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Förvaltningskommun för meänkieli och finska 

Närvarande: 

Kalixin pirteät: Keijo Leppäniemi, Veli-Matti Niemi  

Kalix sångklubb: Veikko Sädesuo, Pekka Komulainen 

Vår kulturvagga: Maarit Kemi, Daniel Särkijärvi 

Kalix kommun: Maria Vanhapiha, Minna Hakanen, Karl-Göran Lindbäck, Margit 

Pettersson  

 

Information: 

Del 2 i Lennart Rhodins utredning har kommit. Det blir en till gratis biovisning av 

Okänd soldat. Buffar och mössor med finska- och meänkielitema har beställts. 

Språkpaket för nyfödda och bokpaket för övriga barn finns kvar även nästa år. 

 

Förskolan:                                                                                              

Året inom förskolan har fortlöpt som planerat. Föreställningen Tubahumlan var 

verkligen uppskattad likaså Pressan Katti. Förhoppningsvis får vi igång ett 

länsnätverk för förskolepersonal som jobbar med finska och meänkieli. Språkkurser 

och vidareutbildning har efterfrågats. Studieresa till Pello och Övertorneå är planerad 

till våren. 

 

Äldreomsorg:  

Ängsgården har visat intresse för en språkkurs i finska, men schemamässigt har det 

inte fungerat att verkställa detta. Troligtvis löser detta sig till nästa år. Ängsgården 

har även signalerat att de gärna skulle vilja ha en utebastu på boendet, som de kan 

bygga sverigefinsk och tornedalsk kultur kring.  

 

Biblioteket: 

Eventuellt kommer det att ordnas karaokedanskvällar med inslag av finsk litteratur 

på biblioteket.  

 

Årets evenemang: 

Evenemangen under året: Sverigefinländarnas dag, Kulturnatta, Sommarfesten-

Vassholmsdagen, Tornedalingarnas dag, Tornedalskulturen samt Finlands 

självständighetsdag 100år har genomförts enligt tidigare planering. 

Tornedalskulturen hade rekordmånga besökare detta år, medan Finland 100år hade 

mindre uppslutning på kvällen än väntat. I det stora hela har samtliga varit lyckade. 



Vi kommer att göra lite smärre justeringar inför nästa år, för att förbättra dessa 

ytterligare.  

Kalle Lindbäck berättade om Sommarfesten, Kulturnatta samt Vassholmsdagen. 

 

Projekt: Årets beviljade projekt: Finland 100år genom musik och historia – Kalix 

sångklubb, Finland 100 år genom bl.a. musik, konst och historia – ABF, Daniel 

Väyrynen musik och dikter – Bröt, Kantele, musik och föreläsningar – Nilles harpor, 

Språkpaket på meänkieli – Met nuoret, Finland 100 år minnesträd – Vår kulturvagga, 

Teater och dans – Kalixin pirteät, Språkläger, språkresa och familjeträffar – Vår 

kulturvagga.  

Övrigt: Vi behöver få en ersättare för vår politiska representant, som kan närvara 

de gånger vår ordinarie ledamot inte kan delta. Maria tar upp frågan med Tommy 

Nilsson. Vi tittade lite på budgeten för 2018, som vi behandlar på nästa samråd. En 

förvarning om att kulturstödet till föreningarna Vår kulturvagga, Kalixin pirteät och 

Kalix Sångklubb ska tas bort. De får ansöka som alla andra föreningar från potten, 

då är det mest rättvist för alla. Dessa föreningar har visserligen isär klass mest 

aktiviteter för dessa språkgrupper, men en del kan även anses som ordinarie 

föreningsverksamhet. Eventuellt behålls den år 2018 i och med att det var kort 

varsel för föreningarna, men sedan slopas den. Detta väckte starka reaktioner hos 

Vår kulturvagga, medan de två övriga föreningarna tyckte att det var OK. Sedan 

inkom återigen starka åsikter om att kommunens koordinatorlön betalas helt från 

minoritetspotten. Dessa diskussioner tas upp igen vid nästa samråd.                                                                                                

 


