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HANINGESTA

SUOMEKSI

RUOTSINSUOMALAISTEN
EDUSTAJAT HAASTATELTAVANA
Haningen vähemmistöpoliittinen ohjelma
perustuu malliin, jossa ruotsinsuomalaisten edustajat käyvät dialogia hallinnoissa.
Olemme haastatelleet marraskuussa 2021
valittuja edustajia ja tästä lehdestä voit lukea
heidän vastauksensa.
Sivu 4–5

NEUVONPIDOSSA
POHDITTIIN KOULUASIOITA
Suomenkielistä koulu- ja esikoulutoimintaa
aiotaan vahvistaa 1,8 miljoonalla kruunulla
vuosittain.
Sivu 2

UUSI SOVELLUS OPASTAA
RUOTSINSUOMALAISIIN
KÄYNTIKOHTEISIIN
Tukholman läänin museo on yhteistyössä
Haningen kunnan kanssa julkaissut "Ruotsinsuomalaisia kertomuksia" -nimisen oppaan,
joka kertoo ruotsinsuomalaisten historiasta
Sivu 3
Haningen kunnassa.

"SUOMITUPA" AVATAAN 23.3.
PUHELINPALVELU SUOMEKSI
OM HANINGE PÅ SVENSKA
Läs innehållet på svenska på sidorna 6–7.

Kuva: Martin von Pfaler

NEUVONPIDOSSA POHDITTIIN KOULU- JA VÄHEMMISTÖKIELIASIOITA
Suomenkielistä koulu- ja esikoulutoimintaa aiotaan vahvistaa 1,8 miljoonalla kruunulla
vuosittain. Panostus kattaa muun muassa uuden suomenkielisen opettajan rekrytoinnin.
Haningen kunta jatkaa panostamista suomenkieliseen opetukseen. Suomenkielistä
koulu- ja esikoulutoimintaa vahvistetaan tulevina vuosina 1,8 miljoonalla kruunulla vuosittain. Näin kertoivat neuvonpitokokouksessa
vierailevat perus- ja esikoululautakunnan
puheenjohtaja Tobias Hammarberg, koulutusjohtaja Henrik Lind sekä Vikinga-koulun
apulaisrehtori Susanne Lindenskoug.
Heidän mukaansa edellytys panostuksen
jatkumiselle on, että oppilasmäärän kasvu
jatkuu. Tällä hetkellä suomenkielisessä toiminnassa on oppilaita yhteensä 31.
– Toiminnan markkinoiminen on ollut jokseenkin haasteellista. Oppilaat rekrytoidaan
pääasiassa Kanteleesta, Vikinga-koulun
kupeessa sijaitsevasta suomenkielisestä
esikoulusta. Lehti-ilmoitukset sen sijaan
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eivät ole tuottaneet näkyvää tulosta, sanoo
Haningen kunnan vähemmistöstrategi Sanna
Rantamäki.
Toinen haaste on Suomenkielisen henkilökunnan, varsinkin lyhytaikaissijaisten puute.
Vakituisen opettajan ollessa sairas ovat
lapset joskus joutuneet tyytymään puhtaasti
ruotsinkieliseen opetukseen – asia, josta vanhemmat ovat esittäneet kritiikkiä. Parannuksia on kuitenkin tulossa.
– Vikinga-koulu rekrytoi syksyksi uuden
suomenkielisen opettajan vakituiseen virkaan. Jos joku opettajistä jää pitkäaikaisesti
sairaskirjoille, hankitaan hänellekin sijainen.
Lyhytaikaisiin tarpeisiin meillä ei kuitenkaan
juuri tällä hetkellä ole mitään hyviä ratkaisuja,
Lindenskoug vastaa.

Kuva: Mostphotos

RUOTSINSUOMALAISIA KERTOMUKSIA HANINGESTA
Ruotsinsuomalaisten päivänä 24. helmikuuta julkaisi Tukholman läänin museo yhteistyössä Haningen kunnan kanssa uuden, ilmaisen "Ruotsinsuomalaisia kertomuksia" -nimisen
oppaan, joka kertoo ruotsinsuomalaisten historiasta Haningen kunnassa.
Historialliseen tietoon perustuva opas sisältyy
Tukholman läänin museon "Upptäck historien" -sovellukseen, ja sen tavoitteena on opastaa vierailija Suomeen ja suomalaisuuteen
liittyviin käyntikohteisiin Södertörnin alueella.
"Ruotsinsuomalaisia kertomuksia" -opas
esittelee yksitoista paikkaa Haningessa, joilla
on tai on ollut merkitystä kunnan ruotsinsuomalaisille, tai joissa on toiminut tai vieraillut
tunnettuja suomalaisia. Tarinat kertovat myös
suomalaisen työvoiman maahanmuutosta
1970-luvulla. Oppaalla halutaan inspiroida
kunnan asukkaita oppimaan lisää Haningen
historiasta ruotsinsuomalaisesta näkökulmasta katsottuna.
Opas koostuu lyhyistä teksteistä, kuvista ja
ääninauhoitteista, joita voi kuunnella sekä
suomeksi, että ruotsiksi. Projektin johtajana
on toiminut Daniel Sahlén ja Haningen lisäksi

projektiin ovat osallistuneet myös Botkyrkan
ja Huddingen kunnat. Haningessa sijaitsevista käyntikohteista kertovat tekstit on kirjoittanut virkaa toimittava intendentti Christina
Lindh Kulturmiljö Haningesta.
"Upptäck historien" -sovellusta tuottaa
Tukholman läänin museo yhteistyössä läänin
kuntien kanssa. Sovelluksen eriteemaiset
oppaat kertovat Tukholman läänin historiasta
ja uusia oppaita lisätään jatkuvasti. "Ruotsinsuomalaisia kertomuksia" -opas sisältää tarinoita myös Botkyrkan ja Huddingen kunnista.
Opasta käyttääksesi tarvitset älypuhelimen,
jolle voit ladata "Upptäck historien" -sovelluksen. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi GooglePlayn tai AppStoren kautta. Netistä löydät
myös yksinkertaistetun version: upptackhistorien.webappdev.onspotstory.com.
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NÄIN EDUSTAJASI AJATTELEVAT – EDUSTAJIEN HAASTATTELUT
Haningen vähemmistöpoliittinen ohjelma perustuu malliin, jossa dialogia käydään suoraan
vähemmistöryhmän ja hallintojen virkamiesten välillä. Ruotsinsuomalaiset valitsevat edustajansa dialogeihin joka toinen vuosi. Olemme haastatelleet marraskuussa 2021 valittuja
edustajia ja alta voit lukea heidän vastauksensa.
LEENA NIEMI
1. Haningen ruotsinsuomalaisten edustajana oleminen on ollut
hauskaa ja mielenkiintoista. Muiden ihmisten
tapaaminen tuo minulle
energiaa ja toivin voivani
antaa jotakin takaisin.
2. Jatkaa sosiaalisten yhteyksien ylläpitämistä
eri yhteyksissä ja keskustelujen kautta selvittää, mikä heille on tärkeää.

Kaikki tämän sivun kuvat: Martin von Pfaler paitsi Terttu Hepolehto: Terttu Hepolehto.

3. Olen kiinnostunut kulttuurista kaikissa sen
muodoissa ja aion myös jatkossa yrittää saada
enemmän ihmisiä osallistumaan kulttuuriasioihin.

VIISI KYSYMYSTÄ
1. Mitä sinulle merkitsee toimia Haningen
ruotsinsuomalaisten edustajana?
2. Millä tavoin aiot toimia ottaaksesi
selvää siitä, mitkä kysymykset ovat
ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle
tärkeitä?
3. Onko sinulla omia kysymyksiä, joista
sinulla on aikomus puhua dialogeissa?
Mitä?
4. Mikä on henkilökohtainen mielipiteesi
dialogiryhmiin perustuvasta mallista,
eli siitä, että ruotsinsuomalaisista
kysymyksistä keskustellaa suoraan
hallintojen virkahenkilöiden kanssa?
5. Onko sinulla jotakin muuta sanottavaa
Haningen ruotsinsuomalaisille?

4

4. Suora yhteys hallintojen virkahenkilöihin ja
kunnan poliitikkoihin on ehdottomasti paras
ratkaisu.
5. Toivon, että ihmiset olisivat enemmän aktiivisia ja osallistuisivat eri asioihin, erityisesti
nuoremmat henkilöt.
ESA KALASNIEMI
1. Edustajuuteni on
puoluepoliittisesti
riippumaton. Tavoitteeni on luoda mahdollisimman hyvä kontakti Haningessa asuviin ruotsinsuomalaisiin, saadakseni
käsityksen heille tärkeimmistä asioista.
2. Tulen tapaamaan sekä yhdistyksiä, että
yksilöitä eri yhteyksissä, jolloin voin aktiivisesti
esittää kysymyksiä ja kuunnella ihmisten mielipiteitä ja käsityksiä kunnan asioista sekä siitä,
kuinka heidän yhteytensä kunnan eri toimintaaloihin toimivat.
3. Tulen puhumaan asioista, joista kunnan
ruotsinsuomalaiset toivovat keskusteltavan.
Luonnollisesti tulen itse kokemuksieni perustella esittämään lisäkysymyksiä, jotka liittyvät
heidän herättämiinsä kysymyksiin.
4. Ehkä malli on hyvä alku, mutta luulen että
ajan ja kokemuksien myötä sitä tullaan kehittämään tarpeen mukaan.
5. Toivon, että mahdollisimman monet Haningen ruotsinsuomalaiset, ikään ja sukupuoleen
katsomatta, osallistuisivat yleisesti kunnan
kehitykseen ja tapahtumiin, ja erityisesti seuraisivat asioita, joilla on merkitystä ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle Haningessa.

PIRKKO SINKKONEN
1. Minusta on hyvin
tärkeää edustaa
ruotsinsuomalaisia
Haningessa. Hoidan
ensi sijassa eläkeläisten kysymyksiä ja yritän
keskustella poliitikkojen ja
virkahenkilöiden kanssa suomenkielisten
eläkeläisten tilanteesta ja tarpeista.
2. Olen Haningen eläkeläisyhdistys Reippaan sekä Ruotsissa toimivan Suomalaisten
Eläkeläisten Keskusliiton puheenjohtaja, joten
osallistun mielelläni kokouksiin ja saan jäseniltä valtavasti puheluita. Tiedotan eläkeläisille ja
otan tarvittaessa yhteyttä sekä virkahenkilöihin, että poliitikkoihin.
3. Ainoa oma kysymykseni on, kuinka kunnassa noudatetaan vähemmistölakia.
4. Dialogiryhmät ovat erittäin tärkeitä, koska
niissä tarjoutuu mahdollisuus keskustella
meille tärkeistä kysymyksistä suoraan virkahenkilöiden kanssa. Luulen, että Haninge on
tässä pitkällä.
5. Terveiset kaikille Haningen ruotsinsuomalaisille, että ottakaa yhteyttä ja yrittäkää tulla
neuvonpitoihin. Olemme tässä kunnassa
ylpeitä suomalaisia!
TERTTU HEPOLEHTO
1. Otan tehtäväni
vastaan kunnialla ja
luottamuksella.
2. Tunnen paljon
ruotsinsuomalaisia, joten
suusta suuhun -menetelmä
on yksi parhaimmista. Keskustelut antavat
aina uusia ideoita. Facebook on tänä päivänä tiedonlähde, missä otetaan esille paljon
ruotsinsuomalaisten asioita. Monella ruotsinsuomalaisella yhteisöllä on oma sivu, esimer-

kiksi Tukholman suomalaiset, Suomalaiset
eläkeläiset, Haningen suomiseura, ynnä muut.
Radiouutiset ja keskustelut antavat vinkkejä,
mitä olisi parannettavissa meidän suomalaisten keskuudessa.
3. Tällä hetkellä ei ole vielä omia kysymyksiä,
mutta eiköhän niitäkin tule, kun pääsemme
alkuun.
4. Malli vaikuttaa hyvältä. Asiat eivät jää vain
”riippumaan”, kun ei tiedetä, miten mennä
eteenpäin.
5. Malttia, kaikki vie aikansa, mutta yhteisvoimin pääsemme eteenpäin.
LEA ÅKERBLAD
1. Olen eläkeläisyhdistys Reippaan uusi
edustaja. On kunnianarvoinen asia, että minut on valittu mukaan
tähän ryhmään.
2. Teen Suomiseuran kanssa työtä, mikä meille ruotsinsuomalaisille on tärkeää.
3. En voi mainita mitään tällä hetkellä.
4. On erittäin tärkeää, että voimme keskustella
suoraan hallintojen virkamiesten kanssa.
5. Säilyttäkää suomenkielenne. Se on meriitti
töitä hakiessa. Minulla on siitä omaa kokemusta.
Vastauksia on muokattu ja lyhennetty. Vastaukset kokonaisuudessaan löytyvät Haningen
suomenkieliseltä kotisivulta.

NEUVONPITORYHMÄN
SEURAAVA KOKOUS
Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmä kokoontuu seuraavan kerran 5.
toukokuuta. Tervetuloa osallistumaan!
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PÅ SVENSKA

Bild: Martin von Pfaler

SAMRÅDSGRUPPENS
ÖPPNA MÖTEN 2022
Samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde håller möten fyra gånger om
året. Återstående mötesdatum i år:
• 5 maj
• 22 september
• 24 november

INTERVJUER MED SVERIGEFINLÄNDARNAS REPRESENTANTER

SVERIGEFINSKA BERÄTTELSER
FRÅN HANINGE

Haninges minoritetspolitiska program baseras
på en modell med direkta dialoger mellan
minoritetsgruppen och förvaltningarnas
tjänstepersoner. Den sverigefinska minoritetsgruppen väljer sina representanter till
dialoggrupperna vartannat år. Vi har frågat de
representanter som valdes i november 2021
om vad de vill uppnå och hur de ser på sitt
uppdrag.

På sverigefinländarnas dag den 24 februari
publicerade Stockholms läns museum en ny,
kostnadsfri guide i sin applikation "Upptäck
historien". Guiden, som går under namnet
"Sverigefinska berättelser", presenterar elva
olika platser i Haninge kommun som haft betydelse för kommunens sverigefinländare eller som besökts av kända finländare. Guiden
berättar också om arbetskraftsinvandringen
från Finland på 1970-talet.

Representanterna uttrycker önskemål om att
flera aktivt ska delta i samråden och i arbetet
till förmån för gruppen. Samtliga ser på dialogerna som något mycket positivt och som
en konkret kanal för att lyfta fram frågor som
berör kommunens sverigefinländare.
Representanterna är också mycket intresserade av att lyssna på vad de som de är valda
att representera har att säga. De avser att
genom bland annat sociala kontakter, möten
och massmedia skaffa sig en uppfattning om
vilka frågor som behöver tas upp till diskussion med de olika förvaltningarna.
Intervjuerna finns i oavkortad form på Haninges
finskspråkiga hemsida, haninge.se/suomeksi
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Målet med guiden är att inspirera kommunens invånare att ta del av Haninges historia
ur en sverigefinsk synvinkel. Den består av
korta texter, bilder och ljudinspelningar på
både svenska och finska. Projektledare har
varit Daniel Sahlén och utöver Haninge har
även Botkyrka och Huddinge kommuner
medverkat. Texterna om Haninge är skrivna
av Christina Lindh, vikarierande intendent,
Kulturmiljö Haninge.
"Upptäck historien" finns att ladda ner gratis
på GooglePlay och i AppStore. På nätet finns
även en förenklad version: upptackhistorien.
webappdev.onspotstory.com.

PÅ SVENSKA

Bild: Martin von Pfaler

SAMRÅDET DISKUTERADE SKOLA OCH MINORITETSSPRÅK
Den finskspråkiga skol- och förskoleverksamheten förstärks med 1,8 miljoner kronor årligen.
Haninge kommun fortsätter att satsa på
finskspråkig undervisning. Nu får verksamheterna ytterligare 1,8 miljoner kronor årligen.
Det berättade grund- och förskolenämndens
ordförande Tobias Hammarberg, utbildningsdirektör Henrik Lind och Vikingaskolans
biträdande rektor Susanne Lindenskoug,
som bjudits in som gäster till mötet.
Satsningen görs enligt dem under förutsättning att elevantalet fortsätter att öka. Just nu
ingår 31 elever i den finskspråkiga verksamheten.
– Att marknadsföra verksamheten har inneburit en viss utmaning. Eleverna rekryteras
i huvudsak från den finskspråkiga förskolan
Kantele, som ligger precis intill Vikingaskolan.

Att annonsera i lokaltidningen har däremot
inte givit några påtagliga resultat, sett till elevantalet säger Haninge kommuns minoritetsstrateg Sanna Rantamäki.
Det råder också brist på finsktalande personal. När någon av lärarna varit sjuk har det
hänt att barnen har fått hålla till godo med
enbart svenskspråkig undervisning. Detta har
lett till kritik från föräldrarna. Men förbättringar är på gång.
– Vikingaskolan ska rekrytera en ny finskspråkig lärare till hösten. Och om någon blir
långvarigt sjukskriven planeras en vikarie in.
För kortvariga sjukskrivningar finns däremot
ingen direkt lösning i dagsläget, men vi tittar
på det också, säger Lindenskoug.
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"SUOMITUPA" AUKEAA 23.3.

PUHELINNEUVONTAA SUOMEKSI

Sosiaali- ja vanhustenhallinto avaa uuden
kohtaamispaikan suomenkielisille senioreille
Handenissa. Kohtaamispaikka, jonka aikaisempaa versiota kutsuttiin Suomituvaksi, aloittaa toimintansa
uusissa tiloissa Tallhöjdenissä,
osoitteessa Runstensvägen 13.

Tarvitsetko apua tai neuvontaa vanhustenpalveluista tai etsitkö tietoa Haningen kunnan tarjoamasta ohjelmasta suomenkielisille
senioreille?

Ensimmäinen tapaaminen
järjestetään 23. maaliskuuta 2022
ja sen jälkeen tapaamisia on joka
maanantai ja keskiviikko klo 12–16.
Tervetuloa kahvittelemaan ja
suunnittelemaan yhdessä tulevaa
toimintaa!

Sosiaali- ja vanhustenhallinto avaa uuden
palvelunumeron, johon voi soittaa tiistaisin
klo 13–15 ja keskiviikkosin klo 9–11.
Mikäli soitat muina aikoina, voit jättää
viestin puhelinvastaajalle. Palveluun voi
myös lähettää sähköpostia.
Palvelunumero: 08-606 77 37
Sähköposti: infofinska@haninge.se

YHTEYSTIEDOT / KONTAKTUPPGIFTER
Toimitus / Redaktion:
Martin von Pfaler, suomenkielinen verkkotoimittaja / finskspråkig webbredaktör,
070–577 56 61, martin.vonpfaler@haninge.se
Sanna Rantamäki, vähemmistöstrategi / minoritetsstrateg,
08–606 88 73, sanna.rantamaki@haninge.se
Vastaava julkaisija / Ansvarig utgivare:
Anna Berglund, viestintä- ja digitalisointijohtaja / kommunikations- och digitaliseringsdirektör,
08–606 79 67, anna.berglund@haninge.se
Etusivun kuvat / Bilder på framsidan: Mostphotos.
Numero 1•2022 – lehden 16. numero. Julkaistu maaliskuussa 2022.
Nummer 1•2022 – nummer 16 totalt. Publicerad i mars 2022.

