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Ko legenta sormukse-
sta ja vikatheesta 
pelathiin 2007 Vasikka-
vuomala niin maanyk-
sen kirjottaja Hugo 
Rantatalo, joka meni 
pois vuona 2009, pelasi 
itte yhessä päärollissa. 
Nyt kulttuuriyrittäjä 
Else-Maj Kreku oman 

yrityksen kautta ”Kalv-
dans”, joka tarjoa kult-
tuuri- ja ympäristöko-
kemuksia, oon saanu 
hänen idean mukhaan 
Tornionlaaksonteat-
terin kesälä uuesti 
pellaahmaan näytelmän 
Vasikkavuomala.
Näytelmä kertoo perint-
heelisestä jänkkäniitystä 
jotako tehthiin, erityisesti 
Vasikkavuomala. Se ko-

ostuu kansa yhestä tosi 
legentasta, kultasormukse-
sta joka kolme sukupolvea 
oon ollu perinössä. 

– Ko ylheisö marsii 
pelipaikale net saavat 
kokea kunka ihmiset 
Vasikkavuomala tekevät 
jänkkäniittyä. Mie olen ai-
jemin tuottanu prodyksuu-
nia tässä kauhniissa ympä-
ristössä ja se oli hauska 
ette Tornionlaaksonteatteri 

nappasi minun idehaan, 
sannoo Else-Maj Kreku.

Hään istuu Tornion-
laaksonteatterin huohneis-
sa yhessä teatterin Mervi 
Jaakon ja Regina Veräjän 
kansa, ja net suunittelevat 
kesän näytelmiä.

– Se oon rohki hauska 
ette kesälä saaja suorittaa 
tämän projektin. Teat-
terin jälkhiin tarjothaan 
niittyruokana ame-

riikanfläskiä, simmaa ja 
pullaleetaa kaffin kans, 
Else-Maj Kreku sannoo.

Heti net taas muistavat 
Hugo Rantataloa, joka 
oon jättäny kulumattomia 
jälkiä Tornionlaaksonteat-
terin histuurihaan. Hään 
oli alusta saakka följyssä. 
Mutta niin tammikuun-
pakkanen saapii hunte-
erinkit kätevillä siivilä 
lentämhään keshään ja 

sinne ihahnaan pelipaik-
haan päin.

– Se oon maaginen 
paikka. Sitä varvaa alle ja 
vain oon... sannoo Mervi 
Jaako.

– Legentoila oon useasti 
syvä rakhauskertomus 
kuottu itheensä, Regina 
Veräjä sannoo.

Hasse Stenudd

Legentaarinen vuoma kertoo legentan

Else-Maj Kreku. 
Kuva/bild: Hasse Stenudd

Allan Fjällblad oon 
uusi tuttavuus Torni-
onlaaksonteatterissa. 
Ainuasthaan yhen myy-
sikkerin kansa seenilä, 
hään yksin puhhuu, 
monolookissa Grääv-
skuuppa.

– Mie muistan ette 
ko piti laulaa eli pittää 
jonkulaiset puhheet 
kouluaikana niin mie en 
koskhaan tohtinu. Eikä 
mikhään koulunäytelmä 
toiminu ko mulle tuli 
kylmäpalava. Nyt tun-
tuu niinku ette en olis 
muuta tehnykhään ko 
pelanu teatteria, sanno 
Allan Fjällblad.

Ennen menny vuen lop-
piaisrevyytä 56-vuotias 
Allan Fjällblad, Kätke-
suanosta, ei ollu koskhaan 
seisonu teatteriseenilä. 
Nyt häntä nähthään vita-
miinipurkkina Tornion-
laaksonteatterissa ja tällä 
hetkelä hään lukkee ja 
tutustuu Henning Mankel-
lin teksthiin Grävskopa, 
joka Hans-Erik Forsin 
kääntämisen jälkhiin 
meänkieleksi kuttuthaan 
Gräävskuuppa. 

– Oikeastamyön mie 
olen aina ”pelanu Allania” 
ko mie en ole koskhaan 
saattanu porista ihmisit-
ten eessä. Niin kyllähään 
se oli haaste ette suostua 
olheen matkassa loppiais-
revyyssä, sannoo Allan 
Fjellblad, joka teatterin 
avula oon saattanu jättää 
kaikki muut naamarit 
jokka hään oon kantanu.

Tornionlaaksonteat-
terissa tykäthiin Mankellin 
tekstistä, Gräävskuuppa, 
siinä oli jotaki ajankoh-
tasta, ja olletikki Pajalalle:

– Mie kävin Kaunisvaa-
rassa ja olin ko kirhveen-
kalsola lyötty päähään. 
Ko mie kattoin sen ison 
jänkän yli niin se oli 
niinku iso Gräävskuuppa 
olis kuorinu pois jänkän, 

Allan Fjällblad sannoo.
Kaikessa isossa niin 

teksti ottaa vauhtia 
pienestä ihmisestä jollako 
oon huolet työstä, ette oon 
ruokaa pöyvälä ja turva-
lisuutta. Näyttelyn Rune F. 
Lindgrenillä, jotako Allani 
pellaa, oon kaikki nämät 
asiat. Mutta niinku kaikki 
muut olenot hään kantaa 
yniversaalista tarvetta ette 
olla rakastettu ja tarvittu. 
Sen takia Rune F. Lind-
gren oon sopinu träffit. 
Tästä peli sitten alkaa…

Allan Fjällbladin vanhe-
emat opetit hänen ensinä 
puhhuun ruottia, net olit 
itte saahneet työtuvissa 
ja koulukoissa kärsiä ette 
net puhuit suomenkieltä. 
Mutta ko kaikin ympäris-
tössä ja kaverit puhuit me-
änkieltä niin kieli kuitenki 
tuli hälle.

– Tänäpäivänä mie 
saan puhua meänkieltä 
teatteriseeniltä. Se tuntuu 
voimakhaalta.Yhtheisyys 
Tornionlaaksonteatte-
rissa oon tehny minussa 
ihmeitä, Allan Fjällblad, 
sannoo.

Hasse Stenudd

Mie olen aina 
pelanu Allania

Allan Fjällblad.  Kuva/
 bild: Hasse Stenudd

Tornionlaaksonteatterin 
tehtävhiin kuuluu ette 
vaikuttaa minuriteet-
tikielen ja identtiteetin 
kehittämisheen, taithe-
elisilla tavoila.

– Met olema ison 
urakan eessä ette 
suorittaa tehtävä ko 
met olema keskelä 
suurta uusorganisasuu-
nia, sannoo teatterin 
puhheenjohtaja, Anna 
Kumpula Kostet. 
Nykynen organisasuuni 
järjestethiin ko resisööri 
Ulf Fembron tuli matk-
haan, 2004. Ko Ulf heitti 
2011 niin alethiin hakheen 
”uutta Ulffiä.”

– Sillon palkathiin 
Lars Thelestam ja uuen 
johtajan kansa muuttu 
organisasuuni. Silloin 
nähthiin kunka hauri se 
oli. Tornionlaaksonteat-
teri oon sen takia syksyn 
aikana kysyny itteltä jos 
se tekkee oikeita asioita 
ja oikeala laila, teatterin 
resyrsitten mukhaan, 
Anna sannoo.

Lars Thelestam ei ole 
ennää jäljelä Tornion-
laaksonteatterissa. Nyt 
haethaan tomintajohtaijaa 
joka huolehtii ekono-
miista, henkilökunnasta, 
bydjetistä ja administra-

suunista. Samala haethaan 
taitheelista johtaijaa joka 
vain tekkee työtä teat-
terituotanon kansa, ja yhtä 
johtaijaa lapsile ja nuorile.

– Mie olen oikein opti-
mistinen. Hakuaika loppu 
tammikuun keskivaiheessa 
ja met alotimma kerrala 
prosessin ette löytää oi-
keat ihmiset virkhoin. Mie 
uskon ette meilä oon uusi 
organisasuuni paikoila 
huhtikuussa, sannoo Anna 
Kumpula Kostet. Keskus-
telu joka aina oon aktyelli, 
niin ylheisölä ko teaterilla, 
oon se ette käyttääko 
Tornionlaaksonteatteri 
liika paljon eli liika vähän 
meänkieltä.

– Se hään oon hyvä, 

kielikeskustelu näyttää 
osalistumista. Mutta mitä 
tahansa kattojat vain tyk-
käävät asiasta niin se asia 
koskettaa ja kaikila oon 
oma histuuria kertoa. 

Tornionlaaksonteat-
teri oon vuositten aikana 
hyvin pystyny siepasheen 
kiini ihmisitten ker-
tomukset ja peilata näyt-
telyissä heän elämää.

– Net oon kansa vah-
vistanheet meänkielen ja 
sen ette kieli oon olemas-
sa. Ette se oon kieli tullee 
monele selväksi ko sitä 
puhuthaan teatteriseeniltä, 
sannoo Anna Kumpula 
Kostet.

Toisinhaan saapii kuula 
ette oli parempi ennen. 
Mutta Anna Kumpula 
Kostetin mukhaan minu-
riteettikielikysymys oon 
muuttunu.

– Alussa se oli oikein 
iso asia ja silloin meni 
vielä esittää teatteria 
kokohnaans meänkielelä. 
Mutta se ei mene tänäp-
äivänä, silloin jättää vielä 
enämpi tornionlaaksolai-
sia ulkopuolele, sannoo 
Tornionlaaksonteatterin 
puhheenjohtaja, Anna 
Kumpula Kostet.

Hasse Stenudd.

Uuet luuat Tornion-
laaksonteatterhiin

Anna Kumpula Kostet, 
Tornionlaaksonteatterin 
puhhenjohtaja.  Kuva/bild: 
 Hasse Stenudd
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Julkasuperiaatheet
Tämä jällaa METhiin lähätettyjä materiaalia. 
Toimituksela oon oikeus lyhentää tekstiä. Selviä 
tekstivikoja saatethaan korjata. Toimituksela oon 
oikeus vaphaasti kääntää tekstit. Kirjottaja saapii olla 
anonyymi, mutta 
toimisto häätyy saaja nimen. Met emmä lähätä takasi 
meile lähätettyä materiaalia, jos omistaja ei sitä vaai.

METavisin tavote oon ette julkasta meänkielen 
kaikila varieteetilä olevaa tekstiä. Avisin pyrkimys 
oon olla kieltähoitava niin kauas ko maholista.

Publiceringsprinciper
För till METavisi insänt material gäller följande. Re-
daktionen förbehåller sig rätten till att förkorta insända 
texter. Uppenbara felaktigheter i språket kan rättas. 
Redaktionen har rätt att fritt översätta texten. Skribent 
har rätt att vara anonym, men namn måste uppges till re-
daktionen. Insänt material returneras ej om inte skriben-
ten särskilt ber om det.

METavisi har som målsättning att publicera innehåll 
på de varieteter som fi nns i meänkieli. Tidskriften har 
ambitionen att vara språkvårdande så långt det är möjligt.

● Toimintajohtaja hunteeraa

● Verksamhetsledaren funderar
Mer meänkieli i radio 
och tv? Absolut, säger 
public service-kom-
mitténs utredare. Nej, 
säger högsta ledningen 
för Sveriges Radio, SR, 
och Sveriges Television, 
SVT. 
Samtliga public service 
företag står inför en ny 
sändningsperiod från 
2014-2019. I slutet av ja-
nuari passerades deadline 
för att lämna yttrande till 
betänkandet: Nya villkor 
för public service. Betän-
kandets förslag i korthet 

är att:
• sändningstiden på 

minoritetsspråken ska öka 
årligen hos SR och SVT 
medan Utbildningsradion, 
UR, får hela perioden på 
sig att öka sin sändnings-
tid.

• minoritetsspråks-
redaktionerna får ett 
renodlat språkuppdrag.

• public servicefö-
retagen inte längre får 
dela upp ansvaret för 
minoritetsspråken mellan 
sig, dvs om radion sänder 
nyheter på meänkieli så 

ska inte tv komma undan 
av den anledningen.

Samtliga förslag under-
kändes av SVT:s och SR:s 
högsta ledning. SR:s mo-
tivering var att det är svårt 
att rekrytera minoritets-
språkskunniga journalister 
och SVT menade att det 
inte är kostnadseffektivt 
att bygga upp dubbla 
nyhetsredaktioner för 
minoritetsspråk. Det blev 
även tummen ned för 
förslaget att inte dela upp 
ansvaret. Eva Hamilton 
menade även i en debatt-

artikel att UR och SVT 
ska slås samman för att 
spara pengar!

Pinsamt, okunnigt och 
oförskämt var kommenta-
rer som syntes på Face-
book, Twitter, bloggar och 
i minoritetsmedia. Och 
det är precis vad det är. 
Verkligheten är att varken 
SVT eller SR lever upp till 
sändningstillståndets krav 
för meänkieli och torne-
dalingar.

För drygt 13 år sedan 
beslutade riksdagen att 
ratificera minoritets-

konventionerna och det 
innebär att Sverige har 
förbundit sig att särskilt 
stödja minoritetsmass-
medier. Bland annat ska 
staten inom ramen för 
sitt rättssystem vidta 
åtgärder för att underlätta 
tillträde till massmedier 
för minoriteter. Jag hoppas 
att regeringen har modet 
att bortse från dessa utspel 
och säga ja till betänkan-
dets förslag. Meänkieli 
behöver det.

Maja Mella

Enämpi meänkieltä 
raatiossa ja teeveessä? 
Jo veikkosen, sannoo 
public service-komitean 
tutkijat. Ei, sannoo Sve-
riges Radio ja Sveriges 
Televisionin johtokunta.
Jokhaisella public service-
yrittäjällä oon vastassa 
uusi lähätysperiuuti 2014-
2019 lähtien. Tammikuun 
lopussa oli loppuaika ette 
jättää lausuntoja raport-
hiin: Uuet ehot public 
service:lle. Raportin 
esitykset lyhykäisesti oon 
ette:

• Lähätysaika minuri-
teettikielile pittää lis-
sääntyä joka vuele SR:issä 
ja SVT:ssä samala ko 
Utbildningsradion (UR) 
saapii koko sen periuutin 
aikaa, ette lisätä ommaa 

lähätysaikaa. 
• Minuriteettikielire-

taksuunit saavat palhjaan 
kielitehtävän. 

• Public service-yrittäjät 
ei saa ennää keskenhääns 
jakkaa ulos vastuutta 
minuriteettikielile heän 
välissä, selvin sanottu, 
jos raatio lähättää uutisia 
meänkielelä niin tv ei piä 
päästä pois siittä syystä. 

SVT:n ja SR:in kor-
keimat jothokunnat 
hylkäsit kaikki esitykset. 
SR:in mutiveerinki oli 
ette oon hankala rekry-
teerata minuriteettitai-
tosia sjurnalistiä ja SVT 
meinasi ette se ei ole 
kostanuksenmukhaista 
ette rakentaa ylös tuplat 
uutisretaksuunit minuri-
teettikielile. Peukalot alle 

panthiin kansa esitykselle 
ettei jakkaa vastuutta. Eva 
Hamilton meinasi kansa 
keskusteluartikkelissä 
ette UR ja SVT lyöthään 
yhtheen rahan säästämisen 
takia!

Ilkeätä, oppimatonta ja 
häpeälistä olit komentaarit 
jokka näky Facebokissa, 
Twitterissä, blogila ja 
minuriteettimeedioissa. Ja 
se oon justhiins mikä se 
oon. Toelisuus oon ettei 
SVT eikä SR nouvata 
lähätysluvan vaatimuksia 
meänkielele ja tornion-
laaksolaisile. 

Rapea 13 vuotta 
aikaa valtiopäivät pää-
tit ratifiseerata minuri-
teettikonvensuunit ja se 
merkittee ette Ruotti oon 
menny myötä siiheen ette 

erityisesti tukea minu-
riteettimassmeedioita. 
Muun muassa valtio pittää 
heän oikeusjärjestelmän 
puitheissa ryhtyä toimen-
pitheishiin ette helpottaa 
minuriteetitten saatavu-
utta massmeedioista. Mie 

toivon ette hallituksella 
oon rohkeutta ette ei ottaa 
huomohoon näitä ajatuk-
sia ko myöntää raportin 
esitykset. Meänkieli 
tarttee sen. 

  Maja Mella
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Nyt panthaan STR-T:n 
histuuria präntile mu-
isto-/jypileeymmikirjo-
tuksessa ensimäisistä 
kolmestakymmenestä 
vuesta. Nykyset ja 
entiset aktiivit liitossa 
aikovat kirjottaa mikä 
oon vetäny heitä kielen 
revitaliseerinkityössä ja 
tornionlaakson kult-
tuurin säilyttämisessä.

– Tullee olheen 
hauska lukea mitä net 
ensimäsiset alotteliat 
muistelevat ensimäisit-
ten vuositten toiminas-
ta ja ennan kaikkia ko 
saathiin aikhaan STR-T, 
sannoo Sven Kostenius, 
työryhmässä muistin-/
jypileeymikirjotuksele.

Työryhmän kautta Sven 
Kostenius ja Torvald 
Pääjärvi oon ottanheet 
yhtheyttä vissitten hen-
kilöitten kansa ette kirjot-
taa kertomus STR-T:stä, 
aivan alusta 1981saaka.

– Mie muistan vuen 
1982. Silloin mie olin 
Svansteingårdenilla 
töissä ja STR-T kuttu 
ensimäisheen viralisheen 
kokkouksheen. Sielä 
oli herrasväkeä niinku 
sen aikhainen maaherra 
Ragnar Lassinantti, Karl 
Pekkari ja Nils Slunga. 
Tietenki sielä oli tienrai-
vaajat Bertil Isaksson, 
Mona Mörtlund, Monica 
Johansson ja Björn Eklöv, 
paikan päälä. Tullee ol-

heen oikein hauska lukea 
niitten viimisesti maini-
tuitten muistoja tästä ta-
pahtumarikhaasta aijasta, 
sannoo Sven Kostenius, 
itte aktiivi STR-T:ssä.

Siittä ette alusta olla 
tärkeä kulttuurikantaja 
omasta, erikoisesta torni-
onlaaksolaisesta kielestä, 
STR-T oon kehittynny 
siiheen ette tänäpäivänä 
olla valtiopäivitten ja hal-
lituksen remissi-instansi 
asioissa jokka koskevat 
minuritettiä. Kirjan sisältö 
oon tärkeä histuurialinen 
osa ruottalaisesta kult-
tuuriperinöstä. Se tullee 
näythään taistelua siittä 
ette ei olla kattottu omaksi 
kieleksi siiheen saakka ko 

se, vuona 2000, tunnus-
tethiin omaksi valtioli-
seksi minuritettikieleksi.

– Se oon tärkeästä 
merkityksestä ette saaja 
präntile tärkeitä asioita 
joitako liitto oon ajanu. 
Mie halvaan mielelhään 
lukea mitenkä asia 
käsitelthiin ko se tuli 
hallituksen pöyväle. Mitä 
mie muistan niin Hen-
ning Johansson, Kerstin 
Johansson ja Torvald 
Pääjärvi olit tähhään 
aikhaan erittäin aktiiviä 
remissityössä, Sven Kos-
tenius muistellee. 

Muuta joka kulkee käsi 
käessä STR-T:n synty-
misen kansa oon MET-
avisin histuuria, Kaamos 

kirjaförlaakin syntyminen, 
Tornionlaaksonteatterin 
perustaminen ja Meän 
Akateemi-Academia Tor-

nedalensis. Muistokirjotus 
räknäthään valmistuvan 
vuen 2013 aikana.

Hasse Stenudd

STR-T:n histuuria präntile

Sven Kostenius, vasemalla, ja Torvald Pääjärvi. 
 Kuva/bild: Hasse Stenudd

STRT: n vuosi-
konkressi
20 päivä huhtikuuta 
oon taasen se päivä ko 
Svenska Tornedalingars 
Riksförbund-Tornionlaak-
solaiset pittää vuosikon-
kressin. Paikka oon tänä 
vuona aula Kaihnuun 
Kansankorkeakoulussa. 
Paitti tavan mukhaiset 
vuosikokkousneuvut-
telut, jaethaan kolme 
stipentiä ulos, Nuoritten, 
Täysitten ja Pruuaama-
ja-freistaamastipenti. 
Lääninhallitus Stokhol-
mista vierailee meitä ja 
tietenki met saama kansa 
kulttuurisen kokemuksen. 
Met vierailemma kansa 
sielä Meän Kultturkehtoa/
Vår Kulurvagga.
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Hollantilaiset taas tyk-
käävä, ette friislaiset oon 
ujoja ja vähän kankeita. 
Siinä het piiain oon 
oikeassa. Met pruukama 
nimittäin joskus muistut-
taa toisia tästä: ”Älä 
liiottele, ole niinku sie 
pruukaat, met olema 
kylliksi kummia silloinki.” 
Net heiluttava reiphaasti 

hollantilaista flakua  ja 
oon kauhean ilosia ja 
spontaania.

 Tämän huomaa esi-
merkiksi ko met vietämä 
Hollantin kansanpäivää 30 
aprilliä. Silloin trottninki 
Beatrix pruukaa tehhä 
reisun ympäri maata ja 
viettää tätä juhlaa yhessä 
eri ihmisten kansa. Ko 
hään mennee Etelä-
Hollanthiin sielä aina oon 
hauskat kansalisjuhlat. 
Ihmiset laulava ja tansaava 
katuila. Ja net huurraava 
ko trottninki aijaa siutti. 

Ko trottninki tullee 
Friisinmaale sielä ei synny 
juuri samanlaista elosaa 
juhlaa. Tietenki friisilai-
setki ovat ilosia. Mutta 
nuin sopevasti ilosia. 
Net seisovat tien laiassa 
vähänen hymy huulila ja 

huiskuttava varovaisesti 
kättä ko trottninki aijaa 
siutti. Mutta jos joku 
heiluttaa friisilaista flakua 
vähän liika innokhaasti eli 
tekkee jotaki muuta erila-
ista, niin siittä kyllä tullee 
jälkhiin huomautus:”Ei 
kannattis liiotella!”

Alvestedetocht
Tästä oon yksi poikkeus. 
Oon olemassa yksi tapah-
tuma, missä friislaisetki 
juhliva ja oon spontaania. 
Se oon ko järjestehään 
Alvestedetocht, Yhentoista 
kaupinkitten kilpailu, 200 
kilomeeterin kilpaluistimi-
nen kanaalilla, joka men-
nee yhentoista kaupukitten 
läpi. Se järjestethiin ensi-
mäistä kertaa vuona 1909, 
viien aikana aamula, ko 
vielä oli pimeä.

Joka talvi toivot-
haan, ette voithaan pittää 
Alvestedocht-kilvan. Ko 
tullee semmonen ilma, 
ette oon pitemän aijan 
vähän pakkasen puolela, 
niin friisilaisissa alkaa 
tapahtumhaan jotaki, 
niinku viimi talvenaki. 
Yhtäkkiä alethaan 
porisheen aivan mahot-
tomasti köökinpöyitten 
ympäri ja kuulee loppu-
mattomaa saarnaamista ja 
porisemista sääraportista 
ja kenenkä raporthiin kan-
nattee luottaa. Vanhaat 
veteraanit, jokka oon ol-
hee myötä ennen aikhaan, 
selittävä kokemuksista, 
paleltunheista korvista ja 
varphaista ja muunlaisista 
kärsimyksistä. Ylpeästi 
net näyttävät mitalin, 
jonka nimi oon  

”it krúske” (’risti’).

Voimakhaita tuntheita  
Jokasella näistä yhestä-
toista kaupunkista oon 
Alvestedocht-komiteessä 
yksi jäsen. Kaikki nämät 
jäsenet ilmottava joka 
päivä meetoissa jään kun-
nosta ja paksuuesta. Suu-
riin kysymys oon kunka 
jää tullee kestämhään 
5000 luistelijoile. Tämä 
kilpa saattaa synnyttä 
voimakhaita tuntheita frii-
silaisissa. Moni haaveilee 
siittä, ette saattas kui-
tenki kerran elämässä olla 
myötä tässä kilpailussa. 
Ussein olhaan pettynheitä 
siittä, ette olhaan niin rip-
puvaisia ilmasta. Olhaan 
epävarmoja siitä, saapiiko 
osanottajapaikan eli ei. 
Sitte saattaa tulla paniikki 

jos ei löyä sopevankokosia 
luistimia. Ko niin monela 
tullee luistimitten tarve 
niin saattaa ette joku koko 
myythään ulos jo varhain.

Alvestedocht oon frii-
silaisten suuriin kansan-
juhla. Sinä päivänä elämä 
oon täyttä juhlaa. Ihmiset 
pellavaat mysiikkiä kanaa-
litten laioila. Net tansaava 
ja laulava ja tervehtivä 
kaikkia jokka ajavat siutti. 
Semmosenna päivänä 
ei ole friisilaisela spon-
taniteetilläkhään rajjaa. 
Vahinko oon, ette näitä 
kilpaluistimisia ei ole niin 
ussein. Viimi kerta oli 15 
vuotta aikaa. Mutta nyt 
met ootama ensi talvea. 
Ja toivoma ette siittä tulis 
oikeen kylmä!

Eelkje Tuma
Käänös: Erling Wande
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Euroopan minuriteetit: 

Pohjos-Hollantin friisilaiset, osa 3

 Kuva: Tanja Tuma Niemi

Kaihnuussa STR-T:n 
paikalisorganisasuunila 
oon föreninki jonka nimi 
oon Meän Kulttuuriket-
ho/Vår kulturvagga. Se 
huolehtii niin suomen- 
ko meänkieltäpuhuvit-
ten minuriteetitten 
asioita.

– Mie tykkään ette 
met saama olla onneli-
sia ja ylpeitä ette meilä 
oon maholisuus vahvis-
taa kahta minuriteet-
tikieltä, sannoo Marit 
Kemi, Meän Kulttuuri-
kehon puhheenjohtaja.
Kaihnuussa Studieför-
bundet Vuxenskolan oon 
järjestänny huohneet 
joissa oon helppo eksyä. 
Täälä oon iso kokkoin-
tumishuone tansile ja 
fästile, jäsenkokkouk-
sille ja konferensile, vielä 
neulomiselle porsliinimaa-
laamiselle, tietokonekou-

lutukselle ja metitasuunile 
ja kööki jossako jäsenet 
saavat maholisuuen laittaa 
ruokaa ja leipoa.

Yhessä huohneessa 
likelä köökiä istuu 
joitaki henkilöitä. Pöyvälä 
niilä oon plastiikipus-
sia. Maarit Kemi näyttää 
Sara Lillebergile kunka 
pussit köytethään yhtheen 
pieniksi knyytyiksi jokka 
oon helppo ottaa matk-
haan kauphaan.

– Mie olen töissä, 
työkoutsina. Tiistaina ja 
tuorestaina mie otan mat-
khaan henkilöitä joile mie 
annan tekemistä ja joitako 
mie koutsaan täälä. 

Hänestä yhtheenmeno, 
STR-T:n paikalisorgani-
sasuunin ja suomalaisen 
kulttuuriföreninkin 
kansa, oon tuonu uusia 
maholisuuksia. Tänne oon 
kaikki ryhmät ihmisiä 

kaikista sukupolvista 
tervetulheita. Marit Kemi 
viettää kaikki hänen vapa-
aijan ”kehossa”.

Tämän päivän, tiistain, 
aktiviteetit oon leipomi-
nen/käsityö, kello 13 ja 16 
välisenä aikana. Kello 16 
alkaa ukkoilta, porukan 
kansa jokka praativat ja 
pellaavat tuppea.

– Minuriteettinä met 
vahvistumma kaikin ko 
met toimima ja touhuama 
jotaki yhessä, sannoo 
Maarit Kemi.

Hasse Stenudd

Kieliaktivisti, merirosvo 
ja kotipappa Daniel Sär-
kijärvi oon osalistunnu 
lasten oikeukshiin ette 
koulussa saaja oppia 
äitinkieltä. Seittemän 
surun ja kaheksan mur-
heen jälkhiin, näyttää 
nyt ette Kaihnuun 
kunta tarjoa minuri-
teettikielikoulutusta, 
valittuna kielenä, ja nyt 
ministeri Erik Ullenhag 
sannoo olevansa valmis 
mutahmaan koululakia.
Vaikka oon vastustanu 
niin Daniel Särkijärvi 
sannoo ette hän Kaihnuun 
kunnassa oon myös ko-
hanu vastuulisia jokka oon 
ymmärtänheet tärkeyven 
ette tuntea oman kult-
tuurin ja sillä laila kansa 
saaja monikulttuurisen 
tavan kattoa asiota. Paljon 
sitä fiiniä työtä jotako oon 
tehty minuriteettikielitten 
puolesta, menis hänen 
mukhaan nostaa framile 
paremalla laila. 

Daniel Särkijärvi ja 
Reijo Kemi oon kesän 
aikana aktiveeranheet 
kläppiä leikki- ja grilli-
illoila. Kaikki aktiviteetit 
oon lähtenheet kläpitten 
äitinkielestä; suomen- ja 
meänkielestä. Tänä iltana 
lapset kohtaavat Meän 
Kulttuurikehossa. Daniel 
oon vaatittenu ittensä me-

rirosvoksi lappu silmälä, 
papukaija följyssä joka 
assuu hänen vanhaassa 
reisuväskyssä.

Revitaliseerinki- 
seikkailu
Yhessä kläpitten kansa net 
rakentavat toolista laivan, 
ja täysilä purhjeila net sei-
laavat kielirevitaliseerin-
kiseikkailulle. Papukaija 
joka istuu Danielin käessä 
praatii paljon ja kläpit 
vastaavat samala kielelä. 
Merirosvolaivan ylpeässä 
menossa tehthään monta 
petakookista rannale 
nousua ja kläpitten riemu 
oon rajaton.

Daniel Särkijärvi synty 
1974 Karesuvannossa. 
Ko hään oli kaks vuotta 
pere siirty Pajahlaan ja 
hään kävi koulua sielä. 
12-vuotihaana siirythiin 
Haaparannale. 

– Ko mie täytin 20 
vuotta niin mie lähin 
mailmale. Mie olin vähän 
ennen kohanu hellun, 
Riikan, ja yhessä met 
siiryimä Kumhlaan. Sielä 
mie olin LM Ericsonnila 
töissä konheenhoitajanna, 
sannoo Daniel Särkijärvi. 
Pariskunta asu kansa viis 
vuotta Oulussa, Suomessa. 
Daniel joka silloin puhu 
kankeata meänkieltä oppi 
puhhuun suomenkieltä ja 

kävi sielä talonmieskou-
lun.

Antaa tulosta
Kaheksan vuotta aikaa 
Riikka sai työn logopee-
tiksi Kaihnuusheen ja 
2004 net siiryit Nyborghi-
in. Ko lapset aloit tulheen 
niin Daniel halusi täyveksi 
aikaa jäähä kotipapaksi.

– Siittä saakka mie olen 
ollu kotipappana ja mie 
olen viimen vihtoin saanu 
tehjä sitä mitä mie olen 
paras tekheen, sannoo Da-
niel Särkijärvi, joka pari 
viikkoa aikaa sai hakea 
kotia BB:ltä oman vaimon 
Riikkan ja heän neljäsen 
lapsen, tyärlapsen.

Pari viikkoa tämän 
interjyyn jälkhiin mi-
nisteri Erik Ullenag oon 
valmis muutahmaan 
koululakia. Hän oon kuulu 
Kaihnuuntaphauksesta 
ja toivoo ette otetthaan 
pois vaatimus ette lapset 
häätyy osata äitinkieltä 
ennenkö net saapi sitä 
luke. Hän aikoo ottaa 
framile asian hallituksen 
kans.

– Näyttää ette se työ 
mitä met olema tehny 
asian eestä antaa tulosta, 
Daniel Särkijärvi sannoo.

Hasse Stenudd

Kaks minuriteettiä ja 
yhtheinen kehto

Merirosvo ja kotipappa

Maarit Kemi, vasemalla, ja Saara Lilleberg.  Kuva: Hasse Stenudd
 Svenska översättningar på webben http://www.str-t.com/metavisi.php

Merirosvo 
Daniel 
Särkijärvi 
ja hänen 
piratit 
Kuva: 
Hasse 
Stenudd
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Mervi Jaako Paja-
lasta oon yksi niistä 
joka tullee olheen 
matkassa SVT: n 
satsauksessa ”Ta-
langjakten” – projekti 
joka liittää itheensä 
henkilöitä joitako SVT 
tulevaisuuessa saattaa 
käyttää meänkielisten 
ohjelmitten tekhoon.

– Met häymä osata 
tehjä teeveeinslaakia, 
niin kultuurista ko 
uutisia, sannoo Mervi 
Jaako, joka ennen vain 
oon esitelly kaameran 
eessä.
Mervi Jaakola oon paikka 
Tornionlaaksonteatterissa 
Pajalassa joka kansa oon 
hänen työpaikka, ja jossa 
hään isola menestyksellä 
oon resiseeranu ja itte ollu 
matkassa teatterituotanois-
sa. Hään tuli sattumalta 
puhuhmaan Ahti Aasan 
kansa, joka oon Ruottin 
televisuunin meänkielis-
essä toimituksessa.

Ahti selitti Mer-
vile siittä innostuttavasta 
projektista, jotako NRK 
ja YLE oon pruuvanheet, 
ette ottaa yhteyttä ihmisit-
ten kansa jokka ei ole 
entisthään professionellisti 
tuottanheet SVT: le. Mervi 
Jaako sai kysymyksiä 
vastattavaksi.

– Minun kuttuthiin 
haastattelhuun Kiruh-
naan ja mie sain tietää ette 
SVT pannee käynthiin 
koulutuksen joka antaa 
maholisuuen käyttää 
henkilöitä eri projektissä. 
Meininki oon ette met tu-
levaisuuessa olema maho-
lisia yhteistyökumppania 
meänkielen tuotanoissa, 
sannoo Mervi Jaako.

Vastasi joo
Hään vastasi lyhykäisesti 
joo, siiheen ette olla osa 
SVT: n uuessa projektissa. 

Tässä hetkessä oon, paitti 
Mervi, kansa Viktor Fors 
Mäntyranta, joita koulu-
tethaan mitenkä tehjään 
teeveetä erilä laila.

– Se oon oikein käy-
tänölinen koulutus. Met 
tehemä inslaakia teeveele, 
ideasta inslaakhiin, eli 
tähkästä limphuun saaka, 
sannoo Mervi Jaako joka 
aijemin oon liikkunu 
kaameran eessä, esimer-
kiksi lastenohjelmassa 
”Fieteri”.

– Nyt se oon aivan erilä 
laila, sannoo Mervi Jaako 
joka oon oototuksia täynä.

Ahti Aasa oon yks 
niistä SVT: n meänkiel-
entoimituksessa joka oon 
vastuulinen koulutuksesta 
uusista luppaavista teki-
jöistä. Koulutus alkaa 28 
tammikuuta. 

Hyvä alku
– Tämä oon hyvä alku. 
Mie hunteeraan ette SVT: 
n johola jossaki oon aja-
tuksia ette isontaa toimin-
taa ette tehjä teeveepro-
dyksuunia meänkielelä, 
sannoo Ahti Aasa.

Hänen mielestä tullee 
olheen niin paljon muka-
vampaa ko oon useampia 
käsiä, korvia ja silmiä, 
toimitustyössä ja ette se 
lopulisesti oon rikhaus 
ohjelmille ja ennen kaik-
kia kattojille.

– Mie toivon ja uskon 
ette net tulevaisuuessa 
rohki saavat prodyseerata 
teeveeohjelmia meänkiele-
lä. Net oon niin mahot-
toman päteviä ja meilä 
oon isot toivomukset 
niishiin. Mie toivon ette 
met saatama käyttää niitä 
oikela laila koulutus- ja 
praktiikka-aikana, san-
nooAhti Aasa.

Hasse Stenudd

Lissää teeveetä meänkielelä

Mervi Jaako oon yks jonka SVT kouluttaa tekheen ohjel-
mia meänkilelä. Mervi Jaako är en av dem som SVT lär 
göra program på meänkieli.

Studieförbundet 
Vuxenskolan kehotti 
kehotti jäsenföreninkiä 
lähättämhään hake-
muksia projektirahoista 
mitä ei ole käytetty. 
Norrbottenin läänissä 
hunteerathaan kunka 
saattais prufileerata 
ommaa toimintaa.

– Met päätimä ette 
eri paikkakunnila 
satsata SV Arehnaan, 
jossa met loppupäässä 
alotamma toimintoja 
minuriteettikielilä, san-
noo Ulla Ylivainio.
Kokemuksesta oon 
huomattu ette vanhoit-
tenhuolossa oon tarpheita 
toiminoista suomen-, saa-
men- ja meänkilelä.

– Met tutkima missä 

kunnissa oon issoimat 
tarpheet. Ko tämä oon 
valmista met alotamma 
neljässä paikassa toimin-
taa vanhuustenhuolossa, 
käyttäjille joilako oon mi-
nuritettikieli äitinkielenä, 
kertoo Ulla Ylivainio.

Yks projektin pää-
määristä oon ette lua 
uutta toimintaa ja päästä 
ynikhiin käyttäihiin.

– Kansaliset minuritee-
tit oon ynikkiä osanottajia 
mutta se saataa kansa olla 
ihmiset ylheisesti jokka 
oon innostunheet näistä 
kysymyksistä. SV Arena 
kuttuvat aktiivisti sisäle 
henkilöitä, paikalisia 
föreninkiä ja organisasuu-
nia, verkostoja ja opiniuu-
nialottajia jokka saattavat 

laajentaa näkökulmaa, 
Ulla Ylivainio sanno.

SV Arena piethään 
toiminalle sopivissa huoh-
neissa, kahvila muotossa 
ette stimyleerata dialoo-
kia. Projektiavustus SV 
Arenalle oon 480 000 kr.

Hasse Stenudd

Studieförbundet Vuxen-
skolan uppmanade sina 
föreningarna att ansöka 
om outnyttjade projekt-
medel. I Norrbottens 
län funderar de över hur 
man kan profilera sin 
verksamhet.

– Vi beslöt att på 

olika orter i länet satsa 
på SV Arena, där vi i 
slutänden startar upp 
verksamheter på mino-
ritetsspråk, säger Ulla 
Ylivainio.
Erfarenhetsmässigt har 
det visat sig att det finns 
behov inom äldreomsor-
gen av verksamheter som 
bedrivs på minoritetssprå-
ken finska, samiska och 
meänkieli.

– Vi ska undersöka i 
vilka kommuner behovet 
är störst. När detta är klart 
startar vi, på fyra orter, 
upp verksamheter inom 
äldreomsorgen, för bru-
kare som har ett minori-
tetsspråk som modersmål, 
berättar Ulla Ylivainio.

En av projektets mål-

sättningar är att skapa ny 
verksamhet och nå unika 
deltagare.

– De nationella minori-
teterna är unika deltagare 
men det kan även vara 
människor i allmänhet 
som intresserar sig för 
dessa frågor. SV Arena 
bjuder aktivt in personer, 
lokala föreningar och 
organisationer, nätverk 
och opinionsbildare som 
kan vidga vyerna, säger 
Ulla Ylivainio.

SV Arena kommer att 
hålla till, i för verksam-
heten ändamålsenliga 
lokaler, i form av caféer 
för att stimulera till dialog. 
Projektbidraget för SV 
Arena är 480 000 kronor.

Hasse Stenudd

Arena minuriteettikielile

Mervi Jaako från Pajala 
är en de personer som 
ska delta i SVT: s sats-
ning ”Talangjakten” 
– ett projekt som ska 
knyta till sig personer 
som SVT i framtiden 
kan använda sig av för 
att göra produktioner 
på meänkieli.

– Vi ska kunna göra 
inslag för teve, såväl 
kulturellt som nyhets-
mässigt, säger Mervi 
Jaako, som tidigare 
endast agerat framför 
kameran.
Mervi Jaako har sin bas på 
Tornedalsteatern i Pajala 
där hon är anställd, och 
där hon framgångsrikt re-
gisserat och själv deltagit 
i olika teaterproduktioner. 
Hon kom av en tillfällig-
het att samtala med Ahti 
Aasa, som ingår i Sveriges 

Televisions meänkielire-
daktion. Ahti berättade för 
Mervi om det intressanta 
projektet, som testats av 
NRK samt YLE, att knyta 
kontakter med personer 
som tidigare inte profes-
sionellt producerat för 
SVT. Mervi Jaako fick ett 
formulär att fylla i.

– Jag kallades till 
intervju i Kiruna och fick 
veta att SVT anordnar en 
utbildning för att ha möj-
lighet att använda de här 
personerna i olika projekt. 
Syftet är att vi i framtiden 
ska vara möjliga samar-
betspartners vid produk-
tioner på meänkieli, säger 
Mervi Jaako.

Svarade ja
Hon svarade kort och gott 
ja till att vara en del av 
SVT: s nya projekt. I nulä-

get är det förutom Mervi, 
Viktor Fors Mäntyranta, 
som ska utbildas och gå 
igenom de olika stegen för 
att göra tv.

– Det är en väldigt 
praktisk utbildning. Vi 
ska göra inslag för teve, 
från idé till inslag, från 
ax till limpa, säger Mervi 
Jaako som tidigare agerat 
framför tevekameran, som 
till exempel i barnpro-
grammet ”Fieteri”.

– Nu blir det på ett helt 
annat sätt, säger Mervi 
Jaako, förväntansfullt.

Ahti Aasa är en av dem 
som på SVT: s meänkie-
liredaktion ansvarar för 
utbildningen av de nya 
förmågorna, som startade 
den 28 januari.

Bra början
– Det här är en bra början. 

Jag tänker att SVT: s 
ledning någonstans har 
tankar på en utvidgad 
verksamhet för tevepro-
duktion på meänkieli, 
säger Ahti Aasa.

Enligt honom ska det 
bli så mycket roligare att 
bli fler händer, öron och 
ögon i redaktionen samt 
att det i slutänden blir en 
rikedom för programut-
budet och inte minst för 
tittarna.

– Jag hoppas och tror 
att det blir skarpt läge 
för dem, att de framledes 
producerar för teve på me-
änkieli. De är så oerhört 
duktiga och vi har stora 
förhoppningar på dem. Jag 
hoppas att vi kan använda 
dem på rätt sätt under 
utbildnings- och praktikti-
den, säger Ahti Aasa.

Hasse Stenudd

Arena för minoritetsspråk

Ulla Ylivainio.  Kuva/foto: Hasse Stenudd

Ahti Aasa, SVT: n meänkielentoimituksesta.
Ahti Aasa; SVT: s meänkieliredaktion. 

Mer teve på meänkieli
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