myös 
Haningen ruotsinsuomalaisen vähemmistön 
osallistuttaminen neuvonpitoihin. Heidän 
kauttaan saamme tietoa siitä, miten työtä 
tulisi tehdä ja mihin kysymyksiin meidän tulisi 
tarttua, sanoo Haningen kunnan vähemmistö-
strategi Sanna Rantamäki.

– Henkilökohtaisesti olen ylpeä haningelainen 
ennen kaikkea siitä, että meidät on otettu 
tosissaan kunnan eri yhteistyöryhmissä ja että 
meillä on myös mahdollisuus vaikuttaa päätök-
siin. Jatkossakin meidän on pidettävä yhteistyö 
voimassa sekä poliittisesti että yhteiskunnalli-
sesti ja osallistuttava neuvonpitoihin aktiivisesti, 
sanoo Haningen suomalaisen eläkeläisyhdistys 
Reippaan puheenjohtaja Pirkko Sinkkonen.

Kuva: Martin von Pfaler
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Kahden edistyksellisen kunnan tapaaminen 
johti antoisaan keskusteluun siitä, kuinka 
kansallisten vähemmistöjen tarpeita voitaisiin 
tulevaisuudessa huomioida entistäkin enem-
män. Kuntien edustajat saivat paljon uusia 
ideoita ja virikkeitä. Työ ei pääty tähän, vaan 
se jatkuu uusin voimin.

– Meidän on levitettävä tietoa vähemmistöpo-
litiikasta sekä kunnan työntekijöille, että sen 
asukkaille. Poliittisen verkoston on jatkettava 
kokouksiaan lisätäkseen poliittista tietoisuut-
ta. Meidän olisi myös houkuteltava neuvonpi-
toihin lisää nuoria aikuisia sekä lapsia, miettii 
kunnanneuvos ja suomen kielen hallintoalu-
een neuvonpitoryhmän puheenjohtaja Petri 
Salonen (C).

– Poliitikkona ja hallintoalueen neuvonpito-
ryhmän varapuheenjohtajana näen itsestään 
selvänä tehtävänäni jatkuvasti ja väsymät-
tömästi huolehtia siitä, että kunnan kaikilla 
poliitikoilla ja virkahenkilöillä on tarpeeksi 
tietoa, osaamista ja koulutusta koskien 
vähemmistölakia ja sen sisältöä, neuvonpi-
toryhmän varapuheenjohtaja Marietta de 
Pourbaix-Lundin (M) täydentää.

Palkinnonjakoa juhlittiin gaalaillallisella ko-
hutussa Sara kulturhus -nimisessä kulttuuri-
talossa Skellefteån kaupungin keskustassa. 

20-kerroksinen rakennus on rakennettu 
kokonaan puusta. Illan isäntänä toimi Skel-
lefteån kunnan oppositioneuvos Andreas 
Löwenhöök, joka on myös ruotsinsuomalai-
sen neuvonpitoryhmän kokoonkutsuja.

Ruotsinsuomalaisten valtuuston puheenjoh-
taja Eivor Olofsson kertoi, mitä ”Vuoden ruot-
sinsuomalainen vähemmistökunta” -palkin-
nolla halutaan viestittää ja millä perusteilla se 
jaettiin juuri Haningen kunnalle.

– Meille tämä on suuri tunnustus siitä, että 
se työ, minkä me olemme tehneet, on ollut 
hyvää ja että voimme olla siitä ylpeitä. Kuulun 
itse kansalliseen vähemmistöön ja siksi mi-
nusta tuntuu erittäin hyvältä, että kansalliset 
vähemmistöasiat ovat kunnassamme niin kor-
kealla päiväjärjestyksellä, Salonen toteaa.

– Sisäinen, rakenteellinen työ ei aina näy 
ulospäin mutta on silti erinomaisen tärke-
ää, ja siitä meille jaetaan tämä palkinto. 
Saamamme huomio auttaa myös tuomaan 
vähemmistöasiat paremmin esille kunnassa 
eri tasoilla. Minulle tämä palkinto on vahvis-
tus siitä, että olemme tehneet hyvää työtä, 
Rantamäki päättelee.

Kuvat: Martin von Pfaler
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NUORET KIRJOITTAJAT PALKITTIIN KIRJOILLA

Kuluneen kouluvuoden aikana Vikinga-koulun suomenkieliset oppilaat osallistuivat kirja-
projektiin, jossa he saivat tehtäväkseen kirjoittaa ja piirtää jotakin Suomeen ja suomalai-
seen taustaansa liittyvää. Ennen syyslomaa kokoontuivat kaikki suomenkieliset oppilaat 
puhumaan kokemuksistaan ja kuulemaan, ketkä olivat saaneet teoksensa mukaan kirjaan. 
Kaikki oppilaat, joiden teokset oli julkaistu kirjassa, saivat myös lahjaksi oman kirjan.

Vikinga-koulun kaikki suomenkieliset oppilaat 
kokoontuivat koulun liikuntasaliin puhumaan 
opettajiensa ja apulaisrehtoreidensa kanssa 
siitä, millaista on kuulua kansalliseen vähem-
mistöön yleensä ja erityisesti juuri suoma-
laiseen kansalliseen vähemmistöön. Se oli 
ensimmäinen kerta kuin kaikki kaksikielisten 
luokkien oppilaat kerääntyivät koolle saman-
aikaisesti.

Syyslukukaudella 2020 oppilaat saivat tehtä-
väkseen kirjoittaa ja piirtää jotakin Suomeen 
ja suomalaiseen taustaansa liittyvää. Heille lu-
vattiin silloin, että osa piirroksista ja teksteistä 
julkaistaisiin kirjassa ”Puoli vuosisataa sisua”. 

Kirja kertoo Haningen ruotsinsuomalaisista 
ja heidän historiastaan Haningen kunnassa 
vuosien 1971 ja 2021 välillä.

Kirjan julkistamistilaisuus pidettiin syyskuussa. 
Oppilaat kokoontuivat syyslomaa edeltävällä 
viikolla kuulemaan, mitkä heidän piirustuk-
sistaan ja kertomuksistaan olivat päässeet 
mukaan kirjaan. Kaikki oppilaat, joiden teokset 
julkaistiin kirjassa, saivat myös lahjaksi oman 
kirjan. Kirjoja jakamassa oli kunnan vähem-
mistöstrategi, Sanna Rantamäki.

– Oppilaille on erittäin tärkeää saada tuntea 
yhteenkuuluvuutta ja ankkuroitua suomalai-
seen kulttuuriperintöönsä. Kirja kertoo hienolla 

Kuva: Martin von Pfaler
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tavalla kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmis-
tön väsymättömästä työpanoksesta ja siitä, 
mitä merkitsee olla ruotsinsuomalainen, hän 
sanoo.

Lapset ihastuivat saadessaan nähdä teoksen-
sa painettuina.

– Oli tosi kivaa, kun minun juttuni pääsi 
kirjaan. Minusta myös tehtävä oli kiva, sanoo 
Danilo viitaten kirjoitustehtävään, jonka tarkoi-
tuksena oli kerätä materiaalia kirjaa varten.

– Oli hauskaa, että piirtämäni kuva tuli mu-
kaan kirjaan ja että sain sen. Olin jo unohta-
nut, mitä olin piirtänyt. Oli oikein kivaa tavata 
kaikkia ja syödä yhdessä pikkuleipiä, Pauliina 
tähdentää.

Kaksikielinen suomalainen opetus Vikinga-
koululla käynnistyi vuonna 2016 ja ensim-
mäiset oppilaat ovat nyt ehtineet viidennelle 
luokalle. Koulun molemmat apulaisrehtorit 
olivat paikan päällä koko tilaisuuden ajan.

– Meidän on hankittava enemmän näkyvyyttä 
saadaksemme lisää oppilaita 

kaksikielisille luokille. Toivom-
me toiminnan kasvavan. 
Siksi me haluamme koulun 
johdon puolesta osoittaa, 
että pidämme suomenkielis-

tä toimintaa tärkeänä, Vikinga-
koulun apulaisrehtori Susanne 

Lindenskoug sanoo innokkaana.

– Kaikki eivät tiedä, että tarjoamme kaksi-
kielistä suomalaista opetusta, joten 
meillä on hyvät mahdollisuudet 
laajentaa toimintaa, kunhan 
vain pystymme levittämään siitä 
tietoa, lisää koulun toinen apu-
laisrehtori Michelle Näslund.

Kirjojen jakamista juhlittiin 
mehulla ja pikkuleivillä ja huone oli 
koristeltu sinisillä ja valkoisilla ilmapalloilla. 
Taululle oli ripustettu iso Suomen lippu.

– Jännitti odottaessa tietoa, jos minun piirus-
tukseni oli päässyt kirjaan. En enää muistanut, 
mitä olin edes piirtänyt. Oli kiva ottaa vastaan 
kirja Sannalta, kertoo Jesse.

– Tuntui hyvältä ja jännältä että minun 
piirustukseni nyt on painettu kirjaan, Melissa 
kommentoi.

Sanna Rantamäki tarttui myös tilaisuuteen 
kertoa lapsille suunnitelmista laajentaa vä-
hemmistöneuvonpitoja niin, että myös lapset 
ja nuoret saisivat sanoa asiansa. Se oli lasten 
mielestä hyvä idea. Välittömästi yksi viidennen 
luokan oppilaista kohotti kätensä ja kysyi, 

milloin he saisivat käyttöönsä omat oppilas-
tietokoneet. Michelle Näslund pystyi heti 
vastaamaan, että ”asia on jo käsiteltävä-
nä”. Mallikelpoinen esimerkki kansallisen 
vähemmistön kanssa käydystä suorasta 

dialogista. 

Tilaisuuden päätteeksi tarjottiin mehua, 
vadelmapikkuleipiä ja ”finska pinnar” -nimisiä 
pikkuleipiä.
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PÅ SVENSKA

”Årets sverigefinska minoritetskommun” är 
ett årligt pris som delas ut av Sverigefinlän-
darnas delegation på sverigefinländarnas dag 
den 24 februari. Coronapandemin medförde 
dock att årets prisutdelning inte kunde äga 
rum förrän i oktober. Prisöverlämnandet 
skedde i Skellefteå, 2019 års vinnarkommun.

Haninge och Skellefteå är två av de kom-
muner i Sverige som kommit allra längst i 
arbetet för de nationella minoriteterna, och 
då i synnerhet den finska. Sverigefinländar-
nas delegation skriver i sin prismotivering 
att man vill belöna Haninge, som trots det 
svåra pandemiåret har kunnat underhålla 
och utveckla sitt minoritetsarbete tack vare 
en välfungerande och stödjande organisation 

HANINGE EMOTTOG SVERIGEFINSK UTMÄRKELSE

och sina olika samverkansgrupper.

– Att politiken varit med från första början 
tror jag är a och o samt att kommunen ända 
från start involverade sverigefinnarna, säger 
Haninge kommuns minoritetsstrateg Sanna 
Rantamäki.

– Jag är stolt framförallt över det faktum att vi 
blivit tagna på allvar i kommunens olika sam-
arbetsgrupper och att vi också har möjlighet 
att påverka besluten. Även framdeles måste 
vi hålla samarbetet igång och delta aktivt i 
samråden, säger Pirkko Sinkkonen, ordfö-
rande för Haninges sverigefinska pensionärs-
förening Reipas.

Mötet mellan de två framstående kommu-

Bild: Martin von Pfaler

Från Haninge reste en delegation till Skellefteå för att emotta utmärkelsen "Årets sverige-
finska minoritetskommun" 2020 och för att utbyta idéer med föregående års prisvinnare om 
hur arbetet för de nationella minoriteterna kan förbättras ytterligare.
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nerna utmynnade i ett givande utbyte om hur 
arbetet för de nationella minoriteterna kan 
förbättras ytterligare.

– Vi behöver bredda kunskaperna om 
minoritetspolitiken hos medarbetarna och 
kommuninvånarna och fortsätta med våra 
politiska nätverksmöten för att öka kunskaps-
nivån, säger Petri Salonen (C), kommunalråd 
och ordförande i samrådsgruppen för finskt 
förvaltningsområde i Haninge.

– Som vice ordförande i samrådsgruppen 
ser jag det som min självklara uppgift att 
se till att alla politiker och tjänstepersoner i 
Haninge kommun har information, kunskaper 
och utbildning i vad minoritetslagen innebär, 
tillägger Marietta de Pourbaix-Lundin (M).

Prisöverlämningen hölls i omtalade Sara 
kulturhus i centrum av Skellefteå. Kvällens 
värd var Skellefteå kommuns oppositionsråd 
Andreas Löwenhöök, tillika sammankallande 
i den sverigefinska samrådsgruppen.

Eivor Olofsson, ordförande för Sverigefinlän-
darnas delegation, förklarade vad utmärkel-
sen innebär och på vilka grunder Haninge 
valts ut.

– Det är ett stort erkännande för kommunen 
och för det jobb vi gör och något som vi kan 
vara stolta över, konstaterar Salonen.

– Det interna, strukturella arbetet syns inte 
alltid så mycket utåt men är otroligt viktigt, 
och det är just för det vi får utmärkelsen. För 
mig personligen är detta en bekräftelse på att 
vi gör ett gott arbete, avslutar Rantamäki.

SVERIGEFINLÄNDARNA  
VALDE REPRESENTANTER
I Haninges minoritetspolitiska program 
beskrivs en modell för direkt dialog mellan 
nationella minoriteter och tjänstepersoner 
på kommunens förvaltningar. Målet med 
dialogerna är att kartlägga viktiga sveri-
gefinska frågor och behov och att hitta 
gemensamma och övergripande lösningar.

Dialogmöten mellan den sverigefinska 
minoritetsgruppen och kommunens för-
valtningar hålls minst två gånger om året. 
Sverigefinländarna valde representanter 
för den kommande tvåårsperioden på sam-
rådsmötet för finskt förvaltningsområde 
den 18 november 2021. 

Representanterna är (från vänster i bild): 
Leena Niemi 
Lea Åkerblad  
(pensionärsföreningen Reipas ersättare) 
Pirkko Sinkkonen  
(pensionärsföreningen Reipas ordinarie) 
Esa Kalasniemi 
Terttu Hepolehto (saknas på bilden)

På bilden finns även minoritetsstrateg 
Sanna Rantamäki med (andra från höger).
Haninge sverigefinska förening har ännu 
inte utsett sina representanter.

På bilden till vänster, från vänster räknat: 
Pirkko Sinkkonen, Sanna Rantamäki, Petri 
Salonen och Marietta de Pourbaix-Lundin.
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Bild: Martin von Pfaler

UNGA SKRIBENTER BELÖNADES MED VARSIN BOK

Under höstterminen 2020 fick eleverna 
teckna och skriva om sitt förhållande till 
Finland och sin finska anknytning med löfte 
om att några av bilderna och texterna skulle 
tas med i boken ”Ett halvt sekel av sisu – vårt 
sverigefinska Haninge”. Boken berättar om 
Haninges sverigefinländare och deras historia 
i kommunen mellan åren 1971 och 2021. 

Bokreleasen ägde rum i september i år. 
Veckan innan höstlovet samlades eleverna för 
att få reda på vilka teckningar och berättelser 
som kommit med i boken. Alla som bidragit 
fick också varsitt exemplar. Utdelningen av 
böckerna sköttes av Sanna Rantamäki, kom-
munens minoritetsstrateg.

Vikingaskolans finskspråkiga elever deltog i ett bokprojekt, där de fick skriva och rita något 
om sin egen anknytning till Finland. Innan höstlovet samlades de för att se vilka texter och 
teckningar som publicerats. De som medverkat fick också varsin egen bok. 

– Det är enormt viktigt för eleverna att få 
känna samhörighet och förankring i sitt 
finländska kulturarv. Boken visar på ett 
fantastiskt sätt på den kontinuitet med vilken 
den sverigefinska minoriteten verkat inom 
kommunen och vad det betyder att vara sveri-
gefinne, säger hon.

Barnen blev förtjusta över att ha fått sina verk 
publicerade.

– Det var jättekul att min text kom med i 
boken. Uppgiften var också rolig, säger Danilo 
och syftar på den skrivuppgift som låg till 
grund för materialet som senare publicerades 
i boken.
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PÅ SVENSKA

SAMRÅDSGRUPPENS  
ÖPPNA MÖTEN 2022

Samrådsgruppen för finskt förvalt-
ningsområde möts fyra gånger under 
nästa år. Mötesdatumen är:

17 februari 
5 maj 
22 september 
24 november

GE BORT BOKEN OM HANINGES 
SVERIGEFINLÄNDARE I JULKLAPP

"Ett halvt sekel av sisu" 
är ett stycke nutidshis-
toria som beskriver 
det sverigefinska 
Haninge under åren 
1971–2021. Denna 
snygga julklappsbok 
kan du köpa direkt 
av förlaget, verbalforlag.se

ANSTÄLLDAS KUNSKAPER I  
FINSKA SKA KARTLÄGGAS

Under nästa år påbörjas en kartläggning av 
finskakunskaperna hos kommunens anställ-
da. Den information som samlas in genom 
kartläggningen kommer att ligga till grund för 
att kommunen i framtiden bättre ska kunna 
bemöta den finskspråkiga minoritetsbefolk-
ningens behov av tjänster på finska.
– De finskspråkiga kommunmedborgarna har 
en lagstadgad rätt att använda finska i sina 
kontakter med kommunen och därför behö-
ver vi känna till vilka som kan bemöta dem 
på deras modersmål, säger minoritetsstrateg 
Sanna Rantamäki.
Kartläggningen beräknas bli klar år 2023.

BARN OCH UNGA BLIR  
TEMAT FÖR NÄSTA ÅR

Vid samrådsgruppens sista möte för 
året bestämdes att nästa års tema för 
verksamheten inom ramen för Haninges 
finska förvaltningsområde blir barn och 
ungdomar. Målet är att involvera unga 
sverigefinländare bosatta i kommunen i 
att aktivt vara med och påverka. Under 
det kommande året ska förslag tas fram 
på hur samråd med barn och unga konk-
ret kan genomföras.

– Det var roligt att bilden jag ritat kom med 
i boken och att jag fick den. Jag hade glömt 
bort vad jag hade ritat. Det var väldigt roligt 
att träffa alla och äta kakor tillsammans, 
säger Paulina.

Den sverigefinska undervisningen på Vi-
kingaskolan startade år 2016 och de första 
eleverna har nu hunnit upp i femte klass. 
Skolans båda biträdande rektorer fanns på 
plats under hela tillställningen.

– Vi behöver synas mer för att få fler elever till 
de tvåspråkiga klasserna. Vi vill att verksam-
heten ska växa. Därför vill vi från skolledning-
ens sida visa att vi tycker den finskspråkiga 
verksamheten är viktig, uppger en entusias-
tisk Susanne Lindenskoug, biträdande rektor 
på Vikingaskolan. 

Bokutdelningen avslutades med gemensam 
fika på saft, hallonkakor och finska pinnar.
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"ÄITI, KOULUSSANI
PUHUTAAN SUOMEA!"

Tiesitkö, että Haningen kunnassa on lapsellasi 
mahdollisuus saada suomenkielistä opetusta 
peruskoulussa, esikoululuokalta aina kuuden-
nelle luokalle saakka?

Handenissa sijaitsevassa Vikinga-koulussa 
on kaksikielisiä luokkia, joissa opetus on 
osittain suomeksi.

Valitse seuraavassa kouluvalinnassa lapsel-
lesi kaksikielinen suomalainen peruskoulu. 

Kouluvalinta tehdään joka vuosi tammi-helmikuussa. 
Lisätietoja löydät Haningen kunnan suomenkieliseltä kotisivulta osoitteesta

Haninge.se/suomeksi
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