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STOKHOLM
STR-T:n paikaliso-
sastossa pääkau-
punkissa koothaan 
voimia ette sykshyyn 
mennessä kirjottaa 
hakemuksen Stokhol-
min kunthaan, ette 
tulla hallintokunnaksi 
meänkielele. 

− Meän toive oon 
ette met kevväilä 2014 
tulema olheen hallin-
tokunta niile monele 
meänkielenpuhuville 
jokka oon täälä, sannoo 
Christina Hedström, 
puhheenjohtaja Torni-
onlaaksolaisile Stokhol-
missa.  
Yks vanheempi sisar 
Christina Hedströmille 
kävi kylässä kotona Liviö-
järvessä ja toi matkassa 
haijun suuresta mailmasta 
piehneen tornionlaakson-
kylhään. 

– Sillä oli lakkaväsky 
ja käveli niin fiinissä 
lakkakengissä. Mie aivan 
tyhmistyin! Mitäs mulla 
oli Liviöjärvessä tekemi-
stä? 

16 vuotta vanhaana 
hään lähti Anna sisaren 
kansa mailmale ashuun 
yhessä huohneessa sisaren 
tykönä Stokholmissa ja 
Christina sai olla töissä 
Teelevärkile Farstassa. 

Kuttuthaan 
neuvottelhuun
Met löyvämä kahvilan 
Kulttuuritalola, Sergelin 

torin vieressä. Sisäle-
menon vieressä Chris-
tina näyttää montterin 
johonka STR-T pannee 
ulos prosyriä ja aktyelliä 
informasuunia. Eustajanna 
kansaliselle minuriteetile 
Christina tullee justhiins 
neuvottelusta Sosiaalilau-
takunnan ja Diskrimine-
erinkioikeusasiamiehen 
kansa, siittä kunka 
hoijossa kohelthaan. 

– Paikalisosastonna 
STR-T:le meät kuttuthaan 
useasti neuvottelhuun eri 
virastoitten ja yhtheiskun-
nalisitten instansitten 
kansa. Lain mukhaan net 
pitävät neuvotella kan-
salisitten minuriteetitten 
kansa kysymyksissä jokka 
koskevat meitä, sannoo 
Christina.  

Vuosia käsityksistä 
Se toiminta joka nyt 
oon käynissä erkaintuu 
huomattavasti siittä minkä 
näköstä se oli ko alotethi-
in, vuona 1982. Silloin ei 
ollu aavistustakhaan ette 
toiminthaan meni hakea 
rahotusta. 

– Met olima jonkulai-
nen kulttuuriföreninki eikä 
silloin puhuttu koskhaan 
siittä ette säilyttää meän 
äitinkieltä, meänkieltä. 
Met emmä käsittänheet 
ette met olima erityisiä 
meän kielen, meän kult-
tuurin ja tavoitten kansa. 
Täälä met olima korkeint-
haans norrlantilaisia ja 

met yritimmä sopia ruot-
talaisheen majuriteettiyh-
theiskunthaan ja monela 
meistä jokka asuma Stok-
holmissa oon semmosta 
vielä tänäpäivänäki. Mutta 
aina ko met reisasimma 
kotia met tunsima itteä 
erityisiksi niinku tornion-
laaksolaisiksi. 

Merkkitolppa
Vuesta 2000, ko meänkieli 
tunnustethiin kansaliseksi 
minuriteettikieleksi, tuli 
tärkeä merkkitolppa 

monele jokka olit elähneet 
häpeässä ja kieltämisessä, 
heän kotikielen takia. 

− Met aloima käsittäm-
hään ette meilä oli jotaki 
jostako meilä oli ylpei-
lemistä, nyt met olima 
tornionlaaksolaiset.  

Stokholmiosastolla 
oon suunile 300 jäsentä, 
mutta Christina Hedström 
kertoo ette niin moni muu 
seuraa heän työtä webilä. 
Monen muun asian lisäksi 
jotako het tekevät, het oon 
monen vuen aikana ko-

hahneet toisia meänkielis-
essä opintopiirissä. Mutta 
puhheenjohtajan mukhaan 
suuriin haaste oon ette 
varmistaa uusiutumista: 

– Mie en usko ette 
tämän päivän nuorisot 
halvaavat olla matkassa 
föreninkissä. Meän pittää 
löytää tapahtumia jokka 
innostuttavat ja sytyttävät, 
esimerkiksi ette pelata 
teatteria. Se ei tule olheen 
helppoa ette saaja nuori-
soa innostumhaan kielestä 
ja kulttuurista johonka net 

ei ole syntynheet. 
Christina Hedström 

näkkee kristallinkirk-
haasti merkityksestä ette 
Stokholmin kunta ottaa 
päätöksen ette tulla hallin-
tokunnaksi. 

− Ette saaja takashiin 
meän kielen antaa meile 
vielä yhen dimensuunin 
meän elähmään. Kieli oon 
suuri osa ihmisen yhthey-
vestä.  

 Hasse Stenudd
Käänös: Inga-Britt Uusitalo, 

Ingela Henriksson

Christina Hedström oon puheenjohtaja STR-T:n paikalisessä föreninkissä Stokholmissa.  Valokuva: Hasse Stenudd

Halvaa ette Stokholmista 
tullee hallintokunta

STOKHOLM
− Kysymys jos Stokhol-
min kunta tullee olheen 
hallintokunta me-
änkielele, oon politiik-
keritten asia päättää. 
Se oon hyvä jos liitto 
saattaa tehjä arvoste-
lun kunka monta van-
heempaa ja lasta niitä 
oon jokka tarttevat 
vanhuustenhuoltoa ja 
esikoulua meänkielelä, 
sannoo Tiina Kiveliö, 
Stokholmin lääninhal-
litus. 
Kysymykset jokka 

koskevat Ruottin viittä 
minuriteettiä seurathaan 
ylös lääninhallitukselta 
Stokholmin läänissä ja 
sortteeraa työmarkkina- 
ja oikeuskysymyksitten 
departementin alla. 

− Mutta se oon kunnat 
itte jokka pitävät valvoa 
ette lakia nouvatethaan, 
sannoo Tiina Kiveliö. 

Hään oon yks neljästä 
lääninhallituksella joka 
oon töissä minuriteet-
tikysymyksitten kansa. 
Ko oon kyse STR-T:n 
hakemuksesta Stokhol-

min kunthaan, ette olla 
hallintokunta meänkielele, 
Kiveliö kertoo ette se 
oon politiikkeritten asia 
päättää. 

− Net tulevat kyshyyn 
kysymyksiä, varmasti net 
oon innostunheet siittä 
kunka monta jäsentä 
STR-T:lä oon ja kunka 
monta ei-jäsentä assuu 
Stokholmissa. Se oon 
hyvä jos liitto kansa tek-
kee arvostelun siittä kunka 
monta vanheempaa ja 
lasta niitä oon jokka halv-
aavat käyttää meänkieltä 

vanhuustenhuolossa ja 
esikoulussa. 

Tärkeätä ette formyle-
erata tarpheita
Tänäpäivänä Stokholmin 
kunta pittää saattaa hoitaa 
informasuunia heän asuk-
haile meänkielelä. Net pi-
tävät kansa lain mukhaan 
neuvotella minuriteetitten 
kansa kysymyksissä jokka 
koskevat heitä. Niitä oon 
kuntia jokka oon tulheet 
hallintokunniksi vaikka 
heilä oon matala prosent-
timäärä minuriteettiä.

 Net kunnat saavat 
valtioavustusta ette 
esimerkiksi tarjota 
vanhuustenhuoltoa ja 
koulutusta esikoulussa 
minuriteettikielilä, sannoo 
Tiina Kiveliö, joka ei 
halvaa spekyleerata siittä 
jos Stokholmista tullee 
hallintokunta meänkielele.  

– Tärkeä oon se ette 
net jokka tekevät hake-
muksen, formyleeraavat 
tarpheita, sannoo Tiina 
Kiveliö.   Hasse Stenudd

Käänös: Inga-Britt Uusitalo, 

Ingela Henriksson

Tiina Kiveliö oon yks 
neljästä joka lääninhalli-
tuksella Stokholmissa oon 
vastuulinen minuriteettiky-
symyksistä maassa.
 Valokuva: Reijo Kemi

Tärkeätä ette formyleerata tarpheita
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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 finns i meänkieli. idskriften har 
ambitionen att vara språkvårdande så långt det är möjligt.

STR-T
Redaktör/toimittaja: 
Hasse Stenudd
hans.stenudd@str-t.com

BANKGIRO: 669-2230
TILINUMERO: 
Ylitornion osuuspankki 553300-430574
PRIS/HINTA: 150 SEK/17 EURO
(inklusive medlemsavgift/jäsenmaksu sisältyy)
UTGIVARE/JULKASIA:  
Svenska Tornedalingars Riks- 
förbund-Tornionlaaksolaiset

PRENUMERATION/ADRESS-
ÄNDRING/REDAKTION: 
TILAUKSET/OSOTEMUUTOS/
TOIMITUS:
STR-T
Aapua 6, 957 94 Övertorneå
Tel: 0927-240 74 
Fax: 0927-240 85
E-post/sähköposti: 
info@str-t.com
Hemsida/kotisivu: 
www.str-t.com

Ensinäki mie halvaan alot-
taa kiittämällä Teitä kaik-
kia jäseniä sittä ette mie 
olen saanu luottamuksen 
ette vielä yhen vuen johtaa 
ja eustaa Teitä liittopuh-
heenjohtajanna. 

Vuosikokkous piethiin 
tavalisella laila. Monia 
asialisia lausuntoja ja 
mielipitheitä esitethiin. 
Sääntöryhmä oon tehny 
vireätä työtä vuen aikana 
ja jokku heän esityksistä 
hyväksythiin kansa vuo-
sikokkouksessa, samala 
ko toisia esityksiä häätyy 
tutkia lissää. 

Maanantaina 22 huh-
tikuuta STR-T oli yhessä 
muitten minuriteetitten 
kansa kuttuttu neuvottelu-
kokkoukshiin Meänmaan 
Bengt Pohjaselta. Paikan 
päälä olit eustajat Norjan 
kvääniliitosta (NKF), 
Kväänimaaliitosta, Meän-
maasta ja STR-T:stä. 

Neuvottelukokkouksen 
asialista oli laaja ja met 
emmä oikesthaan kerih-
neet ottaa ylös enämpää 
ko yhen ainuan kysymyk-
sen joksenki oorninkhiin. 
Se oli kysymys yhtheise-
stä juhlapäivästä tornion-
laaksolaisile ja kväänile. 
Meänmaan esitys oli 15 
heinäkuuta ko meilä oon 
keskikesä ja enniimät 
oon leetissä. Moni tullee 
takashiin ja viettää semes-
terin heän kotiseuvuila 
Tornionlaaksossa. 

Meän kokkouksen jälk-

hiin NKF:in kansa syk-
sylä esitethiin ette yhessä 
STR-T:n kansa piettäis 
yhtheinen juhlapäivä 22 
syyskuuta elikkä sinä 
päivänä ko syyspäiväntas-
haus tapahtuu. Silloin oon 
kaikki koulut käynissä ja 
silloin mennee innostuttaa 
nuorisoa juhlimisheen. 
NKF:in maakokkous ei 
kuitenkhaan hyväksynny 
sitä esitystä, ko anto joh-
tokunnale tehtäväksi ette 
yrittää löytää yhen päivän 
jonka kaikki minuriteetit 
saattaisit suostua.  

Meän konkressilä 
puhuthiin kansa kysy-
myksestä ja konkressi anto 
johtokunnale vaphaat käet 
ette löytää kaikile paartile 
ratkaisun jonka kaikin 
saattavat hyväksyä.  

Neuvottelukokkous 22 
huhtikuuta keskheytethiin 
ja joka organisasuuni 
jutteli ittesthääns vähän 
aikaa. Sen jälkhiin met so-
vima ette ottaa Meänmaan 
esityksen itte kuki omhaan 
organisasuuhniin, ette 
jäsenet saavat sanoa mieli-
pitheensä. Sen jälkhiin itte 
kuki johtokunta tekkee 
päätöksen, joka sitten esi-
tethään ensi konkressissä 
elikkä vastaavassa. 

Jos met tulema yksmie-
lisyytheen päiväkysy-
myksessä met lähätämmä 
yhtheisen kirjotuksen 
Ruottin Akademiihaan/
Svenska Akademien ja 
esitämmä ette päivä pant-

haan sisäle Akademian 
kalenterhiin tornionlaak-
solaisitten ja kväänitten 
yhtheiseksi juhlapäiväksi. 

Ko oon kyse flakuky-
symyksestä met emmä 
kerihneet siittä puhua, 
mutta niitä oon tuottu esile 
ehotuksia ette Herbert 
Wirlöf, joka omistaa 
tavaramerkkisuojan flaule, 
oon valmis antamhaan yli 
oikeukset STR-T:le. Met 
emmä ole vielä ottanheet 
tähhään kantaa ja met 
otama mielelhään jäsenit-
ten mielipitheitä niin 
päivästä ko flausta. 

Niinku mie sen näen 
niin nämät kaks kysy-
mystä, jos met pääsemä 
sovinthoon, saattavat olla 
semmoset jokka tuovat 
kaikkia minuriteettiä like-
mäksi toisia ja erityisesti 
meitä ja Meänmaaorgani-
sasuunia. 

Pitäkää hauskaa kessää!
Tore Hjorth 

Käänös: Inga-Britt Uusitalo,  

Ingela Henriksson

 Svensk översättning på webben http://www.str-t.com/metavisi.php

Uusi johtokunta Ny styrelse
KAlix

Vid STR-T:s årskongress i Kalix val-
des följande personer till förbundets 
styrelse:
Tore Hjort (ordförande), Haparanda, 
Tapio Kostet, Haparanda, Linnea Ny-
lund, Korpilombolo, Birgitta Rantatalo, 
Korpilombolo, Erik Kuoksu, Olofstorp, 
Kerstin Andersson, Umeå, Jan Johans-

son, Juhonpieti, Per-Erik Tina, Gällivare 
och Bengt Niska Pajala. Samtliga är or-
dinarie ledamöter. Till suppleanter valdes 
Elisabeth Virkkunen, Kiruna, och Erling 
Wande, Uppsala. Adjungerad är Jessicka 
Sörmling, Södra Sunderbyn. Valberedare 
är Sven Kostenius, Torvald Pääjärvi och 
Hillevi Rantatalo. 

KAiNUS
STR-T:n vuosikonkressissä Kaihnuus-
sa valithiin seuraavat henkilöt liiton 
johtokunthaan:
Tore Hjort (puhheenjohtaja), Haaparanta, 
Tapio Kostet, Haaparanta, Linnea Ny-
lund, Korpilombolo, Birgitta Rantatalo, 
Korpilombolo, Erik Kuoksu, Olofstorp, 
Kerstin Andersson, Uumaja, Jan Johans-

son, Juhonpieti, Per-Erik Tina, Jällivaara 
ja Bengt Niska Pajala. Kaikin oon vakitu-
iset jäsenet. Siihaisiksi valithiin Elisabeth 
Virkkunen, Kiruna ja Erling Wande, 
Uppsala. Lisäjäsen oon Jessicka Sörm-
ling, Södra Sunderbyn. Vaalivalmistajat 
oon Sven Kostenius, Torvald Pääjärvi ja 
Hillevi Rantatalo. 

● liittopuhheenjohtajalla
   oon sanavuoro

STR-T:n liittopuhheenjoh-
taja Tore Hjorth.
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ITÄVALTA
Itävalta (Österrike) oon 
vuesta 1955 saakka 
repybliikki. Siittä aikaa, 
ko se oli tupla kunink-
haalinen valtio, se 
oon muuttunu paljon. 
Tässä kylttyyritietäjä ja 
tutkija Angelika Stürzl 
kertoo Itävallan kieli-
sistä minuriteetistä. 
Tämä tuplavaltio romahti 
ja sen jälkhiin oon käyty 
pitkiä sotia. Mutta sen 
valtion aijoilta oon jääny 
paljon erilaisia, näkyviä 
ja näkymättömiä, jälkiä 
itävaltalaisheen sisäisheen 
elähmään niinku kansa 
maan rajaseuuile. Entisiltä 
aijoilta uusi valtio peri 
rajamaila niinku pääkau-
pungissa Wienissäki 
asuvia kielelisiä minuri-
teettiä. Nykyinen valtio 
oon tunnustannu kuus niin 
sanottua auttoktoonista 
minuriteettiä: Kärntenin ja 
Steiermarkin osavaltioissa 
asuvat sloveenit, Burgen-
landissa asuvat kroaatit 
ja unkarilaiset, Wienissä 
slovaakit ja tjekit ja vielä 
Burgenlandissa roomit.

Statistiikkaa puuttuu
Itävallassa oon nuin 8,5 
miljoonaa asukhaita. 
Maan pintaala oon 83 000 
km2. Suuriin osa väestöstä 
puhhuu saksaa. Vain 1,5 
prusenttiä kansasta kuuluu 
minuriteethiin. Nämät luv-
ut ei ole tarkkoja. Varmoja 
statistisia tutkimuksia ei 
ole saatu. Nämät puuttuvat 
tiot johtuvat esimerkiksi 
siittä, ette tutkimuksissa 
kysymykset oon osittain 
olheet vääriä ja siittä, 
ette kaikki vähemisthöin 
kuuluvat ihmiset ei halva 
ulospäin paljastaa, ette het 
oon minuriteettiväkeä. 

Suojaa ja oikeutta
Itävaltion repybliikki 
tunnusti ensimäistä kertaa 
auttoktoonisten oikeuet 
Saint Germainin valtioso-
pimuksessa vuona 1919. 
Näitä sopimuksia oon 
sitte muutettu ja paranettu 
minuriteettikansoitten 
hyväksi muutaman kerran. 
Vuona 1998 Itävalta ratifi-
seerasi Euruupan Neu-
voston raamisopimukset 
kansalisten minuritetitten 
suojaksi.

Mainituitten sopimus-
ten jälkhiin Itävalta oon 
hvysäksynny näile minu-
riteetile oikeuen perustaa 
omat föreeninkit, pittää 

omia kokkointumisia, 
järjestää omakielisiä kou-
luja ja antaa ulos avisia 
omala kielelä. Tämän 
lisäksi kansanlain jälkhiin 
minuriteetilä oon oikeus 
käyttää esimerkiksi oma-
kielisiä paikannimiä ja 
tieviittoja ja lisäksi käyttää 
ommaa kieltä ko heilä oon 
tarve toimittaa asioita kun-
nalisissa eli valtiolisissa 
virastoissa. Kaikila kuuela 
minuriteetilä oon sitte 
vielä yksi oma virkamies 
pääkaupunkissa, Wienissä, 
joka toimii heän virali-
senna eustajanna, valvoo 
heän oikeuksia ja hoitaa 
heän asioita sielä.

Taistelu koulu- 
systeemistä
Huolimatta siittä, ette 
nämät oikeuet oon virassa, 
erityisesti Kärntenin slo-
veenilainen minuriteetti 
oon joutunu taistelheen 
kovin heän oikeuksitten 
puolesta. Syy tähhään 

oon, ette Kärntenissä 
oon vanhaasthaan ollu 
riitoja saksankielisten ja 
sloveeninkielisten välilä 
kahesta eri asiasta: toinen 
kiistakysymys oon ollu 
kaksikielisen koulusyste-
emin järjestäminen, toinen 
oon koskenu kaksikielis-
ten tieviitoitten käyttöä. 
Koulukysymyksessä oon, 
38 vuen riitan jälk-
hiin, vuona 2010 solmittu 
sopimus. Pahhiin tapah-
tuma tässä taistelussa oli 
Klagenfurtin kaksikielisen 
koulun pommitus 1994. 
Preivipommia oli kansa 
lähetetty minuriteettiakti-
vistile.

Väheneminen pelottaa
Kaikila kuuela minuri-
teetila oon nyt pääkysy-
myksinä pelko heän oman 
väestön väheneminestä ja 
assimilasjuunista valtavä-
estön kansa. Osasyinä täh-
hään pelkhoon oon se ette 
minuritettiväestöt asuvat 

haijaintunheina eri puolila 
maata, ette kasuava siirty-
minen paikasta toisheen, 
sekaavioliitot, ja se ette 
suuriin osa työmarkki-
nasta oon saksankielinen. 

Toishaalta toivoa tätä 
kehitystä vasthaan antaa 
tieto, ette se määrä minu-
riteettinuoria, joka halvaa 
säilyttää heän vanheemit-
ten ja isovanheemitten 
kielen ja kylttyyrin, oon 
kasunu viimi vuosina.

Rikas föreninkielämä
Minuriteettiföreeninkit 
oon tärkeät ja toimiva 
minuriteettityön tukena. 
Kaikila kuuela föreenin-
kilä oon omat viikkole-
het. Itävaltalainen raatio 
ja TV tekkee raatio- ja 
TV-lähetyksiä heile. Ja 
minuriteetitten puolesta 
toimii kansa koko maassa 
yksi föreeninki, jonka 
tehtävännä oon valvoa 
majuriteettiväen ja minuri-
teetitten yhteisen olemas-

saolon ja yhteisen elämän 
menestymisen puolesta.

Lopuksi saattaa sanoa, 
ette minuriteetitten olot 
oon Itävallassa, Kärnte-
nistä huolimatta, samalai-
set ko muuala Euruupassa. 
Reformia syntyy, mutta 
prusessi oon hias. 

Erityisen jännittävä oon 

kunka käypii Kärntenin 
osavaltiossa, jossa uutten 
vaalitten jälkhiin saapii 
toivoa poliittista muutosta.

Angelika Stürzl
Käänös: Erling Wande

Kylttyyritietäjä Angelika Stürzl, 26, oon syntyny Welsissä Itävallassa. Hään oon nyt viimestelemässä maisterityötä, jossa hään tutkii kunka kirja-
lisuuessa kuvathaan suomenkielisen minuriteetin yhessäoloa Ruottissa ruottalaisen majuriteetin kansa ja ruottinkielisen minuriteetin yhessäoloa 
suomalaisen majuriteetin kansa Suomessa.  Kuva: Privaatti

Kakskieliset tienviitat Itävallassa. 

Itävalta ja sen  
kieleliset minuriteetit
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Är 15 juli en bra 
bemärkelsedag 

för tornedalingar 
och kvener? 

Vad 
tycker du?

Mejla din  
synpunkt till  

info@str-t.com

Uppsaalassa 
planerathaan 
STR-T-osastoa

UppSaala
Vaikka Uppsaalan kunta 
ei ole hallintoalue me-
änkielele, niin sielä oon 
elävä aktiviteetti meänki-
elen puolesta. Ja nyt yks 
työryhmä suunittellee 
perustaa paikalista STR-T-
osastoa kaupunkhiin.

Työryhmässä oon Sören 
Leijonclou, Tyrahelena 
Lindström, Bengt Bucht, 
Roland Pettersson, Sven 
Pudas, Irma Ridbäck ja 
Erling Wande. Ajatus oon 
ette pittää perustavan kok-
kouksen septemberissä. 

– Meilä oon tukea 
Uppsalan kunnalta, 
ja hyvä yheistyö heän 
kans. Kaks kertaa vuessa 
kunta järjestää ohjelman 
meile tornionlaaksolaisile 
Uppsaalassa, kertoo Erling 
Wande.

STR-T-avdel-
ning planeras 
i Uppsala

UppSala
Trots att Uppsala kommun 
inte är ett förvaltnings-
område för meänkieli, 
så finns där en livfull 
aktivitet kring språket. Nu 
förbereder en arbetsgrupp 
bildandet av en lokal STR-
T-avdelning i stan. 

Arbetsgruppen består av 
Sören Leijonclou, Tyra-
helena Lindström, Bengt 
Bucht, Roland Pettersson, 
Sven Pudas, Irma Ridbäck 
och Erling Wande. Tanken 
är att hålla ett konstitu-
erande möte i september. 

– Vi har ett bra sam-
arbete med och stöd av 
Uppsala kommun, som 
två gånger per år ord-
nar ett program för oss 
tornedalingar i Uppsala, 
berättar Erling Wande.

KainUS
Musiikkiryhmä Jord 
saapi Raahvaitten 
stipenti 2012. Ja 
STR-T:n uusi paikalinen 
föreninki Kaihnuussa, 
Meän kulttuurikehto, 
saapi Pruuama ja 
freistaama-stipentin. 
Näilä mutiveerinkillä 
palkinot jaethiin STR-
T:n kongressissä:
Jord esittää laulua ja 
mysikkiä Tornionlaaks-
osta, missä heilä oon 
heän kotiseutu. Heän 
repertuaari sisältää uutta 
materiaalia ja vanhempia 

perintheisiä lauluja. Enin 
osa heän materiaalista oon 
meänkielelä ja auttaa sillä 
mallin kielen elävytystä, 
erityisesti nuorten keskelä. 
Ensimäinen levy Väylän 
virrassa tuli 2002, Mail-
male 2005 ja kymmenen-
vuotisjuhlaksi tuli kolmas 
levy, Nice matka.

Ryhmän tuntomerkit 
oon laulu moniäänisesti, 
suruliset tornionlaaksolai-
set nuotit ja kieli. Mysikil-
lä oon selvät juuret mutta 
yllättää kans piirtheilä 
muualta mailmalta. 
Viiminen levy sisältää 

nykyaijan komentaaria 
laulussa Kaunis vaara joka 
selittää lapsuuen Kaunis-
vaarasta missä nykyhään 
kaivethaan rautamalmia.

Jord oon osalistunu ja 
osalistuu aina etheenpäin 
monessa eri fästivaalissa 
ja prujektissä ja oon sillä 
mallin tärkeä meänkielen 
ampasatööri.

Pruuama ja freistaama-
stipenti
Daniel Särkijärvi ja 
Reijo Kemi oon hen-
kilökohtaisella innola 
antanheet Kaihnuun uuele 

paikalisjärjestölle, Meän 
Kulttuurikehto –Vår kul-
turvagga, hyvin toimivan 
ja tykätyn lastentoiminan. 
Toiminassa käytethään 
meänkieltä, suomea ja 
ruottia.

Vuona 2012 tarjothiin 
lapsiperheile maholisuutta 
olla myötä jännittävissä 
retkissä luonossa, leikissä 
ja teemapäivissä. Per-
heenjäsenet Alakaihnuun 
seuula oon isola innola 
olheet myötä kaikessa 
lastentoiminassa. Kaikki 
työ tokymenteerathaan 
filmilä ja valokuvala ja 

niin neuon Danielillä ja 
Reijola oon maholisuus 
tarkastaa ja kehittää työtä.

Daniel ja Reijo osalistu-
va jatkuvasti kaikenlaisis-
sa järjestelyissä, fästivaa-
lissa ja prujektissä ja oon 
päivänselvät ampasatöörit 
lasten ja nuorten toimi-
nassa. Daniel ja Reijo oon 
hyvät esikuvat kielenelä-
vytyksessä ja heän työ oon 
antanu turvaa kläpile heän 
itenttiteetissä ja monikilei-
sessä kylttyyrissä. 

Regina Veräjä och Maja Mella

STR-T:n stipentiaatit 2012; Johanna Lindgren, Jord, ja Daniel Särkijärvi ja Reijo Kemi, Meän kulttuurikehto –Vår kulturvagga.
  Kuva: Jessicka Sörmling

Vuen stipendiaatit

Kalix
Musikgruppen Jord blev 
Årets vuxenstipendiat 
2012. Och STR-T:s nya 
lokalavdelning i Kalix, 
Meän kulttuurikehto 
–Vår kulturvagga, fick 
Pruuama ja freistaama-
stipendiet. Med följan-
de motiveringar delades 
utmärkelserna ut vid 
STR-T:s årskongress:
Jord framför sånger och 
musik från Tornedalen, 
där de också har sin 
geografiska hemvist. 
Deras repertoar består av 
både nyskrivet material 
och äldre traditionella 

sånger. Det mesta av deras 
material framförs på 
meänkieli och bidrar på 
så sätt till en revitalisering 
av språket, särskilt bland 
unga människor. Debutski-
van Väylän virrassa kom 
2002, Mailmale 2005 och 
i samband med tioårsjubi-
léet släppte de sin tredje 
skiva, Nice matka.

Gruppens känne-
tecken är stämsången, 
de vemodiga tornedalska 
melodierna och språket. 
Musiken har tydliga rötter 
men överraskar också med 
influenser från olika delar 
av världen. Den senaste 

skivan innehåller också en 
samtidskommentar med 
sången Kaunis vaara som 
berättar om barndomens 
Kaunisvaara där det 
numera bryts järnmalm.

Jord har deltagit, och 
fortsätter att delta, i 
många olika festivaler och 
projekt och är därför en 
framträdande ambassadör 
för meänkieli.

Pruuama ja freistaama-
stipendiet
Daniel Särkijärvi och 
Reijo Kemi har med sitt 
personliga engagemang 
givit den nystartade 

lokalavdelningen i Kalix, 
Meän Kulttuurikehto-Vår 
kulturvagga, en väl fung-
erande och uppskattad 
barnverksamhet. Kommu-
nikationen i verksamheten 
genomförs på meänkieli, 
finska och svenska.

Under 2012 erbjöds 
barnfamiljer möjlighet 
till spännande utflykter i 
naturen, lekar och temada-
gar. Familjmedlemmar 
i Kalix med omnejd har 
varit väldigt engagerade i 
all barnverksamhet. Allt 
arbete dokumenteras via 
film eller foto, där Daniel 
och Reijo har möjlighet 

att utvärdera arbetet och 
utveckla den.

Daniel och Reijo 
fortsätter att delta i olika 
arrangemang, festivaler 
och projekt och är därför 
självklara ambassadörer 
för att utveckla barn- och 
ungdomsverksamhet. 
Daniels och Reijo är goda 
förebilder i språkrevitali-
serande sammanhang och 
deras insatser har medfört 
att barnen känner sig 
trygga i sin identitet och 
flerspråkiga kultur. 

Regina Veräjä och Maja Mella

Årets stipendiater
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