
2017-06-05 
Mötesanteckningar samrådsgrupp 

 

Förvaltningskommun för meänkieli och finska 

Närvarande: 

Kalixin pirteät: Keijo Leppäniemi, Veli-Matti Niemi  

Kalix sångklubb: Esko Kynkäänniemi, Pekka Komulainen 

Vår kulturvagga: Maarit Kemi 

Kalix kommun: Maria Vanhapiha (Koordinator) Vappu Vuokila-Pönkkö (KS) 

 

Information: 

Lennart Rhodin – lagöversyn, betänkande utredningen klar 14/6 – remiss – alla får 

svara om de vill. 

- Grundskyddet gäller alla nationella minoriteter. 

- Unga samrådA, behöver ej vara samråd. 

- Väsentlig del –delvis 

- Kommunens samordnare – ej minoriteternas samordnare. 

- Samråd – med det som berör dem, så tidigt att de kan påverka och ge 

sin syn innan beslut. 

 

Länsstyrelsen gör en bredare undersökning till hösten liknande de från början – 

senaste teman har varit skola och ÄO. Kort om Länsstyrelsens senaste rapport, 

frågan om språk kan bli en diskrimineringsgrund lyftes upp, sedan är det bra om 

minoritetsspråk kan lyftas in i exempelvis vård- och omsorgsprogrammet, vilket vi 

även diskuterat i vår kommun. 

Jarmo Lainio har begärt förlängning av sin utredning om minoritetsspråk i skolan.  

Många från samrådsgruppen deltog på Demokratiberedningen med Region 

Norrbotten – exempelvis språkpaket, skyltning samt tidsbokning på eget språk 

lyftes. 

När det gäller ortnamnsskyltning så skyltar Trafikverket inom språkområdet och inte 

med förvaltningsområde som grund. När det gäller exempelvis meänkieli, räknas inte 

Kalix och Luleå till språkområdet. Däremot kan byggnader och ytor skyltas om det är 

allmänt vedertagna namn.  

 

Förskolan:                                                                                             

Förskolepersonal har haft inspirationsdag. Blanketter har översatts till finska och 

meänkieli. Samma information/affisch på förskolorna samt Familjens hus om 

möjligheten till finska och meänkieli. De har beställt olika material de har behov av. 

Mumintutställningen pågår till 23/6. 



 

Äldreomsorg:  

Inom ÄO har språkhäftena delats ut, ”vägledning till äldre” information från 

Socialstyrelsen ska in på hemsidan, vid biståndsbedömningen får de inte fråga om 

språket, endast informera och det verkar fungera i vår kommun. Projektet Resumén 

har startat och reaktionerna är positiva. Personalen på äldreboendet i Sangis önskar 

språkkurs i finska. Redan till hösten skulle detta kunna vara möjligt att genomföra 

som ett litet pilotprojekt. Maria och Minna undersöker saken. Förslag om att 

exempelvis Martti Tranberg skulle kunna uppvakta finska- och meänkielitalande på 

äldreboendena med sång på födelsedagar.  

 

Sommarens evenemang: 

Vilho Lahtela kommer att underhålla på Tornedalingarnas dag 15/7, kommunen 

annonserar om evenemanget. Sommarfesten med bl.a. Krista Siegfrids, 

barnaktiviteter och Queerordbok på meänkieli. 

Vi planerar Finlands självständighetsdag på vårt nästa möte. 

 

Övrigt: 

Önskan om att NLL/Region Norrbotten deltar i nästa samråd, Maarit vill fråga om 

översättningarna. Litet häfte om FVO ska göras i höst, Maria ska ta fram grunden. Vi 

ska ut med en allmän annons med lite information om FVO. Politikernätverk på 

meänkieli är på gång och vår kommun är intresserad. 

 

Ansökningar:                                                                                             

Beviljade bidragsansökningar: Vår kulturvagga 9250kr samt 5000kr, Nilles harpor 

10000kr, Kalixin pirteät 9250kr . Ansökningar som fick avslag Lek och lär 7050kr 

samt Meän Akateemi 75000kr.  

 


