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Förvaltningkommun för meänkieli och finska 

Närvarande: 

Kommunstyrelsen: Vappu Vuokila-Pönkkö 

Kalix kommun: Marianne Strömbäck, Kristina Henriksson, Minna Hakanen, Margit 

Pettersson, Maria Vanhapiha 

Kalixin pirteät: Keijo Leppäniemi, Veikko Ylikärppä  

Kalix sångklubb: Pekka Komulainen, Veikko Sädesuo  

Vår kulturvagga: Maarit Kemi, Esko Seppänen (ersättare för Daniel Särkijärvi) 

 

För information: 

Information om att Lennart Rhodin har fått i uppdrag att se över 

minoritetslagstiftningen. Han kommer bland annat att träffa landets 

minoritetssamordnare. Verksamhetsplanen för finskt och meänkielispråkigt 

förvaltningsområde har redogjorts för Kommunstyrelsen och bemöttes positivt. Maria 

har varit på minoritetskonferens i Pajala med fokus på ungdomar. Även vi i vår 

kommun behöver bli bättre på att få med oss ungdomarna. Maria ska kontakta bland 

annat Manhemsskolan samt Furuhedsskolan för att ta reda på vad ungdomarna vill. 

Skinnskatteberg har jobbat fram en ”språkhjälp på finska-svenska” för 

äldreomsorgen. Vi kommer att göra ett provtryck av denna och sedan ändra den 

utifrån vår kommuns behov. Vi har fått en inbjudan från Haninge kommun angående 

politikernätverk för finska förvaltningskommuner och intresse för detta finns. 

 

Infocenter: 

Finska- och meänkielitalande besök har ökat på Infocenter. Vi väntar med en 

förvaltningsområdesbroschyr till nästa år. Vi ska jobba fram den i samarbete med 

föreningarna, alla får fundera vad som är viktigt att ta med i denna. Finska- och 

meänkielikassarna har varit omtyckta och ska nästa gång tryckas på samma kasse 

med respektive språk på vardera sidan av kassen.  

 

Förskolan: 

Vissa av förskolorna som erbjuder verksamhet delvis på finska och meänkieli har 

inga barn med dessa önskemål, medan andra har fått ett ökat antal exempelvis 

Djuptjärn som har två avdelningar med 5 respektive 4 barn. I år erbjuder även Töre 

denna verksamhet eftersom behov finns. Förskolepedagogerna har varit på 



studieresa till Kiruna och denna månad åker de på konferensen i Luleå angående 

barns rätt till minoritetsspråk. Anmälningsblanketterna till förskolan ska ses över. 

Teater på tre språk för alla kommunens förskolebarn planeras nu under hösten.  

 

Biblioteket: 

Margit informerar om vad biblioteket erbjuder på dessa språk. Låneautomaten samt 

bibliotekssidan bibblo.se kan användas på finska. PressReader är en tjänst där 

tidningar kan laddas ned och där finns material på finska. Biblioteket skickar ut 

information till nyblivna föräldrar, vilket också ges på flera olika språk. ”Barnens 

första bok” samt läsfrämjade verksamhetens bok till barn kan även fås på finska 

eller meänkieli. Barnens kulturdag hade aktiviteter med inslag på dessa språk. Inom 

biblioteket ansvarar Margit för service på finska och meänkieli. Inköp av litteratur på 

båda språken har gjorts och inköpsförslag välkomnas. Vi planerar Öppet hus den 3 

december på biblioteket med presentation av exempelvis ovan nämnda tjänster, 

författarträff, musik och barnaktiviteter. Även föreningarna är delaktiga i aktiviteten. 

Återkommer med datum för planeringsträff. 

 

Äldreomsorg: 

Minna presenterar sin C-uppsats ”Ruotsinsuomalaisuuden tukeminen 

vanhuspalveluissa 2000-luvun Ruotsissa”, som visar att behoven för gruppen 

sverigefinnar gällande äldreomsorg är högst individuella. Hon vill även testa en enkät 

med några personer ev. bland föreningsaktiva, alltså pilotera en enkät, för att se om 

den kan användas i syfte att inhämta information som behövs för att planera 

äldreomsorg för finsktalande äldre. Minnas näskommande uppsats kommer att 

beröra äldreomsorg på minoritetsspråk i Kalix.  

 

Maarit delar ut en blankett till föreningarna för att undersöka värdet av språket för 

kommande behov av äldreomsorg. 

Hänvisa ”allmänheten” att kontakta Minna om de har frågor/behöver information/vill 

ansöka om hjälp/finner brister vid äldreomsorg på minoritetsspråk. Om en befintlig 

kund/brukare behöver hjälp med sitt ärende så kontakta den ansvarige enhetschefen 

i första hand. Denne kan i sin tur konsultera Minna vid behov. Minna gick igenom 

äldreomsorgens styrdokument. 

Frågan om finsk avdelning lyfts. Att öppna en finsk avdelning finns det inte något 

beslut på. Inom den nuvarande organisationen går det inte att reservhålla platser. 

Processen för en eventuell avdelning skulle ta tid med tanke på att det ska igenom 

nämnder, kommunfullmäktige och budgetberedning m.m. Vappu tipsar om att 

fortsätta hålla frågan aktuell. Just nu finns det tre personer som har ansökt om att få 

insatser på finska. Antalet personer som ansöker om boende har ökat och det finns 

en kö på boendeplatser. 

 

 



Föreningarna: 

Vår kulturvaggas språkläger var mycket lyckat, deltagarlistan fylldes på rekordtid 

och det var ett stort medialt intresse. Under Vassholmsdagen deltog ca 90 personer 

på sagovandringarna med inslag av meänkieli. På tornedalingarnas dag deltog ca 15 

personer i premiären för meänpeli. Kalixin pirteät har arrangerat gammeldans i Töre 

och antalet deltagare var färre än de önskat, men de som deltog var mycket nöjda. 

Karaoken på Rönngården är otroligt uppskattad av både finsk- och svensktalande. 

Utöver detta anordnar de bingo och matlagningskurser. Kalix Sångklubb har tappat 

en del medlemmar, men de fortsätter som tidigare med karaokekvällar samt dans. 

De deltar även i karaoketävlingar.   

 

 


