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Förvaltningskommun för meänkieli och finska 

Närvarande: 

Kalixin pirteät: Keijo Leppäniemi, Veli-Matti Niemi  

Kalix sångklubb: Aimo Suomela, Pekka Komulainen 

Vår kulturvagga: Maarit Kemi 

Kalix kommun: Maria Vanhapiha Bergström, Margit Pettersson, Minna Hakanen 

(Thomas Johansson) 

Svenska kyrkan: Kirsi Gustafsson  

 

Information: 

Lagförändringar som börjar gälla från januari 2019. Förskola ska erbjudas helt eller 

till väsentlig del på finska och meänkieli. Äldreomsorg ska erbjudas helt eller till 

väsentlig del, även mer betoning på att bibehålla kulturen. Kommunerna ska anta 

mål och riktlinjer för alla fem nationella minoriteter. Samråden ska ske med 

minoriteter och inte med ”representanter för minoriteterna”. Idéer framkom om 

öppna samråd ämnesvis till exempel äldreomsorg, förskola respektive kultur skulle 

kunna hållas på en och samma dag. Då kan invånarna delta i ämnen som berör dem 

eller om de vill delta på samtliga. Önskan om att fortsätta de befintliga samråden 

finns för att behålla långsiktigheten och strukturen. De öppna samråden skulle då 

fungera som komplement. Dessutom har vi sedan tidigare våra ”minisamråd” vid 

exempelvis kulturella evenemang. Vi behöver utveckla sätt för att nå barn och 

ungdomar. Idag besöker samordnaren modersmålselever, men vi behöver bli ännu 

bättre. 

Lite nyheter angående kommunhusets sluss samt ny telefonväxel i kommunen.  

Minnesstenen Finland 100år sätts ut till våren.  

Vi har fortfarande inte fått någon ersättare till Vappu, så Maria lyfter frågan igen.  

 

Äldreomsorg:  

Det planeras utbildning för personal inom äldreomsorgen dels angående historia och 

betydelse för nationella minoriteter samt lagen. Dessutom behöver utbildningen 

fokusera på möjligheter inom arbetet med kultur på boendena.  

Projektet inom äldreomsorgen fungerar bra, men på Rönngården behöver vi titta 

över hur det ska organiseras så att deltagandet blir högre. Seniorträffarna på 

biblioteket är otroligt uppskattade och når en grupp som vi inte tidigare lyckats nå. 



Kulturbastun måste bli klar innan årsskiftet om det ska bli av. Språkhjälpen i större 

format (A4) är nu tryckt. Minna lyfter idén om ”kontaktkompis” till föreningarna, för 

att på så vis få ut människor i gemenskap. 

 

Förskola: 

Ingen av förskolecheferna kunde närvara på mötet. Förskolan jobbar med grunderna 

för mål- och riktlinjer för samtliga fem nationella minoriteter. Troligtvis kommer även 

alla förskolor ha en hylla med material om alla fem nationella minoriteter, dels för att 

synliggöra och väcka intresse samtidigt som de blir lättillgängliga. Fasadskyltar 

planeras till de förskolor som erbjuder finska och/eller meänkieli. Studieresan till 

Pello är framflyttad eftersom byggnationen dragit ut på tiden. 

 

Kultur: 

Karaokedansen på biblioteket är framskjuten till 24 november. Finlands 

självständighetsdag kommer att firas på Gallerian, gudstjänst samt efterföljande fika 

och aktiviteter på församlingsgården. Eventuellt får vi Lina Stoltz att berätta om 

Kalevala och synnerligen kantelen. I så fall blir det även kantelespelande ungdomar. 

De vackraste finska julsångerna i kyrkan kommer att ske den 15 december. 

Tornedalingarnas dag var ett lyckat arrangemang med gott om besökare. 

Tornedalskulturen med teatern Sekarotu på två språk blev en succé med uppåt 150 

besökare. Besökarna gav positiv feedback på teatern, ämnet berörde publiken.  

(Notering i efterhand: Lina Stoltz kommer samt en kantelegrupp från Keminmaa) 

 

Biblioteket: 

Planer finns på att ordna ”Bokprat” på finska, eftersom det inkommit önskemål 
angående detta. Biblioteket kommer att dela ut gratis språkpaket på finska och 
meänkieli. Sedan tidigare delar Familjecentralen ut gratis språkpaket på dessa språk 

och kommer att fortsätta med det. Det är bra för tillgängligheten om utdelningen 
sker på två ställen. På skyltsöndagen ordnar biblioteket en tävling med bokvinster 

och möjlighet finns att välja böcker även på finska och meänkieli. 
Jullovsaktiviteterna på biblioteket kommer att ha inslag av finska i form av 
underhållning av den uppskattade Pressan katti. På höstlovsaktiviteterna ordnades 

högläsning på meänkieli. 
 

Projektansökningar:                     
Ansökan från Siknäs framtid gällande evenemang med WAO om Vilho Ollikainens liv 
behöver kompletteras innan bedömning. (Notering i efterhand: Ansökan beviljades 

efter kompletteringen.) 
 

Övrigt: 
Thomas Johansson (utredare på kansliet) deltog på samrådsmötet, eftersom han 
arbetar med en utredning om kommunens olika samråd. Kirsi Gustafsson tipsade om 

och delade ut lättillgänglig information på olika språk angående ”första hjälpen vid 
sorg” samt ”Om du varit med om en uppskakande situation”.  

 

                                                                                                   

 


