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– Mie uskon ette met 
olema ainua koulu 
Ruottissa jossa koulu-
lapset saava oppia suo-
mea vastaalkajinna ja 
oon valihneet sen itte, 
sannoo opettaja Eero 
Kynkäinniemi, samala 
ko hään seuraa kunka 
Ytterbynin koulukläpit 
menevät istumhaan 
koulupenkhiinsä.
Hään oon Kaihnuun Man-
heminkoulun opettaja. 
Esko Kynkäinniemi opet-
taa kansa suomea äitin-
kielenä Innanbäckenin 
ja Sangiiksen kouluissa. 
Mutta täälä Ytterbynin 
koulussa lapset lukeva 
suomea vastaalkajakiele-

nä. Koulutiima alkaa sillä, 
ette Esko kyssyy Ezralta, 
joka istuu likkiimpännä: 
”Kukas sinä olet?” ”Minä 
olen Ezra.” Ezra kyssyy 
sitte siltä oppilhaalta joka 
istuu hänen vieressä, 
”Kuka sinä olet?”. Kohta, 
vähän aijan päästä koko 
luokkaa laulaa ilosesti 
”Kolme varista, istuu ai-
dalla. Silvivati seilaa, 
silvivati seilaa …”.

Esko Kynkäinniemi 
ellää myötä lasten tasola, 
näkkyy ette hään oon 
oikeen leikkisä mutta 
samala aika jämtti ja 
nuukaki erityisesti siittä 
ette piethään oorninki 
luokassa.

– Meilä oon niin 
hauska, sannoo Esko 
Kynkäinniemi ja silläai-
kaa ko luokkaa räknää 
20:en lasten ilosat naurut 
vahvistavat mitä hään oon 
sanonu. 

Ytterbyn oon se kylä, 
missä vanhiimat taistelit 
sitkeästi lasten oikeuesta 
lukea heän äitinkieltä, 
huolimatta siittä paljonko 
het osasit sitä etukätheen. 
Näihiin tapahtumhiin 
integrasjuuniminister Erik 
Ullenhag prukaa vii-
tata, ko hään mainittee 
”Kaihnuun tapauksesta” 
yhtenä syynä siiheen, ette 
hallitus päätti ottaa pois 
määräyksen, ette lapset 

häätysivät osata ommaa 
äitinkieltä jossaki määrin, 
ennenko heät päästet-
täsihiin oppimhaan kieltä 
koulussa. Vuesta 2015 
saakka kaikitten minuri-
teetitten lapset saapii luan 
oppia äitinkieltä koulussa.

– Kainus oon liika 
kauon ollu semmonen 
”sisälelämpiävä paik-

kakunta” jossa oon eletty 
vanhoissa perintheissä. 
Meilä ei ole ollu muuta 
kylttyyriä eikä muita kie-
liä ko tämä ruotti. Lapset 
pääsevät omaksumhaan 
omat juuret ja sen mihinkä 
het kuuluva ja samala net 
oppiva mitä empatii oon, 
ette ihmisillä oon erilaisia 
kieliä ja kylttyyriä ja 

ette het ovat keskenhään 
erilaisia.

– Kielittenopetus oon 
niin paljon enämpää ko 
vain kieltä ja se oon just-
hiinsa mitä Kainus tarttee, 
sannoo Esko Kynkäin-
niemi.

Hasse Stenudd                                                                         
Käänös: ErlingWande

Kielittenopetus 
oon paljon enämpää 
ko vain kieltä

Minä olen Esko. Kukas sinä olet? Minä olen Ezra.  Kuva: Hasse Stenudd

Daniel Särkijärvi oon 
Kaihnuussa henkilö-
iny taistelun lasten 
oikeutheen omhaan 
kiehleen. Hänen 
taistelu oon näyttäny 
tien lainmuutokseen 
joka vuesta 2015 antaa 
kaikile kläpile oikeuen 
äitinkielenopetukseen.

– Se oon tunnustus 
ko intekrasjuunimi-
nisteri Erik Ullenhag 
sannoo ette ”Kaihnuun 
asia” oon näyttäny tien 
ja aiheuttannu lainmuu-
toksen, sannoo Daniel 
Särkijärvi.
Se oon ollu tyrpylentti 
vuosi Daniel Särkijärvele 
Nyborgista, joka oon ollu 
etukeulassa niile lapsile ja 
vanhimille Kaihnuun kun-
nassa joittenka ainua toive 
oon ollu ette antaa lapsile 
oikeuen äitinkiehleen.

Tietysti se vahvistaa 
minua henkilökohthaisesti 
ette olen saanu aikhaan 
lainmuutoksen, mutta mie 
olen kans saanu nähhä 
nurean puolen ihmi-
sissä jokka ei piä heän 
lupauksia. Hään myöntää 
ette taistelu oon ottanu 
voimaa, voimaa jota hään 
kotipappana ja neljänlap-
senpappana mielelänsä 

olis käyttäny muuhun.

Askel etheenpäin
– Nyt se tuntuu kuitenki 
ette olema ottanheet pit-
kän askelheen etheenpäin 
ja se oon nyt selvä ette 
oppilhaat saattava saa 
minuriteettikieltä ”Opp-
ilhaan valintanna”. Se 
pitäs merkitä ette rekturit 
muissa kouluissa häätyvä 
tehhä sen mikä oon minu-
riteettilaissa ja lastenso-
pimuksessa vahvistettu, 
sannoo Daniel Särkijärvi. 

Marita Andersson, 
Nyborg, tullee tyttärensä, 
Vendelan kans, joka oon 
esikoulussa, alkuope-
tukseen suomenkielessä. 
Monta vuotta aikaa hään 
oli itte oppilas Ytterbyn 
koulussa

– Minun vanhimat oon 
Suomesta ja se oon selvä 
asia ette mie halvan ette 
Vendela saattaa praatia 
hänen äitin vanhimitten 
ja suomalisten nepok-
kain kans, sannoo Marita 
Andersson, joka toivoo 
ette suomi nyt oon selvä 
asia opetuksessa.

Innostuttaminen A ja O
Maritan mielestä innostut-
taminen kotoa oon A ja O 

ette kläpit ottava vasthaan 
toisen kielen, hään kattoo 
perhään ette tyär tullee 
opetustiimale vaikka se 
oon Vendelan ja esikoulun 
vapapäivä.

– Jos meinaa ette 
kieli muotostuu se 
häätyy tapahtua ko net 
oon lapset. Vendela oon 
oppinu sanoja ja alkaa nyt 
rakenthaan meeninkiä. 
Kläpit tykkäävä laulaa ja 
kielenoppi laulun kautta 

oon villin hyvä malli, 
sannoo Marita Andersson, 
joka halvaa lisätä: 

– Daniel häätyy saa kii-
toksen sittä mitä hään oon 
tehny. Hään oon taistelu 
ette muitten lapset häätyvä 
saa oikeuen lukea suomea 
alkukielenä, vaikka hänen 
omila lapsila koko aijan 
oon ollu oikeus lukea heän 
äitinkieltä.

Hasse Stenudd                                                     
Käänös: Märta, Karin ja Linnea Nylund

Taistelu joka sai aikhaan 
lainmuutoksen

– Se mennee aivan liian 
hithaasti. Sen kritiikin 
minkä mie halvaan lä-
hättää hallituksele oon 
heän aikaperspektiivi, 
että laki oppilhaista 
jokka kuuluvat kansa-
lishiin minuriteethiin 
saavat lukea minurite-
ettikieltä äitinkielenä, 
vasta alkaa jällahmaan 
jyylissä 2015, sannoo 
Maja Mella, STR-T, n 
toiminanjohtaja.
Että oppilhaile tänäp-
äivänä tarjothaan äitin-
kielenopetusta vaatii että 
niilä oon pohjassa tietoja 
kielessä, ja sen hallitus 
nyt halvaa ottaa pois. 
Tarpheita tähään räknät-
hään että sahaan tulevassa 
pytjettissä. Hallitus nyt 
jo halvaa laittaa kaks 
miljuunaa kruunua siiheen 
että Kouluhallitus ottaa 
framile kurssisuunittelut 
vasta-alottelhian tasole 
kaikile viiele minuriteet-
tikielile.

Pytjetissä räknäthään 
että viis miljuunaa vuoele 
2015 parantaa minuriteet-
tikielitten käyttöä ja 9 
miljuunaa vuosithaan 
vuoesta 2016. 

– Sitä paitti että tämä 
mennee aivan liian hit-

haasti niin mie olen jaettu 
näihiin pytjeteerathuin 
rahhoin. Onkos niitä riittä-
västi? Se oon valitettavaa 
että finanssitepartimentti 
ei priuriteeraa kansalisia 
minuriteettiä. Mie pölkään 
että tässä mennee niinku 
meni minuritettikiielitten 
opettajakoulutuksessa, 
Maja Mella sannoo.

Hasse Stenudd

Marita Andersson ja hänen tyär Vendela Olofsson, 
Daniel Särkijärvi ja pojat Pekka ja Valdemar Särkijärvi. 
 Kuva: Hasse Stenudd

”Mennee aivan 
liian hithaasti”

Maja Mella, tominan-
johtaja, STR-T. 
 Kuva: Hasse Stenudd
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● Pänktin hunteerinkit

● Bengts funderingar

Mie olen suurela innola 
seuranu preivinväkslauk-
sen ruottin minuriteet-
tijärjestöitten ja Folk-
hälsoinstityytin välilä. 
Tausta kritiikhaan joka 
oon ollu, oli se puuttuva 
tieto ja puuttuva pohjatyö 
joka oli näkyvissä syksyn 
möötissä. 

Minoriteettijärjestöjen 
kritiikka lähätetyssä 
preivissä oli oikein laaja 
ja terävä ja mie ootin jän-
nityhneenä vastausta. 
Folkhälsoinstityytin 
vastaus oli rohki myönt-
heinen, häätyy sanoa ette 
jollaki laila kohtapa loisti 
”paranuksen” leima.

Häyn sanoa ette vaikka 
monele asiale saattaa olla, 
ja pittääki olla, kriittinen 

niin paljon oon tapahtunu 
matkan varrela valtion 
atityyteihiin, esimerkiksi 
meihiin tornionlaaksolais-
hiin. Yksi esimerkki, ajoin 
äsken väylänvarren alaju-
oksussa piililä ja kattoin 
niitä kylitten nimiä mikkä 
tulivat vasthaan. Rautatien 
rakenettua 70-80 vuotta 
sitten, Haaparannasta 
Matarenkhiin, muutethiin 
kylitten nimet ruottalai-
siksi. Ei siinä mithään 
remissipyyntöjä ollu, se 
vain päätethiin ihmisten 
pään yli.

Tuli kaikenlaisia 
käännöksiä ruottiksi ja 
hullunkurisia nimiä synty, 
Kukkolasta tuli Lomkärr, 
Päkkilästä Bäckesta, 
Välikoskesta Kärrbäck, 

Korpikylästä Skogskärr 
ja Karunki sain nimen 
Karungi. Häätyy sanoa 
ette paljon oon virranu 
vettä väylässä ja asiat oon 
muuttunheet paremaksi, 
vaikka vielä työmaata 
riittää…

Häätyy antaa kiitoksen 
niile jokka oon ottanheet 
keskustelun meänkielen 
kysymyksistä ja olletikki 
silloin ko se monen mie-
lestä piethiin höpinänä. 
Vaikutus oon antanu 
tuloksia niinku Folkhäl-
soinstitutin vastaus juuri 
näyttää.

Bengt Niska,  
STR-T: n johtokunnan jäsen

Jag har med stort intresse 
följt brevväxlingen mellan 
Sveriges minoritetsorga-
nisationer och Folkhälso-
institutet. Bakgrunden till 
kritiken som funnits var 
de bristande kunskaperna 
och förberedelserna vilket 
märktes under höstens 
möte.

Minoritetsorganisatio-
nernas kritik i det sända 

brevet var väldigt kraftigt 
och vasst och spänd 
inväntade jag på svaret. 
Folkhälsoinstitutets svar 
var mycket tillmötesgå-
ende, det är nästan som att 
det på något sätt lyste en 
”botgörningsstämpel” om 
svaret.

Även om det är många 
saker som vi kan och även 
ska vara kritiska till, så 

måste jag få säga att det 
har hänt mycket under 
färdens gång i statens 
attityder, exempelvis mot 
oss tornedalingar. Ett 
exempel, jag körde nyligt 
med bil nerströms längs 
efter älven och tittade på 
namnen på de skyltar som 
kom mig till mötes. När 
järnvägen mellan Hap-
aranda och Övertorneå 

byggdes för 70 – 80 år 
sedan förändrades bya-
namnen till svenska. Det 
var aldrig frågan om några 
remissrundor, det bara 
beslutades över huvudet 
på folk.

Det blev alla slags 
översättningar till svenska 
och några tokroliga namn 
uppstod. Kukkola blev 
till Lomkärr, Päkkilä till 

Bäckesta, Välikoski blev 
Kärrbäck, Korpikylä till 
Skogskärr och Karunki 
fick namnet Karungi. Men 
mycket vatten har under 
tiden strömmat i älven 
och sakers tillstånd har 
förändrats till det bättre, 
även om mycket arbete 
återstår…

Jag känner att vi be-
höver tacka dem som tog 

upp samtalen och debatten 
om meänkieli, speciellt 
då det av många betrak-
tades som rent svammel. 
Påverkan har gett resultat, 
precis som Folkhälsoinsti-
tutets svar just bekräftar.

Bengt Niska, 
styrelseledamot i STR-T. 

Översättning: Hasse Stenudd

Vaikkapa jos vielä sattu-
malta löytyy meikäläisit-
ten porukasta ”ei se kan-
natemielisiä” henkilöitä 
niin tämän artikkelin kyllä 
kannattee lukea:

Jos koko ajan kuuntelee 
negatiivistä naukumista 
ja valittamista, se tekke 
aivoitten toiminan huo-
nomaksi, sannoo amerik-
kalainen kirjailija Trevor 
Blake. Hän antaa esimerk-
kiä missä oon mitattu 
aivoitten aktiivisuutta ja 
reagointia pitkän ajan 
naukumisen ja valittami-
sen jälkhiin.

Blaken mukhaan aivot 
muistuttavat paljon ene-
män lihaksia ko että mitä 
met uskoma.

– Negatiivisuus tarttuu. 

Se joka pitemän ajan jou-
tuu kuntelheen valituksia 
alkaa itteki heti haukkuh-
maan ja valithaan asioita.

Pahhiinta oon että ne-
gatiivisuus tekkee ihmisen 
tyhmemäksi.

Tutkimus näyttää että 
puolen tiiman kuuntelemi-
nen valittamisia eli yhtä 
paljon haukkumista tv: 
n kattomisessa, tappaa 
aivosoluja, aivoitten 
hippokampus-osasta. 

Asialinen kritiikka – 
toinen juttu
Asialinen kritiikki oon 
hänen mukhaan aivan eri 
asia. Sillon ongelhmaan 
myös haethaan ratkasua. 
Tärkeä ero oon meän asen-
theessa. Se joka naukuu ja 

valittelle ei ole kiinostunu 
löytähmään tietä ulos ja 
halvaa vain kiertää ympäri 
omassa kurjuuessa. 

Omia aivoja kannatte 
Blaken mukhaan suojata.  
Semmosia jokka koko 
aijan valittaa ja naukuu 
kannattaa välttää, jos oon 
maholista. Jos ei pääse 
karkhuun niin kannattee 
kysyä että mitä se joka 
valittaa halvaa itte tehhä 
että ratkasta ongelman. 
Mielikuvitus saattaa olla 
jonkulaiseksi avuksi. 
Blake sannoo yhessä esi-
merkissä että hyvä konsti 
oon että ittele lua paikan 
mihinkä saattaa mielikuvi-
tuksessa päästä pakhoon.

Lähe: Tekniikka & Talous
Käänös: Hasse Stenudd

Om det så av en händelse 
fortfarande bland vårt folk 
går att hitta ”ei se kannate-
sinnade” personer så är 
det i alla fall lönt att läsa 
den här artikeln:

En fortsatt underkas-
telse för negativt humör 
och klagomål försämrar 
hjärnans verksamhet, 
hävdar den amerikan-
ska författaren Trevor 
Blake. Blake beskriver hur 
neurovetenskapen mäter 
hjärnans aktiviteter och 
reaktioner under en längre 
tids klagomål och gnäll.

Hjärnan är ett mer 
muskelliknande organ än 
vad vi tänker oss.

– Negativismen fastnar. 
Den som under en längre 
tid underkastar sig bekla-

gan, börjar följaktligen 
själv också att ägna sig åt 
att klaga och gnälla över 
olika tillstånd i tillvaron.

Det värsta är att nega-
tivismen gör människan 
dummare.

Undersökningen visar 
på att över 30 minuters 
underkastelse för klago-
mål i det dagliga livet 
eller att tillgodogöra sig 
liknande upplevelser 
genom att se på tv, tar död 
på hjärnceller i hjärnans 
Hippocampus-del.

Saklig kritik – en  
annan femma
Enligt Blake är saklig kri-
tik en helt annan fråga. Då 
letar man även lösningar 
på problemet. Avgörande 

är inställningen. Gnäll-
spiken är inte intresserad 
av problemlösning och 
väljer att vandra runt i sitt 
elände.

Enligt Blake lönar 
det sig att skydda sin 
hjärna, om möjligt är, mot 
kroniska gnällspikar. Om 
vi inte kan rymma fältet, 
lönar det sig att fråga hur 
den gnällande personen 
vill lösa problemet. 
Mentala sinnebilder kan 
fungera någorlunda som 
hjälp. Ett bra exempel är 
att skapa sig en plats dit 
man i fantasin kan fly.

Källa: Tekniikka & Talous 
Översättning: Hasse Stenudd

Bengt Niska.

Turhat valitukset 
tyhmistävät

Onödigt gnäll  
fördummar



– Mie muistan alaast-
heelta ette isot keski-
astheen pojat käytit 
nuuskua, puhuit suo-
mea ja olit ilkeitä. Met 
tyttäret puhuima ruot-
tia, sannoo Jessicka 
Sörmling ja nauraa 
makeasti tätä erityistä 
lapsuuenmuistoa. Siittä 
oon vuosi aikaa ko 
hään tuli myötä STR-T:n 
johtokunthaan. (Svens-
ka Tornedalingars 
riksförbund – Tornion-
laaksolaiset) 
Hään oon syntyny 
Kirunassa, mutta niinku 
moni muu Jessicka Sörm-
lingin vanhimat siiryit 
kotikylhään, Kangosseen 
80-luvula. Hään oli sillon 
kuuenvuotias.

– Niitä siirty monelta 
kantin maasta ja meitä 
oli paljon kläppiä kylässä 
siihen aikhaan.

Kotona se ei ollu niin 
nuuka kumpaako kieltä 
käytethiin. Kaikin ym-
märsit kuitekki ja kieltä 
vaihetethiin friskisti.

– Mie en ole kokohna-
ans kakskielinen. Mulle 
oon luonolista kuula 
meänkieltä ja olla myötä 
ympäristössä missä sitä 
puhuthaan. Vielä ei tunnu 
luonoliselta puhua sitä, 
olen häätyny taistela sen 
kans, sannoo Jessicka 
Sörmling.

Moni piiain muistaa 
hänen nimen meetiayht-
heyestä. 1999 hään alko 
töihin Pajalan raatiossa. 
Ensi vaiheessa se oli Jes-
sickalle vain maholisuus 
päästä isole mailmale. 
Mutta vanheemat nauho-
tukset arkiivissä kiinostit 
häntä uuela laila.

Oli arvo
– Täälä raatiossa mie aloin 

ymmärthään ette se oon 
tärkeä tuntea omat juuret. 
Mie huomasin ette siinä 
oon oma arvonsa ette 
kuulua Tornionlaaksoon.

Työstä Ruottin Raatio 
Norrbottenistä matka 
meni työhön repoortter-
inna Haaparannanlehessä. 
Hään oli yks niistä joka 
teki HB:n Tornionlaakson 

ääneksi mailmala.
Se oli hauska ja mie 

rohki tunsin kunka tärkeä 
Haaparannanlehti oon 
viestinkuljettajanna. 
Kaikki lukeva sitä vaikka 
niilä ei ittelä ole avisia. 
Net lukeva sitä työmaala, 
piplioteekissä ja kran-
nit lainaava keskenänsä, 
sannoo Jessicka Sörmling. 

Viimi vuosina Jessicka 
oon hoitanu ”Nuori 
yrittäjäisyys” Luulajassa, 
Alakaihnuussa ja Haa-
parannala. Koulunaikana 
hään johtaa oppilhaita 
ja opettajia jymnaasi-
assa kunka alkaa liikheen. 
Oktuuperissä hään alkaa 
uuen työn Norrlantin 
yrittäjäjymnaasiassa Luu-
lajassa, prujektijohtajanna 
koulun kehitystyöle.

Jessicka ottaa mupilin 
ja soittaa papalensa ette 
tulla tuohmaan Nannyle 
paatirenkhaan. Heti mur-
faari kääntyy kartanhoon 
Kangosen-niemele.

Myöntävä ympäristö
Viimi kolmena kesänä Jes-
sicka Sörmling oon tehny 
työtä ette saa takasi kielen 
ja ollu matkassa Kieli-
pesässä. Se oon prujekti 
missä kaikin yhessä tuli-
sieluitten Gerd Perssonin 
ja Kerstin Kruukan kans, 
oon praatinhee meänkieltä 
samala ko net oon tehnee 
jotaki yhessä. 

– Met olema maalan-
hee, leiponhee, kalastan-

hee, filmanhee ja järje-
stänhee lauluhetkiä kläpile 
ja kaikki oon tapahtunnu 
meänkielelä. Taistelussa 
ette ottaa takasi kielen 
Kielipesä oon ollu inn-
ostuksena hyvin myön-
tävässä ympäristössä, 
sannoo Jessicka Sörmling.

– Nyt mie en ole ennää 
pahala kiirilä minun 
vanhimille ko net ei opet-
tanhee mulle meänkieltä. 
Sen saattaa oppia samha-
anlaihin ko muut kielet. 
Se oon aivan minun oma 
laiskuus joka estää minun 
oppimasta kielen täyelis-
esti.

Näyttää valosamalle
Tänäpäivänä hään tykkää 
ette olhaan enämpi tietoli-
set äitinkielen merkitykse-
stä. Jessicka Sörmling oon 
huomanu ette net joila 
oon ollu kieli matkassa 
halvava enämpi antaa sen 
heän kläpilekki. Hänen 
usko oon ette nyt oon va-
losampi aika meänkielelä 
ko sillon ko hään oli 
kläppinä. Ko mie kysyin 
jos pikku Nanny joka sielä 

paataa tullee saahmaan 
oppia meänkieltä, hään 
vastaa: 

– Ko se alkaa kouhluun 
mie päätän sen hälle. Ko 
se tullee korkeimphiin 
luokhiin se saapii päättää 
itte. Toivottavasti se sitte 
tykkää ette se oon tärkeä, 
sannoo Jessicka Sörmling.

Nuorena hään oli us-
seen konferensissä STR-
T:n kansa. Ko hään sitte 
jälimyttäin, vuosi aikaa 
sai kysymyksen jos hään 
halvaa alkaa johtokunt-
haan, hään tunsi ette se 
oli aika antaa takasi jotaki 
siittä hyvästä jota hään 
oli saanu. Vaimona hään 
ei ole koskhaan tuntenu 
vaikeutta ette saa tillaa 
STR-T:ssä  

– Met tehemä työtä 
ympäristössä missä met 
tunnema, ymmärämmä ja 
kuuntelemma toisia en-
nenko päätökset tehhään, 
sannoo Jessicka Sörmling.

Hasse Stenudd
Käänös: Märta, Karin ja Linnea Nylund
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”Pojat käytit nuuskua 
ja puhuit suomea”

Nanny Kero-Sörmling tullee saahmaan lukea meänkieltä ko se alkaa kouhluun, mutta 
korkeimissa luokissa hään saapii päättää itte.

Jessica Sörmling. Kuva: Hasse Stenudd
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STR-T järjestää 7- 8 
päivä tesemperiä 
medlemsmööten ja se-
minaarin Korpilompolon 
yöfestivaalissa. Sinne 

oon tarjottu eri förenin-
kiä ja järjestöjä jokka 
tekkee työtä meänki-
elen ja meän kyltyyrin 
puolesta.

-- Sielä puhuma ette 
oonko kysymyksiä 
mistä met saattaisima 
olla yhtheistyössä, 
miksi, kenenkä kans 
ja ette mitenkä, sanno 
Tore Hjorth, STR-T: n 
puhheenjohtaja.
STR-T lähätti preivin eri 
järjestöile missä kysy-
mys oli että onko halua ja 
kykyä yhtheistyöhöön. 

– Met olema saanu 
erithäin positiivisiä 

vastauksia. Muun muassa 
Tornedalsrådet, Meänmaa 
ja eri kveenijärjestöt oon 
vastanu ja sanonu että net 
tullee. Tämä saattaa olla 
ensimäinen askel ette op-
pia tuntheen toisia ja että 
met järjestöinä saattama 
kunnioittaa toisten työtä, 
sannoo Tore Hjorth.

STR-T pittää 7/12, lau-
antaina,  medlemsmööten 
ja pyhänä, 8/12, seminaa-
rien. Linnea Nylund on 
matkassa järjestämässä 
Yöfestivaalin prokrammia. 

– Kaikila oon maho-
lisuus ottaa ossaa Yöfes-
tivaalin ohjelhmaan. Jos 

ei yhtheen menhoon jaksa 
istua seminaariessa niin 
kyllä Korpilompolosta ja 
vyöfestivaalista löytyy 
muutaki tekemistä, Linnea 
Nylund sannoo.

Nyt syksyn aikana 
STR-T laittaa lissää tietoja 
ja seminaariprukrammin 
omale kotisivule www.
str-t.com

Hasse Stenudd                                                                       

STR-T järjestää seminaarin

Erik Kuoksu kohtasi 
miehen joka hoiti kan-
salisten minuriteetitten 
asioita Jöötteporin 
kaupunkissa. Tämä 
mies selitti yhteisistä 
kokouksista joita 
piethiin kansalisten 
minuriteetitten ja kau-
punkin virkamiesten ja 
politiikkeritten kansa. 
Kaikki muut minuritee-
tit olit matkassa näissä 
kokouksissa mutta 
meänkieliset ei olheet. 

– Mie sain privaatisti 
kuttun seuraahvaan 
yhtheisheen ko-
kouksheen, ko mulla 
ei ollu yhthään föreen-
inkiä tukena. Mutta ei 
kelhään ollu mithään 
sitä vasthaan, selittää 
Erik Kuoksu, siittä 
asiasta, josta syksylä 
2010 tuli meänkielisten 
paikalisosaston alku 
Jöötteporissa.
Erik Kuoksu sai yhtheyen 
toiminnanjohtaihaan Maja 
Melhaan ja jo ensimäises-
sä telefoonikeskustelussa 
tulthiin siiheen päätöks-
heen ette Jöötteporissa 
sopis panna käynthiin 
STR-T:n paikalisosaston. 
Syksylä 2011 hän oli 
saanut yhtheen joukon 
johonka enimäksheen 
kuulu hänen kirunalai-
sia tuttuja, jokka olit 
halukhaita olheen myötä 
paikalisosaston, ”Jööt-
teporin meänkieliset”, 
interiimistyyrelsissä.

Febryaarissa 2012 tämä 
paikalisosasto piti perus-
tavan jäsenkokouksen 
kylttyyritalossa Blå Stället 
Angeredissä – Jöötteporin 
piiain monieetnisim-

mässä kaupunginosassa. 
Yksitoista osanottajjaa, 
jonka keskiikä oli nuin 30 
vuotta, tulit kokouksheen 
ja interiimikokouksessa 
herätetyt kysymykset 
nostethiin taasen pöyäle 
tässäki kokousessa.

– Tärkein kysymys oli 
itenttiteettikysymys. Keitä 
met oikeasthaan olema ja 
mistä meän oma kylttyyri 
koostuu? selittää Erik 
Kuoksu.

Itenttiteetin 
kehittäminen
– Met sovima siittä, 
ette oon tärkeä levittää 
tietoa meänkielisestä 
kylttyyristä, kielestä ja 
paikalisen arkielämän 
itenttiteetistä ja ette 
met itte saisima tukea 
ymmärtämhään, vahvis-
tamhaan ja kehittämhään 
ommaa itenttiteettiä. Met 
olima paikalisosastossa 
yksimielisiä siittäki, ette 
oon tärkeä jatkaa kunnan 
ja maakäräjitten kansa 
alotettua yhtheistyötä.

Ekonoomisesti paikali-
sosaston työtä maholistaa 
Läntisen Jööttanmaan 
järjestötuki. Sielä oli aika 
hyvänkokonen bydjetti, 
mutta mihinkä sitä sopi 
käyttää? Yhessä jäsenko-
kouksessa septämperissä 
2012 päätethiin, ette rahat 
käytethään yhtheen ainu-
haan tapahtumhaan vuona 
2012 – kylttyyrifästhiin 
jossa teemana oli Toorni-
onlaakso.

– Se piethiin sitte 
Backan Folkets hyysissä 
Jöötteporin Hisingenissä 
nuvemperissä 2012 ja 
kaikki jokka osalistuit olit 

oikein tyytyväsiä, sannoo 
Erik Kuoksu. 

Jöötteporin kunta ja 
Läntinen Jööttanmaa oon 
olhee kovin intresserattuja 
meänkielisten föreeninki-
stä ”Jöötteporin Toornion-
laaksolaiset”.  Heän halu 
olla yhtheistyössä oon ollu 
suurempi ko meänkie-
listen omat maholisuuet 
yhtheistyöhöön.

Tarpheitten 
definieeraaminen
– Met olema yhessä 
Jöötteporin kaupunkin 
virkamiesten kansa alot-
tanheet handlingsplaanin 

valmistamista, joita oon 
tehty toisile minuriteetil-
lekki. Met olema freistan-
heet päätelä mitä erilaisia 
tarpheita Jöötteporin 
meänkielisillä oon, sannoo 
Erik Kuoksu, ja nostaa 
framile niitä kysymyksiä, 
joita justhiins nyt oon työn 
alla.

Oon heränyt kysymys 
siittä, mitä kunta saattais 
tehhä meänkielen säilyttä-
misen ja revitaliseerinkin 
puolesta ja kunka äitinki-
elenopetuksen ja kielituen 
tarpheita saatethaishiin 
täyttää. Toinen tärkeä 
kysymys oon kunka moni 

kunnan viranomasista, 
ensiksiki vanhusten hoi-
ossa puhhuu eli ymmärtää 
meänkieltä.

Omat äänet kuluhviin 
– Kielestä huolimatta 
oon tärkein päämäärä 
minuriteetin nostaminen 
näkyhviin yhtheistoimessa 
kunnan kansa. Met olema 
miettinheet sitä paljon, 
mikä ansvaari julkisilla 
virastoila oon minuriteetin 
näkyville nostamisessa ja 
kunka julkinen mailma 
saattais antaa meile tukea 
meän omassa työssä niin 
ette saattaisimma itte saa 
meän äänet kuulumhaan, 
sannoo Erik Kuoksu ja 
mainittee, ette tietämät-
tömyys meänkielisestä mi-
nuriteetistä länsirannikolla 
oon yhtä ko täysi.

– Toornionlaaksolaisia 
oon asunu täälä viimi 
vuosisaanvaihton aioilta 
asti, mutta het ei ole itte 
välittänheet paljastaa om-
maa olemassaoloa täälä, 
ja niitä jokka oon selittän-
heet ketä he oon ja mistä 
het tuleva oon koheltu 
epäluulola, majuriteetin 
klassinen kohtelutapa 
minuriteettiä vasthaan.

– Nyt jokku meistä 
oon kohahneet ja mie 
toivosin ette tämä uusi 
paikalisjärjsestö aijan 
olhoon kehittyy paikaksi, 
missä oon lupa puhua ja 
esittää kysymyksiä ja ettei 
kätketä eli vähäteltä sitä, 
mikä kaikista huolimatta 
oon meän oma itenttiteetti, 
sannoo Erik Kuoksu.

Hasse Stenudd                                                                       
Käänös: Erling Wande
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Jöötteporin meänkieliset:

– Met halvama vahvistaa ja 
kehittää meän itenttiteettiä

Erik Kuoksu, Jöötteporin Toornionlaaksolaiset. 

Tore Hjorth STR-T:n 
puhheen-johtaja.

www.minoritet.se
webbplatsen för de nationella minoriteterna

MALIN A JUNKKA     
WEBBREDAK TÖR 
malin.junkka@sametinget.se    

Halvaa 
nostaa
opettaja-
koulutuksen
– Kieli oon tärkeä osa 
itenttiteetistä meän kansa-
lisille minuriteeteile, san-
noo integrasiuuniministeri 
Erik Ullenhag, joka hal-
lituksen kautta oon antanu 
Skolverketille tehtäväksi 
että kouluttaa lissää opet-
tajoita meän ruottalaisile 
minuritettikielile.
Tänäpäivänä minurite-
eteilä oon hankala saaha 
opetusta äitinkielessä ko 
oon iso pula äitinkiel-
enopettajoista. Tehtävän 
meininki oon että lyhyellä 
tähtäämällä varmistaa että 
löytyy opettajia, saattaa 
esimerkiksi olla että räk-
näthään hyväksi entinen 
koulutus, tistansikoulutus 
ja osaaikakoulutus työn 
laijala.
– Oon tärkeätä että tukea 
minuriteettikieliä niin että 
net pyssyy elävänä. Mutta 
siiheen kuitenki tarttee 
lissää opettajoita meän-, 
suomen- ja saamenkielile, 
sannoo Erik Ullenhag.
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Vill lyfta
lärarutbild-
ningen
– Språket är en viktig del 
av identiteten för våra na-
tionella minoriteter, säger 
integrationsministern Etik 
Ullenhag, som genom 
regeringen gett Skolverket 
i uppgift att utbilda fler 
lärare för våra svenska 
minoritetsspråk.
På grund av lärarbrist är 
det svårt att idag för mino-
riteterna att få utbildning 
på modersmål. Meningen 
är att på kort sikt säker-
ställa tillgången på lärare, 
det kan till exempel vara 
frågan om att tillgodo-
räkna tidigare utbildning, 
distansutbildning eller 
deltidsstudier vid sidan 
om arbetet.
– Det är viktigt att ge 
minoritetsspråken stöd 
så att de överlever. Men 
till det behövs flera 
lärare i finska, samiska 
och meänkieli, säger Erik 
Ullenhag.

Hasse Stenudd                                                                      
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