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Ruotsin akatemia hyväksyi merkkipäivän 
kalenteriin 2010, ja sitä vietettiin ensim-
mäistä kertaa vuonna 2011. Ruotsin-
suomalaisten päivän tarkoituksena on 
juhlistaa ruotsinsuomalaisen vähemmistön 
olemassaoloa ja herättää valtaväestön kiin-
nostus ruotsinsuomalaisia kohtaan.

Kutsu naapurisi kylään ja kerro, minkälais-
ta on olla ruotsinsuomalainen. Levittämällä 
tietoa herätämme mielenkiintoa.
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Seminaariin osallistui poliitikkoja ja virkamie-
hiä noin kahdeltakymmeneltä hallintoalu-
eelta. Haningen kunnanhallituksen puheen-
johtaja Meeri Wasberg (S) toivotti vieraat 

tervetulleiksi. Avajaispuheen 
piti Haningen suomen kielen 
hallintoalueen puheenjohtaja 
ja yksi seminaarin aloitteen-
tekijöistä, kuntaneuvos Petri 

Salonen (C). 

Katsaus Suomen ja Ruotsin yhteiseen 
historiaan oli ensimmäisen ohjelma-
kohdan aiheena. Minoriteettikonsultti 
Esko Melakari kertoi, ettei Suomi aina 

HANINGE KÄYNNISTI VÄHEMMISTÖKIELITYÖN POLIITIKKOVERKOSTON

ole ollut Ruotsin naapurimaa jossa puhutaan 
outoa kieltä. Suomi oli pitkään osa Ruotsia 
ja suomen kieli yksi Ruotsin kuningaskunnan 
virallisista kielistä. Melakarin mukaan taistelu 
oikeudesta käyttää omaa äidinkieltään ei si-
nänsä ole uusi. Jo 1500-luvulla käytiin samaa 
kamppailua, kun Tukholman suomalainen 
kirkko ensimmäisen kerran sai luvan pitää 
saarnansa suomen kielellä. Melakari kehotti 

seminaarin osallistujia hankkimaan lisää 
tietoa vähemmistölaista voidakseen 
paremmin vastata kysymyksiin ja argu-
mentoida vähemmistökielten puolesta 
yhteiskunnassa.

Kuva: Martin von Pfaler

Suomen kielen hallintoalueeseen kuuluu noin kuutisenkymmentä ruotsalaista kuntaa ja 
neljätoista maakäräjää. Hallintoalueiden vähemmistökielityön vahvistamiseksi Haninge och 
tehnyt aloitteen kielipolitiikan yhtenäistämiseksi koko maassa. Kutsumalla hallintoalueiden 
poliitikkoja ja virkamiehiä seminaariin, Haningen suomen kielen hallintoalueen neuvonpito-
ryhmän poliitikot pyrkivät muodostamaan poliitikkojen verkoston, jonka puitteissa konk-
reettisista vähemmistökysymyksistä voidaan käydä yhteistä keskustelua.
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Rauhantutkija Sia Spilipoulou Åkermark 
Ahvenanmaan rauhaninstituutista 
puhui vähemmistöjen koulutuksesta 
ja osallistumisesta yhteiskuntaan 21. 
vuosisadalla. Hän yritti selvittää, mihin 
suuntaan Ruotsi ja Eurooppa ovat menos-
sa. Mitään yleisiä toimintamalleja vähemmis-
töpolitiikan harjoittamiselle ei Åkermarkin 
mukaan ole olemassa, vaan poliitikkojen on 
päinvastoin pystyttävä huomioimaan vähem-
mistöryhmien erilaiset tarpeet ja tilanteet. 
Vähemmistöjen edestä voidaan paikallisella 
tasolla tehdä paljonkin, vaikka valtio ei aktiivi-
sesti tukisikaan toimenpiteitä. Åkermark puhui 
kunnista ”ihmisoikeuksien saarina” ja kehotti 
seminaarin osallistujia välttämään ”pelon 
retoriikkaa” niin pitkälle kuin mahdollista. 

Luentojen jälkeen kolme kuntaa kertoi 
omista vähemmistökielityön kokemuksis-

taan. Haningen suomen kielen 
hallintoalueen neuvonpitoryh-
män varapuheenjohtaja Esa 
Kalasniemi (S) kertoi muun 
muassa kaksikielisten suo-

malaisten peruskoululuokkien 
käynnistämisestä Haningessa 

syksyllä 2017. Eskilstunan kunnan edustajat, 
vähemmistöasiainneuvoston varapuheen-
johtaja Ulla Grip (M) ja vähemmistöasioiden 
kehittäjä Sirpa Lindelöf, kertoivat Eskilstunan 
suomenkielisen vähemmistön palveluista. 
Ruotsin pienimpiä kuntia edusti ympäristötar-
kastaja Evgeny Krakov Pajalan kunnasta.

Ennen iltapäiväkahvia keskustelua käytiin 
neljästä eri aiheesta pöydittäin. Osallistujat 
saivat tehtäväkseen tunnistaa menestyk-
sellisen suomenkielisen vähemmistötyön 
tärkeimmät edellytykset sekä miettiä sitä, 
kuinka yhteistyötä ja yhteistoimintaa voitaisiin 
vahvistaa. Lyhyen selonteon yhteydessä kävi 
ilmi, että moni olisi toivonut vähemmistöasi-
oille parempaa poliittista ankkurointia. Tähän 
voitaisiin päästä esimerkiksi kouluttamalla 

kunnan esimiehiä ja virkailijoita vähem-
mistölakiasioissa. Monet antoivat myös 
esimerkkejä konkreettisista toimenpi-
teistä omissa kunnissaan. Seminaarin 
osallistujat kaipasivat lisäksi yhteistä 

toimintasuunnitelmaa siitä, miten vähem-
mistökieliasioita konkreettisesti pitäisi hoitaa.

Iltapäivän myöhemmän osan aloitti ruotsin-
suomalainen bändi nimeltä Yksi Kaksi Or-
chestra, jonka jälkeen kulttuuri- ja demokra-
tiaministeri Alice Bah Kuhnke 
(MP) kertoi pyrkimyksestään 
vahvistaa vähemmistöpo-
litiikkaa yhteistoiminnan 
kautta jokaisella tasolla. Alice 
Bah Kuhnke kehui Haningen 
kunnan vähemmistötyötä ja huomautti samal-
la, että kuntien tapa lähestyä vähemmistö-
asioita vaihtelee hyvin suuresti. Ministeri on 
käynnistänyt selvityksen, jonka tavoitteena 
on parantaa vähemmistölain noudatusta 
kunnissa ja tutkia puutteellisuuksien syitä. 
Tärkeätä on myös vähemmistölain tasaisempi 
soveltaminen koko maassa ja että vähem-
mistöoikeuksien mukainen palvelu ei olisi 
riippuvainen siitä, missä kunnassa asuu. 

Kulttuuri- ja demokratiaministeri Alice Bah 
Kuhnke piti Haningen tekemää aloittetta 
hyvin positiivisena ja korosti puheensa päät-
teeksi poliittisen tahdon, yhteistoiminnan ja 
verkostoitumisen merkitystä hallintoalueiden 
onnistuneen vähemmistötyön kulmakivinä.

Lyhyt ryhmäkeskustelu päätti onnistuneen se-
minaaripäivän. Petri Salonen kiitti osallistujia 
kiinnostuksesta ja teki yhteenvedon päivän 
aikana esille tulleista kysymyksistä. Hän 
totesi, että hallintoalueiden suuri kiinnostus 
yhteistyötä kohtaan velvoittaa verkostoitumis-
työn jatkamiseen. Uudessa kokouksessa puo-
len vuoden kuluttua tavoitteena on päästä 
konkreettisesti etenemään vähemmistökieli-
asioissa paremman kielitilanteen saavuttami-
seksi Ruotsin vähemmistöjen keskuudessa.
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KUNTA JAKAA ILMAISIA LIUKASTUMISESTEITÄ ELÄKELÄISILLE

Liukastumisonnettomuuksien välttämiseksi kunta jakaa ilmaisia, 
jalkineisiin tarkoitettuja liukastumisesteitä Haningen senioreille. 
Liukastumisesteitä jaetaan vain henkilöille, jotka ovat Haningen 
kunnassa kirjoilla. Liukastumisesteet ovat haettavissa senioreiden 
kohtauspaikoista ja kunnantalon vastaanotosta seuraavina aikoina: 

•	 Parkvillan	seniorcentrum,	Ringvägen	2B,	Västerhaninge,	perjantaisin	klo	13-15
•	 Tallhöjden,	Runstensvägen	13,	Handen,	maanantaisin	ja	torstaisin	klo	13-15.
•	 Djurgårdsplan,	Vendelsö	skolväg	124,	Vendelsö,	tiistaisin	klo	11-15.
•	 Dalarö,	Odinsvägen	20,	tiistaisin	klo	11-15.
•	 Brandbergen	seniorcentrum,	Jungfruns	gata	419,	maanantaisin	ja	perjantaisin	klo	11-13
•	 Suomitupa/Reipas,	Södra	Jordbrovägen	181	nb,	maanantaisin	ja	torstaisin	klo	13-15
•	 Sågen,	Sågenvägen	20,	Kvartersgården,	maanantaisin	ja	torstaisin	klo	11-15
•	 Kunnantalon	vastaanotto,	Rudsjöterrassen	2,	Handen,	 

maanantaisin	–	torstaisin	klo	8	–	17,	perjantaisin	klo	8	–	15.

SANNA RANTAMÄESTÄ HANINGEN UUSI VÄHEMMISTÖKOORDINOIJA

Sanna Rantamäen vanhemmat tulivat 
Suomesta Oxelösundin teräsruukkiin töihin 
vuonna	1965.	Sanna	syntyi	vuotta	myöhem-
min viiden hengen perheeseen.

- Siihen aikaan ei vielä ollut olemassa 
kaksikielisiä peruskoululuokkia, joten minut 
laitettiin aivan tavalliseen ruotsalaiseen kou-
luun. Sain kylläkin äidinkielen opetusta aina 
peruskoulun 7. luokalle saakka, koska kotona 
puhuimme suomea, Sanna kertoo.

Kahdeksantoistavuotiaana Sanna mu-
utti ystävänsa kanssa asumaan Haningen 
Jordbrohon. Jordbron asuntoa vastapäätä 
olevassa rakennuksessa sijaitseva teatteri 
”Ormen” houkutteli nuorta Sannaa kulttuurin 
saralle. Hän ihastui teatteriin ja sen ihmisiin 
ja pääsi lopulta näyttelijäksi.

- Siitä tulikin elämäni käännekohta. Kiersin 

Nuorisoasiat ja kulttuuri ovat Haningen uuden vähemmistökoordinoijan sydänasioita. 
Haningen kunta on Oxelösundista kotoisin olevalle Sanna Rantamäelle melkein yhtä 
tuttu paikka kuin teatterinäyttämö.

Ruotsia Ormenin kanssa, esiintyen lastenteat-
teriesityksissä	aina	vuoteen	1994	saakka.

Yhdeksänkymmentäluvun kriisi ajoi Sannan 
takaisin koulun penkille. Västerhaningen 
kansankorkeakoulusta hän hankki korkea-
kouluopintojen hakukelpoisuuden ja aloitti 
sen jälkeen opintonsa Södertörnin korkea-
koulussa aineenaan taide, kulttuuri ja talous. 
Valmistuttuaan	filosofian	kandidaatiksi	Sanna	
jatkoi näyttelemistä ja siirtyi vähitellen myös 
ohjaajan ja tuottajan tehtäviin.

-	Kun	sitten	täytin	35	päätimme	elämäntove-
rini Perin kanssa, että oli aika hankkia lapsia. 
Poikamme syntyi vuonna 2002 ja yhtäkkiä 
olimmekin vanhempia.

Sannan mielenkiinto suomalaisia juuriaan ja 
suomen kieltä kohtaan heräsi kunnolla, kun 
Haningesta tuli suomen kielen hallintoalue. 
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SANNA RANTAMÄESTÄ HANINGEN UUSI VÄHEMMISTÖKOORDINOIJA
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Haningen suomenkielinen esikoululu-
okka aloittaa toimintansa syksyllä 2017 
Vikinga-koulun tiloissa, aivan suomen-
kielisen esikoulu Kanteleen vieressä.
Käynnistymisen jälkeen peruskoululuok-
kia	laajennetaan	askeleittain	kattamaan	peruskoulun	kaikki	9	luokkaa.

Suomenkieliselle esikoululuokalle haetaan yleisen kouluvalinnan yhteydessä.
Hakuaika: 18. tammikuuta - 8. helmikuuta

Myös 1. luokan oppilaille voidaan järjestää suomenkielistä peruskouluopetusta syyslu-
kukaudesta 2017 lähtien, mikäli kiinnostusta löytyy. Ilmoita kiinnostuksesta etukä-
teen osoitteeseen vikingaskolan@haninge.se.

Kysymyksiin vastaa peruskoulunpäälikkö Lina Axelsson Kihlblom. 
Puh.	08-606	77	39,	sähköposti:	lina.axelssonkihlblom@haninge.se

Lisätietoja: www.haninge.se/suomeksi ja www.haninge.se/sverigefinskgrundskola

- Toimin Haninge-päivän projektinjohtajana, ja 
suunnittelimme edeltäjäni Marjaana Lehmo-
sen kanssa yhdessä suomalaista ohjelmaa. 
Kun sitten Marjaana päätti lopettaa virkansa, 
en empinyt hetkeäkään. Hain virkaa ja tässä 
sitä ollaan, Sanna toteaa.

Sanna kertoo arvostavansa edeltäjänsä 
työpanosta suuresti. Hänen omana tavoit-
teenaan on jatkaa vähemmistöasioiden esille 
nostamista yhtä pontevalla tavalla. Kaikkein 
tärkeimpänä kohderyhmänä hän näkee Ha-
ningen nuoret ruotsinsuomalaiset.

- Haluan ottaa selvää, mitä nuoret ruotsin-
suomalaiset hakevat, haluavat ja tarvitsevat. 
Minusta olisi hienoa, jos voisimme perustaa 
nuorisoneuvoston. Sen perusteella saa-
miemme tietojen avulla pystymme kehittä-
mään myös nuorille suunnattua toimintaa 
toivottuun suuntaan. 

HANINGEN KUNTA  
TARJOAA  
RUOTSINSUOMALAISTA 
PERUSKOULUOPETUSTA
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I seminariet deltog både politiker och tjäns-
temän från ett tjugotal förvaltningsområden. 
Kommunalrådet Petri Salonen (C), en av 
initiativtagarna till mötet, inledde seminariet, 
varefter minoritetskonsulten Esko Melakari 
gav en historisk tillbakablick på relationen 
mellan Finland och Sverige. Melakari poäng-
terade	att	kampen	för	att	få	använda	finska	
i sig inte är ny. Han uppmanade seminarie-
deltagarna att läsa in sig på argumenten och 
minoritetslagarna för att kunna bemöta frågor 
om minoritetsspråkens position i samhället.

Forskaren Sia Spilipoulou Åkermark från 
Ålands fredsinstitut talade om minoriteters 
utbildning och deltagande. Enligt Åkermark 
finns	inga	allmängiltiga	recept	på	hur	mi-
noritetspolitik ska bedrivas, eftersom olika 
minoriteters situation och behov ser olika ut. 
Mycket kan göras lokalt, även om staten inte 
aktivt ger sitt aktiva stöd. 

Efter de inledande föreläsningarna redogjor-
de tre olika kommuner för sina erfarenheter 
av	arbetet	kring	minoritetsfrågorna.	Därefter	
fick	seminariedeltagarna	i	uppgift	att	gruppvis		
försöka	identifiera	de	viktigaste	förutsättning-
arna	för	att	nå	framgång	i	arbetet	med	finska	
minoriteter och att fundera över hur samarbe-
tet och samverkan skulle kunna stärkas. 
Vid redovisningen av gruppdiskussionerna 
framkom en allmän önskan om bättre politisk 
förankring av minoritetsfrågorna. Flera av 
seminariedeltagarna efterlyste också en ge-
mensam handlingsplan för hur man konkret 
skulle arbeta med minoritetsspråkfrågan.

HANINGE STARTADE POLITIKERNÄTVERK FÖR MINORITETSSAMARBETE

Kultur- och 
demokratimi-
nister Alice Bah 
Kuhnke (MP) gav 
sin vision om en 
stärkt minori-
tetspolitik ge-
nom samverkan 
på alla nivåer. 
Bah Kunkhe 
gav Haninge 
kommun beröm 
för arbetet med 
minoritetsfrågor 
och berättade, att hon tillsatt en utredning, 
för att förbättra efterlevnaden av minoritets-
lagen i kommunerna. Målet är en jämnare 
tillämpning av lagen och att det inte ska bero 
på vilken kommun man råkar bo i om ens 
rättigheter blir tillgodosedda eller inte. Hon 
avslutade med att poängtera att politisk vilja, 
samverkan och bra nätverk är hörnstenar för 
att uppnå goda resultat i det fortsatta minori-
tetsarbetet inom förvaltningsområdena. 

Seminariet avslutades med ytterligare en 
workshop-liknande gruppdiskussion. Petri 
Salonen sammanfattade seminariet med 
att	det	finns	ett	stort	intresse	och	ett	behov	
av samarbete i minoritetsfrågorna ute i 
förvaltningsområdena. Han erbjöd sig att 
bjuda in seminariedeltagarna till en ny träff 
om ett halvår, för att komma vidare med det 
konkreta arbetet för en bättre språksituation 
bland Sveriges minoriteter.

PÅ SVENSKA

I Sverige är ett sextiotal kommuner och fjorton landsting så kallade finska förvaltningsom-
råden. För att stärka minoritetssamarbetet inom förvaltningsområdena har Haninge kom-
mun tagit initiativet till en mer samordnad språkpolitik i hela landet.
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PÅ SVENSKA

I HÖST STARTAR DE FINSKSPRÅ-
KIGA GRUNDSKOLEKLASSERNA

Till	höstterminen	2017	startas	en	finsk,	
tvåspråkig förskoleklass på Vikingaskolan i 
Haninge. Målet är att gradvis bygga ut under-
visningen	på	finska	till	att	omfatta	grundsko-
lans samtliga klasser.

Ansökningar	till	finsk	grundskoleklass	görs	i	
samband med det ordinarie skolvalet, som 
äger rum den 18 januari – 8 februari.

För frågor, kontakta 
Lina	Axelsson	Kihlblom:	08-606	77	39
lina.axelssonkihlblom@haninge.se

www.haninge.se/sverigefinskgrundskola

SANNA RANTAMÄKI ÄR NY MINORITETSSAMORDNARE I HANINGE

Sanna	Rantamäki	föddes	1966	i	Oxelösund.	
Året innan hade hennes föräldrar rekryterats 
till Oxelösundsverken från Finland. Tillsam-
mans med sina två bröder sattes hon så 
småningom i en svensk skola, men språket 
därhemma	har	alltid	varit	finska.

Under sin uppväxt drömde hon om Paris. 
Som	18-åring	gick	dock	flyttlasset	till	Jordbro	
i Haninge, där hon delade bostad med en 
kamrat. I huset mittemot fanns teaterfören-
ingen "Ormen".

-	Jag	lockades	av	teatern	och	fick	till	sist	
anställning	på	Ormen.	Det	blev	en	vändpunkt	
för mig.

Med nittiotalets kris återvände Sanna till skol-
bänken. Hon läste in högskolebehörighet och 
studerade därefter konst, kultur och ekonomi 
på Södertörns högskola. Efter sin kandidat-
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examen fortsatte hon med skådespeleriet 
och tog så småningom även uppdrag som 
regissör och producent.

Intresset	för	de	finska	rötterna	vaknade	på	
allvar	när	Haninge	blev	finskt	förvaltningsom-
råde.

- Jag var projektledare för Haningedagen 
och kom att samarbeta med den dåvarande 
minoritetssamordnaren Marjaana Lehmonen 
om	det	finska	programmet.	När	Marjaana	
beslutade att säga upp sig tvekade jag inte 
en sekund, och på den vägen är det.

Sanna har stor respekt för sin föregångares 
arbete och vill fortsätta synliggöra minoritets-
frågorna i kommunen lika målmedvetet som 
hon.

- Till att börja med vill jag ta reda på vad 
Haninges	unga	sverigefinländare	vill	ha	och	
behöver.	Drömmen	vore	att	sätta	ihop	ett	
ungdomsråd.
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