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Alkaako ruotsinsuomalainen
vapaakoulu Haningessa?
Oppilaat kunnallisilta suomalaisluokilta ovat vähentyneet
Haningessa, samoin kuin koko
maassa. Pienentyvän oppilasmäärän myötä on luokkia joudutta lakkauttamaan. Haningessa lakkaa viimeinen luokka
tämän lukukauden päättyessä.
Vuoden lopulla kutsui kunnanhallituksen puheejohtaja Gilbert
de Wendel Haningen suomalaisen verkoston edustajia virastotaloon keskustelemaan tilanteesta. Paikalla oli hänen lisäkseen
Lapsi- ja koulutoimen lautakunnan puheenjohtaja Martina

Mossberg ja verkoston edustajina Anja Malmsten, Arja
Kalvas ja Oiva Kilpeläinen.
Selostuksen lopuksi todettiin,
että parantuneesta tiedotuksesta
huolimatta Haningen suomalaiset vanhemmat eivät luota kunnan mahdollisuuteen järjestää
suomenkielistä koulutoimintaa.
Yksityinen koulu on ehkä
mahdollisuus, jota molemmat
kunnan edustajat lupasivat
tukea, jos sellainen mahdollisuus tulee. Tilaisuudessa todettiin edelleen, että tämä on mahdollista toteuttaa aikaisintaan
syksystä 2009 lähtien.

Tapahtuu Haningessa

Suomalaiset eläkeläiset Haningessa!
Järjestimme eläkeläiskokouksen 1.10. 07 vieressä
kuvatun talon alakerrassa
olevassa ruokalassa, Kråset.
Meitä oli noin 70 kuulijaa.
Kunnan vanhusten huollon
viranomaiset kertoivat palveluksista. Olimme valmistautuneet, että valitsesimme
2 työryhmää jatkamaan
asioiten kehittelyä. Emme ehtineet sillon enempää keskustella
ehtotuksestamme kuin valita työryhmiäkään.

Kutsumme nyt sinut uudelleen kokoukseen.

Suomalaisten eläkeläisten
kokous tiistaina
1.4. klo 13.00
Tallhöjden/Kråset
Kokoukselle
ehdotetaan, että

Kuva ja teksti: Oiva Kilpeläinen

Verkosto on toiminut näin
kouluasiassa!
Totesimme Haningen suomalaisessa verkostossa vuosikymmenen alkuvuosina, että suomenkielisten lasten koulutilanne ei
ole edes tyydyttävä. Keväällä
2005 saimme aikaan koulukokouksen, johon kaikki kunnanhallituksessa olevat puolueet
lähettivät edustajansa tentittäväksemme. Silloin todettiin tiedotuksen olevan pullonkaulana.
Kokouksessa kaikki lupasivat
parannusta seuraavasti:

- Kunnan kotisivulle avataan
suomenkieliset sivut,
- Koteihin lähetettävään koululuetteloon tehdään näkyvä esitys
suomenkielisistä päiväkodeista,
esikoulusta ja luokista.
Näin on myös tapahtunut.
Päätös kunnallisen suomenkielisen luokan lakkuttamisesta on
siis tehty ja siksi olemme kyselleet, onko joku läänin Ruotsinsuomalaisista kouluista halukas
aloittaman koulun Haningessa.

Valitsemme työryhmän, joka saa tehtäväksi
keskustella ja selvittää mahdollisuuksia/tarvetta rakentaa uusi suomenkielinen ”suomikoti”/ kulttuurikeskus/ sellainen vanhusten asuntoalue, jossa huomioitaisiin suomenkielisten
eläkeläisten tarpeet vaikka he asuvat kotona.

Tervetuloa!

Botkyrkan Ruotsinsuomalainen koulu on valmis keskustelemaan vähemmistökoulun mahdollisuuksista!
Sieltä kerrotaan seuraavaa. Vuodesta 1970 on jo ollut kaksikielistä opetusta eri puolilla
Ruotsia. 1970 – luvun alussa
perustettiin jopa kaksikielisiä
luokkia. Tulokset ovat selkeästi
osoittaneet, että oppilaat selviytyvät kaikin puolin hyvin opinnoissaan jos saavat omalla kielellään opetusta. Hyvä äidinkieli
on taannut myös hyvän ruotsin
kielen taidon. Tästä tosiasiasta
on melkoinen määrä tutkimuksia
tehty jo 40 vuotta sitten.
Oppilaat ovat myös peruskoulun
jälkeen pärjänneet jatko-opin-

noissaan erittäin hyvin.
Tänä päivänä tilanne on erilainen kuin 30- 40 vuotta sitten.
Tänään on tehtävä työtä, jotta
suomen kulttuuri ja kieli ei häviäisi tästä maasta! Se on valitettava seikka, että äidinkielellä
tänään ei voi opiskella kuin
harvoissa kunnissa. Kaksikielisiä
kouluja on koko maassa vain 7.
Kaksikielisyys ja oman
äidinkielen hallitseminen on
sekä yksilölle, meille kielivähemmistönä ja yhteiskunnalle
erittäin tärkeä ja hyvä asia.
Siksipä meidän ja yhteiskunnan

yhteisvoimin tulisi tukea kaikkia
kaksikielisiä toimintoja.
Botkyrkan Ruotsinsuomalainen
koulu on toiminut vuodesta 1996.
Koululla on esikoulu, vapaa-ajankoti, esikoululuokka ja peruskoulun luokat 1 – 9.

Koulun rehtori Ina
Sinisalo ja vararehtori
tulevat kertomaan
heidän kokemuksista
ja tuloksista!

Tervetuloa keskustelemaan, kyselemään ja kuulemaan
Haningen kunnan ruotsinsuomalaisten
lasten/nuorten koulutilanteesta.
Paikka: Vikingaskolan, D- talo
Aika: Tiistai 11/3 2008 kello 18.30

Ennen 1.10. 2007 kokousta
jätimme kuntaan kirjeen,
jossa ehdotimme kahden
selvitysryhmän perustamista.
Ryhmä 1
Halusimme, että selvitettäisiin osallistuvatko suomalaiset eläkeläiset sairauksia
ennalta ehkäiseviin toimintoihin.
Jos eivät osallistu niin selvitetään kuinka aktivointi
voisi tapahtua.
Olemme aloittaneet
keskustelun/tarinoinnin
nyt Tallhöjdenissä! Tämä
tapahtui kun tapasimme
kunnan vanhusten huollon
johtoa ja saimme lupauksen tulla keskiviikoisin
Tallhöideniin ruokailemaa,
kahvittelemaan ja keskustelemaan, seuraavasti:

Varaamme
pöydän klo 13.00
Tallhöjdenissä,
jostain huoneesta, seuraavina
keskiviikkoina:
16/4, 23/4, 7/5
ja 14.5.
Tervetuloa
keskustelemaan/
ideoimaan! Ravintola
Kråset tekee hyvää
ruokaa, halvalla.
Tule siten, että ehdit
syödä ennen!

Lauluillat klo 18.00 St. Eskilin kirkolla
- Keskiviikko 5/3, - Keskiviikko 16/4, - Keskiviikko 28/5

KUUNTELEVA LÄHIMMÄINEN

Svenska kyrkans finska telejour
Joka ilta klo 22 – 01 puh. 020-26 25 00
Ruotsin kirkon suomenkielinen palveleva puhelin

Suomalaiset
Tiistaitapaamiset
jumalanpalvelukset
Vallakirkolla

Joka toinen tiistai klo.13.00
25/3 Raamattu kertoo
pääsiäisestä. Mistä meidän perinteemme tulevat?
8/4 Raamattu kertoo
Johanneksen evankeliumi 14
22/4 Raamattu kertoo
Johanneksen evankeliumi 15
6/5 Raamattu kertoo
Johanneksen evankeliumi 16
20/5 Kevättä rinnassa

Pappi/Präst

23/3 klo 15 Ehtoollisjumalanpal–
velus St. Eskilin kirkossa/
6/4 klo 15 Jumalanpalvelus
St. Eskilin kirkossa
27 / 4 klo 18 Kaksikielinen Tuomasmessu St. Eskilin kirkossa
8/5 klo 15 Ehtoollisjumalanpalvelus St. Eskilin kirssa

Diakoni/Diakon

Eija Alpimaa Magnusson Katija Kujansuu
08-555 670 53
08-504 100 66
0709-30 20 25
0734-38 36 76

