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SUOMENKIELISET PERUSKOULULUOKAT TÄRKEIN KYSYMYS                           NEUVOTTELUKUNNAN POLIITIKOILLE 

Haningen kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Hallintoaluetta koskevista kielia-
sioista päättävät hallintoalueen neuvottelukunnan poliitikot. Asetimme jokaiselle heistä viisi 
kysymystä, joihin he saivat vastata vapaasti. Alla voit lukea, kuinka neuvottelukunnan seitse-
män poliitikkoa haluavat kehittää hallintoaluetta ja suomen kielen asemaa Haningessa.

HAASTATTELUKYSYMYKSET

1. Mitä sinulle merkitsee, että Haninge 
on suomen kielen hallintoalue?

2. Kuinka Haninge voi toimia aktiivisesti 
tuodakseen suomen kielen asiat parem-
min esille?

3. Miten suhtaudut rooliisi suomen 
kielen hallintoalueen neuvottelukunnan 
jäsenenä?

4. Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeimpiä 
suomen kielen kannalta Haningen kun-
nassa juuri nyt?

5. Miten haluat itse toimia Haningen 
kunnan suomenkielisen vähemmistön 
hyväksi seuraaviin vaaleihin saakka?

Vastauksia on muokattu ja lyhennetty, jonka 
jälkeen poliitikot ovat saaneet hyväksyä 
tekstit julkaisua varten. Vastaukset käännetti-
in sen jälkeen suomeksi. Arvoimme järjestyk-
sen, jossa vastaukset esitetään lehdessä ja 
kotisivulla.
Kaikilta ryhmän poliitikoilta on myös pyydetty 
kuvaa.

LEA FERNQUIST 
(MP) 

1.
Toivomukseni 
on, että tietoi-
suus kieli- ja 
kulttuuriasioista 
kokonaisuutena 
on hallintoalueen 
myötä lisäänty-

nyt Haningen kunnassa, ja että tämä lisää 
kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön 
kehitysmahdollisuuksien määrää.

2.
Ottamalla kieliasiat huomioon, ei ainoastaan 
koulutushallinnon alueella vaan myös esimer-
kiksi kulttuurin ja vapaa-ajan alueilla.

3.
Haluan levittää tietoa monikielisyyden eduista 
yksikielisyyteen verrattuna.

4.
Koulukysymys.

Suomen kielen hallintoalueen neuvottelukunnan poliitikkojen suuri haastattelu:

5.
Toivon voivani myötävaikuttaa ruotsinsuoma-
laisen kulttuurin positiiviseen ja mielenkiintoa 
herättävään havainnollistamiseen Haninges-
sa, esimerkiksi Haninge-päivänä ja muiden 
tapahtumien yhteydessä. Erityisen tärkeää 
on antaa toisen/kolmannen sukupolven kult-
tuuritoimijoille tilaa ja arvostusta. On tärkeää, 
että ruotsinsuomalaiset saavat/säilyttävät 
oman ruotsinsuomalaisen identiteettinsä 
juuri ruotsinsuomalaisina.
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SUOMENKIELISET PERUSKOULULUOKAT TÄRKEIN KYSYMYS                           NEUVOTTELUKUNNAN POLIITIKOILLE 

ESA KALASNIEMI (S) 

1.
Näen merkityksellisenä sen, että lapset 
säilyttävät suomen kielen taitonsa. Myös 
vanhuksille merkitsee paljon saada tukea 
omalla äidinkielellään. Kokoustilat, joissa voi 
tavata muita ihmisiä ja keskustella omalla 
kielellään, erilaiset kulttuuriaktiviteetit, opin-
toympyrät yms., jotka tekevät olemassaolosta 
mielekkään ja piristävän, ovat tärkeitä.

2.
Hallinnoissa toimivat suomenkieliset luotsit 
ovat ruotsinsuomalaisen vähemmistön käy-
tettävissä. 
On tärkeää, että suomalaisen vähemmistön 
tarpeet huomioidaan kaikkien hallintojen 
toiminnassa itsestään selvänä asiana.

3.
Minun rooliini kuuluu suomalaistaustaisten 
ihmisten kuunteleminen, heidän toivomus-
tensa, mielipiteidensä ja tarpeidensa talteen 
ottaminen sekä mahdollisimmassa määrin 
heidän toivomustensa toteuttaminen. 

4.
Tärkein kysymys juuri nyt on kaksikielisten 
suomalais-ruotsalaisten peruskoululuokkien 
perustaminen Haningeen. Toinen tärkeä 
kysymys on hyvälaatuisen vanhustenhuollon 
kehittäminen suomenkielisten vanhusten 
tarpeisiin.

5.
Tavoitteeni on, että me Haningessa niin pian 
kuin mahdollista toteutamme vähemmistöoi-
keusaspektin kaikilla hallintoalueilla.

Suomen kielen hallintoalueen neuvottelukunnan poliitikkojen suuri haastattelu:

NAFI CILGIN (V) 

1. 
Vasemmisto-
puolue on vahva 
vähemmistöoi-
keuksien puoles-
tapuhuja. Kieli 
ei koskaan saa 
olla este asuk-
kaiden ja kunnan 
väliselle dialogille. Suomea äidinkielenään 
puhuvaa suurta vähemmistöryhmää ajatellen 
on itsestään selvää, että Haningen on oltava 
suomen kielen hallintoalue.

2.
Olemme antaneet koulutushallinnolle teh-
täväksi viipymättä selvittää kaksikielisten 
suomalais-ruotsalaisten peruskoululuokkien 
tarvetta. Vasemmistopuolueelle on tärkeää, 
että kaikki kunnan asukkaat tuntevat kuulu-
vansa yhteiskuntaan.

3.
Tehtäväni neuvonpitoryhmässä on sekä 
minulle, että Vasemmistopuolueelle tärkeä. 
Tarjolla olevien mahdollisuuksien jatkuva 
tarkkaileminen suomenkielisten Haningelais-
ten tarpeet ja toivomukset lähtökohtana on 
keskeinen asia.

4.
Neuvottelukunta on valinnut kolme pääky-
symystä, joihin juuri nyt panostetaan. Nämä 
ovat koulu, kulttuuriasiat sekä vanhuksia 
koskevat sosiaaliset asiat. Mielestäni ryhmä 
on priorisoinut oikein.

5.
Aion omien perusarvojeni, osaamiseni ja 
etenkin taustani perusteella yrittää vahvis-
taa suomenkielisen vähemmistön asemaa 
kunnassa.
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SARA SIXTEN  
(M) 

1. 
Olen iloinen siitä, 
että Haninge on 
yksi 75:stä, 
suomen kielen 
hallintoaluee-
seen kuuluvista 
kunnista. Meille 
Moderaateille se oli tärkeä päätös, jonka 
ajoimme läpi vuonna 2009.

2.
Mielestäni on tärkeää, että kaikki monikie-
liset asukkaat Haningessa saavat mahdolli-
suuden puhua ja tulla ymmärretyksi omalla 
kielellään. 

3.
Oma roolini on olla mukana edesauttamassa 
niiden asioiden toteuttamista, joihin kunta on 
velvollinen. Moderaattien edustajana minulle 
on myös tärkeää toimia suomalaisten jäsen-
temme ja kunnan välisenä linkkinä.

4.
Oma mielipiteeni on, ettei Haningen tulisi toi-
mia suomenkielisten erikoisluokkien hyväksi. 
Uskon Haningeen, jossa me kaikki toimimme 
yhdessä – eikä meidän pitäisi jakautua "mei-
hin ja heihin". 
Sen sijaan tarvitaan kontaktipintoja muihin, 
samaa kieltä puhuviin ihmisiin. 

5.
Moderaattina minulle on tärkeää, ettemme 
rakenna rinnakkaisia yhteiskuntia. 

PETRI SALONEN 
(C)

1. 
Minulle sillä on 
kaksi merkitystä. 
Ensimmäiseksi 
se, että näy-
tämme vähem-
mistökysymysten 
olevan kunnalle 
erityisen tärkeitä. 
Toiseksi kysymys on minulle henkilökohtai-
sesti tärkeä, koska arvostan perintöäni ja 
sitä, mitä olen saanut mukaani kotimaastani 
Suomesta.

2.
Meidän on saatava yhdistykset ja nuoremmat 
ruotsinsuomalaiset kiinnostumaan asiasta 
paremmin. Meidän on ymmärrettävä, mitä 
ruotsinsuomalaisten seuraava sukupolvi 
tarvitsee ja haluaa säilyttääkseen ja vahvis-
taakseen vähemmistökulttuuriaan.

3.
Puheenjohtajana ja kunnanneuvoksena roo-
lini on vauhdittaa työtä, niin että siitä syntyy 
konkreettisia tuloksia.

4.
Kaksikielisen suomalaisen koulutoimin-
nan aloittaminen. Jos onnistumme tässä 
tehtävässä, saamme siitä voimaa kaikkeen 
vähemmistötyöhön.

5.
Osallistumalla aktiivisesti neuvottelukun-
nan työhön ja järjestettäviin tapahtumiin. 
Kunnanneuvoksena pystyn myös ajamaan ja 
ottamaan asioita esille suuremmissa poliitti-
sissa yhteyksissä.
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BERITH JANSSON 
(KD) 

1.
Meille Kristillisde-
mokraateille tämä 
merkitsee, että 
Haningen kunnal-
listen hallintojen 
on pystyttävä 
vastaamaan kysy-
myksiin suomeksi, sekä suullisesti että kirjalli-
sesti. Se, että Haninge kuuluu suomen kielen 
hallintoalueeseen osoittaa selvästi, että 
kunnan on tehtävä työtä kunnianhimoisesti 
suomen kielen aseman vahvistamiseksi.

2.
Haluamme tähdentää kuinka tärkeää on, että 
koko tai ainakin osa terveydenhoidon, koulun 
ja hoiva-alan henkilökunnasta osaa puhua 
suomea. 

3.
Haluan toimia rakentavana osapuolena neu-
vonpitoryhmässä ja osallistua suomen kielen 
aseman vahvistamiseen vähemmistökielenä 
Haningessa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.

4.
Haningen on jatkettava hyvää työtään 
suomen kielen hallintoalueen tuomien 
vaatimusten täyttämiseksi. On myös tärkeää, 
että kunta tekee yhteistyötä suomalaisten 
yhdistysten ja muiden siviiliyhteiskunnan 
toimijoiden kanssa suomen kielen aseman 
parantamiseksi Haningessa. 

5.
Haluan aktiivisesti valvoa ja seurata suomen 
kieltä koskevia asioita tänä toimikautena.

PETER LILIUS  
(L) 

1.
Että poliitikkoina saamme muistutuksen siitä, 
että kannamme yleisen vastuun maahan-
muuttoasioista ja erityisesti suomalaista 
vähemmistöä koskevista asioista. 

2.
Että huomioimme suomen kieltä koskevat 
asiat päätöksissämme, silloin kun se on mah-
dollista. On olemassa tietty määrä lautakun-
tia, joissa asia voi tulla esille ja silloin se pitää 
huomioida.

3.
Että olen vastuussa siitä, että Liberaalit 
kuuntelevat esille tulevia asioita. Samalla 
minulla on selitysvastuu kannanotoistamme 
kysymyksiin, jotka koskevat suomen kielen 
hallintoaluetta.

4.
Vähemmistöön kuuluvien asukkaiden osal-
listuminen niihin kokouksiin, joissa itse olen 
ollut mukana, on mielestäni ollut heikkoa. 
Näen suuremman kiinnostuksen luomisen 
suomenkielisen vähemmistön keskuudes-
sa tärkeänä tehtävänä. Kommunikaatio on 
tärkeää – toivon mukaan se johtaa myös 
parempaan osallistumiseen.

5. 
Vastauksen tähän kysymykseen voi antaa 
vasta kun minulle selviää, mitä suuri osa 
suomalaisesta vähemmistöstä ajattelee ja 
haluaa. 
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KAKSIKIELISET SUOMALAISET PERUSKOULULUOKAT  
KÄYNNISTYVÄT SYKSYLLÄ 2017

Haningen kunnan poliitikot päättivät viime 
syksyllä käynnistää selvityksen kunnallisten 
kaksikielisten suomalaisten peruskoululuok-
kien aloittamisesta. Poliitikot antoivat koulu-
tushallinnolle tehtäväksi kartoittaa, kuinka 
käytännössä voitaisiin toimia asian toteut-
tamiseksi. Tavoitteena oli, että suomalaiset 
esikoululuokat voisivat aloittaa toimintansa jo 
tänä syksynä.

Selvitystä seurasi tänä keväänä päätös 
käynnistää kaksikielinen suomalainen 
peruskoulutoiminta Haningessa. Om Hanin-
gesta suomeksi on ottanut selvää siitä, miten 
pitkälle työ on tässä vaiheessa edennyt.

–Panostus kaksikielisiiin suomenkielisiin pe-
ruskoululuokkiin on sekä meidän mielestäm-
me, että kunnan kannalta tärkeä. Kehitämme 
parhaillamme strategiaa sille, miten käytän-
nössä aiomme toimia. Koska kouluvalinta 
tälle vuodelle on jo tehty ja koulujen henki-

lökuntarakrytoinnit suoritettu, on peruskou-
luluokkien käynnistäminen jo tänä syksynä 
vaikeaa, sanoo Haningen kunnan peruskoulu-
päällikkö Lina Axelsson Kihlblom.

–Pystymme kuitenkin jo tulevasta syksystä 
alkaen tarjoamaan laajennettua esikoululuok-
katason peruskouluopetusta suomeksi, noin 
3-4 tuntia viikossa, hän huomauttaa.

Kaksikieliset suomalaiset peruskoululuokat 
on tarkoitus käynnistää esikoululuokkatasolla 
vuoden 2017 syyslukukaudella. Todennäköi-
sintä tällä hetkellä on, että luokat sijoite-
taan Vikingaskolanin tai Runstensskolanin 
kouluihin.

–Valitsimme nämä kaksi koulua, koska ne 
suuntautuvat nuoremmille lapsille ja sijait-
sevat Haningessa keskeisellä paikalla. Täten 
matkustaminen helpottuu niin monelle kuin 
mahdollista. Tulemme tiedottamaan asiasta 
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LUOTSIT LUOTSAAVAT  
SUOMEN KIELELLÄ

Käytä äidinkieltäsi kunnan luona asioidess-
asi. Haningen kunnalla on suomenkielisiä 
luotseja, joiden kanssa voit puhua suomea 
kaikissa kuntaa ja kunnan palveluita koske-
vissa asioissa. Kunnan suomenkieliseltä 
kotisivulta löydät listan kunnan eri hallinto-
alueiden suomenkielisistä luotseista.

Haninge.se/luotsit

LUE SUOMALAISIA LEHTIÄ

Handen:
Apu, ET-lehti, Helsingin Sanomat,
Kaksplus, Kodin kuvalehti, 
Ruotsin suomalainen, Suomen kuvalehti,
Suomen Uutisviikko ja Tieteen kuvalehti

Brandbergen ja Västerhaninge:
Kotiliesi, Ruotsin suomalainen ja Suomen 
Uutisviikko.

Kunnan kirjastoissa voit seuraavia suomalai-
sia uutis- ja aikakauslehtiä:

(jatkoa sivulta 6)

kotisivullamme hyvissä ajoin ennen ensi 
vuoden tammikuussa tehtävää kouluvalintaa, 
Axelsson Kihlblom lupaa.

Vanhemmat, jotka haluavat lapsilleen laa-
jennettua peruskouluopetusta suomeksi jo 
tänä syksynä, voivat ilmoittaa asiasta koulun 
rehtorille. Näiden paikkojen määrästä ei ole 
vielä päätetty.

Axelsson Kihlblom ei tyrmää ajatusta, että 
kaksikielisiä suomalaisia rinnakkaisluokkia 
voisi olla jopa useampiakin, jos kiinnostus 
on tarpeeksi suurta. Luokkia voidaan ehkä 
silloin käynnistää sekä Vikingaskolanin että 
Runstensskolanin kouluilla. 
–Olemme innokkaita pääsemään käyntiin, 
Axelsson Kihlblom toteaa.

SUOMALAISTEN LAPSIPERHEI-
DEN KOHTAAMISPAIKKA

Suomalaisten lapsiperheiden kohtaamispaik-
ka S:t Eskilin kirkon tiloissa jatkaa toimin-
taansa syksyllä. Tapaamisia järjestetään 
joka toinen tiistai klo. 13-15. Lapsille löytyy 
runsaasti leikkikaluja, oma askarteluhuone 
ja kiipeilystä kiinnostuneille jopa puolapuut. 
Aikuisille on tarjolla mukavaa jutustelua ja 
hyvät pullakahvit. 

Uusi kohtaamispaikka on Haningen kunnan 
suomen kielen hallintoalueen ja Öster-
haningen seurakunnan yhteistyön tulos. 
Tapaamistilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua 
etukäteen.
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PÅ SVENSKA

FINSKSPRÅKIG GRUNDSKOLEKLASS DEN HETASTE FRÅGAN FÖR                    SAMRÅDSGRUPPENS POLITIKER

Haninge kommun är ett finskt förvaltningsområde. Det är samrådsgruppens politiker som 
beslutar i ärenden som rör förvaltningsområdet i kommunen. Vi ställde fem frågor till var och 
en av dem, och de fick svara fritt. Här kan du läsa om hur de sju politikerna samrådsgruppen 
vill utveckla förvaltningsområdet och de finska språkfrågorna i Haninge .

INTERVJUFRÅGORNA

1. Vad betyder det för dig att Haninge är 
ett finskt förvaltningsområde?

2. Hur kan Haninge jobba aktivt med att 
lyfta fram de finska språkfrågorna?

3. Hur ser du på din roll som medlem i 
samrådsgruppen för finskt förvaltnings-
område?

4. Vilka frågor ser du som de viktigaste 
att ta tag i just nu, när det gäller finskan 
i kommunen?

5. Hur vill du personligen verka till 
förmån för Haninges finskspråkiga mino-
ritet fram till nästa mandatperiod?

Svaren har redigerats och kortats ned, varef-
ter de har godkänts av respektive svarande. 
Svaren presenteras i lottad ordning.
Vi har bett alla i gruppen om en bild.

Stor intervju av politikerna i samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde:

LEA FERNQUIST 
(MP) 

1.
Min önskan är att 
medvetenheten 
om att språk och 
kultur är en helhet 
har ökat inom 
kommunen i och 
med detta, och 

att det på så sätt skapas fler utvecklingsmöj-
ligheter för den sverigefinska minoriteten i 
Haninge.  

2.
Genom att språkfrågorna också tas i beaktan-
de, inte enbart inom utbildningsförvaltnin-
gens område, utan också till exempel inom 
kultur och fritid.  

3.
Jag vill kunna sprida kunskap om fördelarna 
med flerspråkighet jämfört med enspråkighet.

4.
Skolfrågan.

5.
Jag hoppas kunna medverka till att sveri-
gefinsk kultur lyfts fram på ett positivt och 
intressant sätt i Haninge, till exempel på 
Haningedagen och på andra evenemang. 
Speciellt viktigt är att andra/tredje generatio-
nens kulturutövare ges utrymme och upps-
kattning. Det är viktigt att sverigefinnarna får/
behåller en egen sverigefinsk identitet som 
just sverigefinnar.
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PÅ SVENSKA

FINSKSPRÅKIG GRUNDSKOLEKLASS DEN HETASTE FRÅGAN FÖR                    SAMRÅDSGRUPPENS POLITIKER

Stor intervju av politikerna i samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde:

ESA KALASNIEMI (S) 

1.
Jag ser det som betydelsefullt att barnen 
behåller sina kunskaper i finska. Det betyder 
också mycket för de äldre få stöd på sitt 
modersmål. Samlingslokaler, där man umgås 
med andra på sitt eget språk, kulturella aktivi-
teter, studiecirklar mm gör att tillvaron känns 
meningsfull och stimulerande.

2.
Finskspråkiga lotsar på förvaltningarna 
hjälper den finsktalande befolkningen. Det 
är också viktigt att den finska minoritetens 
intressen implementeras inom alla förvaltnin-
gars verksamheter på ett självklart sätt. 

3.
Min roll är att lyssna på de människor som 
har finsk bakgrund, ta vara på deras önsknin-
gar, åsikter och behov samt i möjligaste mån 
förverkliga deras önskemål.

4.
Den viktigaste frågan just nu är att inrätta 
tvåspråkiga finsk-svenska skolklasser i Hanin-
ge. Det andra är att utveckla en bra äldreom-
sorg, som uppfyller de behov som finns hos 
finsktalande äldre.

5.
Min ambition är att vi i Haninge kommun 
snarast möjligt implementerar minoritetsrät-
tighetsaspekten inom alla verksamhetsområ-
den.

NAFI CILGIN (V) 

1. 
Vänsterpartiet är 
starka förespråka-
re för minoritets-
rättigheter. Språk 
ska aldrig vara ett 
hinder för invånar-
nas dialog med 
kommunen. Med 
tanke på den stora grupp Haningebor som har 
finska som modersmål, är det en självklarhet 
att Haninge ska vara finskt förvaltningsområde. 

2. 
Vi har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag 
att skyndsamt utreda behovet att införa tvås-
pråkiga svensk-finska grundskoleklasser. För 
Vänsterpartiet är det viktigt att alla kommu-
ninvånare känner sig inkluderade.

3. 
Både jag och Vänsterpartiet anser att uppd-
raget i samrådsgruppen är viktigt. Det är av 
central betydelse att kontinuerligt se över 
vilka möjligheter som finns utifrån de finskta-
lande Haningebornas behov och önskemål. 

4. 
Samrådsgruppen har utsett tre huvudsakliga 
områden att fokusera på. Dessa är skolan, kul-
turfrågor samt sociala frågor för äldre. Jag anser att 
samrådsgruppen har prioriterat helt korrekt här.

5. 
Jag kommer att utifrån mina grundvärde-
ringar, kompetens och inte minst min egen 
bakgrund försöka stärka den finskspråkiga 
minoritetens ställning i kommunen. 
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SARA SIXTEN  
(M) 

1. 
Jag är glad att 
Haninge är en av 
de 75 kommuner, 
som blivit ett 
finskt förvalt-
ningsområde. För 
oss Moderater var 
det ett viktigt beslut, som vi drev igenom år 
2009.

2. 
Jag tror att det är viktigt för alla flerspråkiga 
medborgare i Haninge att det finns möjlighet 
att tala och göra sig förstådd på sitt eget 
språk. 

3. 
Min roll är att vara med och driva igenom det 
som vi som kommun har skyldighet till. Som 
representant för Moderaterna vill jag också 
fungera som en länk mellan våra finska med-
lemmar och kommunen.

4. 
Min åsikt är att Haninge inte ska verka för 
specifika finska klasser. Jag tror på ett Hanin-
ge där vi alla ska fungera tillsammans – vi 
ska inte vara "vi och dom".
Däremot behövs kontaktytor till andra män-
niskor som talar samma språk. 

5.
För mig som Moderat är det viktigt att vi inte 
bygger upp ett parallellt samhälle. 

PETRI SALONEN 
(C)

1. 
För mig har det 
två betydelser. 
För det första 
visar vi som kom-
mun att frågor 
som rör våra mi-
noriteter är ytterst 
viktiga. För det 
andra är det en viktig fråga för mig personli-
gen, eftersom jag värdesätter det jag har med 
mig från mitt hemland Finland.

2. 
Vi behöver engagera föreningslivet och de 
yngre sverigefinländarna på ett bättre sätt. 
Vi måste förstå vad nästa generation av 
sverigefinländare behöver och önskar, för 
att de ska kunna bibehålla och stärka sin 
minoritetskultur. 

3. 
Min roll som ordförande och som kommunal-
råd är att driva på arbetet så det blir konkreta 
resultat.

4.
Att komma igång med tvåspråkig finsk skol-
verksamhet. Lyckas vi med det tror jag att det 
ger kraft för alla former av minoritetsarbete.

5.
Genom deltagande och engagemang i 
samrådets arbete och i de arrangemang som 
anordnas. Dessutom kan jag som kommu-
nalråd driva på och lyfta frågorna i en större 
politisk kontext.

PÅ SVENSKA
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BERITH JANSSON 
(KD) 

1.
För oss kristde-
mokrater betyder 
detta att Hanin-
ges kommunala 
förvaltningar ska 
kunna ge svar 
på frågor både 
muntligt och skriftligt på finska. Att Haninge 
är ett finskt förvaltningsområde visar tydligt 
att kommunen ska ha ett ambitiöst arbete för 
att stärka det finska språket.

2.
Vi vill belysa värdet av att åtminstone hela 
eller delar av personalen inom vård, skola, 
och omsorg ska kunna tala finska. 

3.
Jag vill vara en konstruktiv part i samrådsg-
ruppen och bidra till att finskan som minori-
tetsspråk kan stärkas i Haninge på kort och 
lång sikt. 

4.
Haninge måste fortsätta sitt goda arbete 
med att uppfylla kraven som finskt förvalt-
ningsområde. Det är också av stor vikt att 
kommunen har ett samarbete med finska 
föreningar och andra delar av civilsamhället i 
syfte att stärka finskan som språk i Haninge. 

5.
Jag vill aktivt bevaka och följa frågorna som 
berör det finska språket under mandatperio-
den.

PETER LILIUS  
(L) 

1.
Att vi som politiker blir påminda om att vi har 
ett allmänt ansvar i migrationsfrågor och i 
synnerhet när det gäller den finska minorite-
ten.

2.
Att vi tar hänsyn till de finska språkfrågorna 
i våra beslut, där det är möjligt. Det finns ett 
antal nämnder där språkfrågorna kan beröras 
och där bör de också tas i beaktande. 

3. 
Jag har ansvaret för att Liberalerna lyssnar på 
det som framförs. Samtidigt har jag ett ansvar 
att förklara våra ställningstaganden i frågor 
som berör det finska förvaltningsområdet.

4.
På de möten jag har varit med på tycker jag 
att deltagandet från invånarna, som tillhör 
minoriteten är litet. En viktig uppgift måste 
vara att skapa intresse för frågan inom den 
finska minoritetsgruppen. Kommunikationen 
är viktig – den leder förhoppningsvis till ett 
större engagemang.

5.
Svaret kan jag ge när jag får klart för mig vad 
den finska minoriteten tycker och vill. 

PÅ SVENSKA
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SUOMALAISTA OHJELMAA HANINGE-PÄIVÄNÄ 10.9.2016

Vuoden 2016 Haningepäivää vietetään 10. 
syyskuuta kello 12-17 Poseidonin torilla ja 
sen ympärillä. Juuri tänä vuonna painovapa-
uslaki täyttää 250 vuotta. Tätä huomioidaan 
Haningepäivänä, jonka teema on juuri Sanan-
vapaus 250 vuotta!

Haningepäivän ohjelmasta löytyy myös suo-
malaista viihdettä. Lina Purasen ja Majula 
Drammehin esitys Ruotsinsuomalainen 
nainen Jarmon varjossa kertoo huumorilla 
ja lämmöllä ruotsinsuomalaisesta naisesta 
ja ruotsalaisten ennakkoluuloista suomalai-
sia kohtaan. Monologimuodossa olevassa 
esityksessä Drammehin esittämä päähenkilö 
Pirjo kertoo suorasukaisesti kokemuksistaan 
tasavertaisuuden luvatussa maassa ja ottaa 
samalla ylpeänä harppauksen miehensä 
Jarmon varjosta yhteiskunnan näyttämön 
valoihin.
Majula ja Lina haluavat suunnata valokeilan-
sa kohti ensimmäisen sukupolven naispuo-
lisia, suomalaisia maahanmuuttajia ja tässä 
esityksessä he saavat kertoa tarinansa.


