
 

 

 

 

 

TOIMINTAPLAANI 2017 
TULEVAISUUEN NÄKÖ 

STR-T oon riksförpynti kaikile jokka tunteva yhtheyttä meänkielen ja alkuperäsen kielialueen kylttyyrin ja histuurian 

kans.  

ARVOPOHJA 

STR-T puolustaa kaikkiin ihmisten sammaa arvoa ja oikeutta. Met olema avoimet meänkielen, kylttyyrin ja meän 

yhtheiskunnan kehitykselle.  

STR-T:N TAVOTE SÄÄNTÖJEN MUKHAAN 

Svenska Tornedalingars Riksförbund, Tornionlaaksolaiset oon intressijärjestö kieli-, kylttyyri- ja yhtheiskunta-

asioissa. Förpynti oon intressijärjestö jäsenille jokka tunteva yhtheyttä meänkielen ja alkuperäsen kielialueen 

kylttyyrin ja histuurian kans. Riksförpynti joka perustethiin 1981 oon vapa niin uskonolisesti ko pulittisesti. Förpynti 

oon äänitorvi alkuperäselle, kieleliselle ja kylttyyriselle minuriteetile, jolla oon kansalinen minuriteettistaattys 

aprillistä, vuona 2000, saakka. Förpynti oon kans hallituksen remissi-instansi kysymyksissä jokka koskeva 

minuriteettiä. Päämäärä oon ette eistää ja lujentaa minuriteetin itenttiteettiä, kielelistä ja kylttyyristä kehitystä ja 

kielelisiä ja kylttyyrisiä juuria.  

STR-T:N TAVOTE 2017 LIITON TOIMINTA 

 

1. PAREMPI OMA RAHOTUS JA ETUSIALA 

OLEVIA KYSYMYKSIÄ 2017 

Jatkuva työ vaikutusvallan kans oon STR-T:lä etusiala 

LoNM:in (Laki kansalisista minuriteetistä ja 

minuriteettikielistä; SFS 2009:724 ohjeela), missä 

hallitus tällä hetkelä tekkee lakitarkastuksen joka 

julkasthaan 15 jyyniä 2017. STR-T oon hallituksen 

remissi-instansi minuriteettikysymyksissä mikä vaatii 

tietosan ja hyvin toimivan kanslianjärjestön ja enämpi 

työväkeä. Tämä oon ehto ette saattaa jatkuvasti ja 

toela tukea paikalisosastoja ja antaa tietoa, valvoa ja 

tukea kuntia ja viranomhaisia tarpheista erityisesti 

hallinta-alueissa mutta kans kansalisesti koska 

pohjasuoja  §3-§5 LoNM:issä koskee koko maata. STR-

T näkkee ette viranomhaiset ja yhtheiskunta oon 

epätietoset toornionlaaksolaisista ja meänkielestä ja 

tämä vaatii tionvälitystä ulkoapäin. Allempanna liitto 

selvittää kysymyksiä jokka oon etusiala kansalisella 

tasola. 

 

Tavote 2017 

-Liiton johtokunta pittää yrittää saa enämpi rahotusta 

STR-T:n kanslianjärjestölle ja niin neuon totheuttaa 

liiton tavotheen, kehittää paikalista toimintaa ja 

levittää tietoa enemistölle. Ette valtion rahotus STR-

T:le nostethaan miljoonalakruunula vuona 2017. 2018 

valtiontuki pittää olla viis miljoonaa kruunua. 

-Ette tutkimus joka koskee valtion väkivaltaa 

toornionlaaksolaisten ja meänkielenpuhuvitten 

kohale.  

-Ette järjestethään kielenelävytyskeskus meänkielele 

saamelismallin mukhaan 

-Ette alotethaan tutkimus ja tarkastus missä yhessä 

toornionlaaksolaisjärjestöitten ja 

meänkielenpuhuvitten kans suunitelhaan 

yhteisöpaikan toornionlaakson kylttyyrile. 



 

 

 

 

 

2. LUJENTAA YHTHEYS OLEVIEN 

OSASTOJEN KANS JA LAITTAA UUSIA 

PAIKALISOSASTOJA 

Ette lujentaa tornionlaaksolaisitten valtaa 

yhtheiskunnalisissa kysymyksissä se oon tärkeätä ette 

tuntea lait ja kunka net käytethään. Ette jatkuvasti 

järjestää paikalisosastoja oon tärkeätä. Tarkotus 

paikalisosastoila oon ette vaikuttaa kysymyksissä 

jokka koskeva yhtheiskunnan-kehitystä ja 

minuriteettikysymyksiä paikalisesti. Se antaa 

riksförpyntile maholisuutta ette efektiivimästi toimia 

kansalisella arenalla. Johtokunta oon nuterannu ette 

monet paikalisosastot halvavat enemmän kontaktia 

johtokunthaan ja kanslihaan. 

Tavote 2017 

-Lujentaa kontaktia paikalisosastoitten kansa, 

strateekisella ja toiminan tasola 

-Lujentaa STR-T:n rollia yhtheiskunnassa vaatii 

sisäistä tietotusta; meän jäsenet tartteva saa tietoa ja 

koulutusta 

-Laittaa koulutuksen paikalisosastoile laista 

kansalisista minuriteetistä yhtheistyössä muitten 

kumppanitten kans.  

-Järjestää puhheenjohtajakonferensin 

-Perustaa yhen uuen paikalisosaston  

-Pyrkiä lissäähmään nuorten vaikutusta ja 

osalistumista paikalishiin nevotteluihiin  

3. VIEKOTELLA LISSÄÄ JÄSENIÄ 

Tentensi yhtheiskunnassa oon ette vähemin ja 

vähemin ihmisiä oon innostunhee vapaehtosista 

sivilin yhtheiskunnan järjestöistä. Enin osa järjestöistä 

taistelee vanheentuvan jäsenstryktyyrin kans ja 

haaste oon ette saa nuoret innosthuun. Tämä haaste 

oon sama STR-T:läki. Se oon tärkeätä ette saa uusia 

polvia myötä ja saa ulos riksförpyntin toiminan ja niin 

viekotella enämpi toornionlaaksolaisia tulheen 

jäseniksi. 

 

 

Tavote 2017 

-Panna etusiale ette laajata tavaramerkin 

toornionlaaksolainen ja meänkieli  

-Järjestää tietotuskokouksia paikalisosastoitten kans  

-Lisätä jäsenmäärää kymmenellä prusentilä 

 

Osaa STR-Tn johtokunnasta ja Tornionlaaksolaiset 

Tukholmassa. Kuva: Maja Mella 

4. VAIKUTUSVALTATYÖ 

(YHTHEISKUNNALISISSA KYSYMYKSISSÄ)  

Tutkimus lujemasta minuriteettipulitiikistä (Ku 

2016:02) julkasthaan jyynissä 2017. STR-T näkkee 

kuuen vuen kokemuksen jälkhiin ette tosi vaikutus 

vailtuu asioissa jokka koskeva meitä. 

Tavote 2017 

-Ette vaikuttaa Opetusteparttimenttiä muuttamhaan 

koulutusasioita niin ette meänkielen taso nousee 

-Ette aktiivisesti vaikuttaa viranomhaisia joila oon 

erityinen vastuu koulutuskysymyksissä niinku 

Kouluvirasto ja Koulutarkastus  

KYSYMYKSET JOITA STR-T AIJAA 
KANSALISELLA TASOLA OON:  

Koulutus 

Ette Skolverket saapii pitkänaikhaisen 

kokohnaisen vastuun ette valmistaa 

oppimateriaalia minuriteettikielele meänkielele 

ja oppimateriaalia tornionlaaksolaisista, 

lantalaisista ja kvääneistä. Oppimateriaalin 



 

 

 

 

 

valmistaminen häätyy alkaa varsin ja sen häätyy 

varmistaa pitemälle aikaa tialookissa etustajitten 

kans.  

Ette voimakas ja selvä opettajankoulutus ja 

jatkokoulutus järjestethään Uumajan yniversiteetissä. 

Ette yhelä yniversiteetilä oon vastuu voimakhaasta 

pohja-koulutuksesta, hyvästä opettaja-koulutuksesta 

ja jatkuvasta jatko-opetuksesta oon yhessä 

opetusmateriaalin valmistamisen ja kielenhoijon kans 

auain siihen ette meänkieli tulevaisuuessaki saattaa 

olla elävä kieli Ruottissa. 

Ette Ruottissa kartotethaan peruskoulun ja 

jymnaasian oppilhaitten tiot kansalisista 

minuriteetistä, opetusplaanitten ja kursiplaanitten 

vaatimusten mukhaan. STR-T huomauttaa kans 

tärkeyen ette oon jatkuva tarkastusmekanismi, ette 

turvata tion Ruottin kansalisista minuriteetista kläpilä 

ja nuorila 

Ette kartottaa opettajakoululaisitten tietotason koko 

Ruottissa ja jos se näyttää, niinku STR-T eppäilee, ette 

tieto esim. meänkieliläisestä minuriteetistä oon 

vajava, niin oppilaitokset häythään pakottaa 

perusthaan pakolisen tietotuksen kansalisista 

minuriteetistä, joka tasola ja joka suunala riippumatta 

missä paikkaa maassa opetus oon.  

Ette muuttaa lakisäätäntöä koulutuksesta hallinta-

alueela niin ette peruskoulu saapii samhaanlaihin ko 

kläpittenhoitoki olla kokohnaan eli osittain 

meänkielinen  

Ette tulkki- ja kääntämiskoulutus muotoihlaan ette se 

soppii meänkielele ja ette opetus järjestethään siinä 

yniversiteetissä jolla oon perus- ja 

opettajakoulutusvastuu.. 

Ette resyrsiä annethaan ette Tornionlaakson 

Kansankorkeakoulu saattaa alkaa perusthaan 

kansalisen keskustan perusopetukselle meänkielessä 

raahvaile 

Meetia 

Ette varmistaa pitkänaikhaisen lissäintymisen 

ohjelmanvalmistuksele meänkielelä SVT:ssä, SR:ssä ja 

UR:ssä.  

Ette tutkia ja muuttaa SR:n järjestön ette meänkieli 

saapii oman osan eikä ole Sisuraation alla.  

 

Valtiopäivitten perustusvaliokunta olivat meän viehraana 

oktuperissa 2016. Kuva: Maja Mella 

Kylttyyri 

Kylttyyri oon usseen ovi meänkiehleen. Se oon tärkeä 

ette löytyy kylttyyrityöntekiöitä jokka levittävä tietoa 

ja haastava stryktyyriä. STR-Tn rolli oon ette antaa 

maholisuuksia ette vahvistaa itenttiteettiä ja 

itteluottoa.  

Ette lisätä resyrsiä Kylttyyrineuostolle ette hyviä 

minuriteetinkehittäviä prujektiä ei hylätä niin usseen 

niinku tänäpäivänä siittä syystä ette 

Kylttyyrineuoston jaettava rahotus ei ole riittävä.  

Ette Tornionlaakson teatteri saapii lissää rahotusta 

ette teatteri saattaa toimia koko maassa ja kohata 

uutta pypliikkiä. 

Kielenhoito ja yhtheiskunnaliset kysymykset 

Ette ISOF- kieli ja kansanmuistoinstityytti saapii 

rahotusta kahele virale lissää ja kans lissää rahotusta 

kielenhoithoon ette saatethaan ammattilaisesti tehhä 

ulospäinkääntyvää työtä niinku nauhottamista ja 

tokymentteerausta pääasiassa hallinta-alueessa. 

Ette siukkahoitoki tulevaisuuessa otethaan myötä 

kansalisen minuriteettilakisäätänthön. 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. STRATEEKISIA YHTHEISTYÖPAARTNERIA 

STR-T tullee jatkuvasti tekheen yhtheistyötä 

järjestöitten, kunnitten ja viranomhaisten kans 

prujektissa ja aktiviteetissä niinku tasaarvo, 

sukupolvenvuoro, kielielävytys ja vaikutusvalta.  

Tavote 2017 

-Panna etusiale kartottamisen kunka yhtheistyötä 

saattaa tehhä esim. Tornionlaaksonteatterin, Meän 
Akateemin, Tornionlaaksonjillen, Ruijan Kveeniliiton, 

Meänmaa- ja Kveenimaayhistyksitten, Tornedalsrådet 

ja muitten järjestöitten ja kylttyyriryhmitten kans.  

-Panna etusiale yhtheisiä aktiviteettiä muitten 

kansalisitten minuriteetitten ja muitten 

koulutusjärjestöitten kans. 

STR-T:N TAVOTE 2017 METAVISI 

 

Ensimäinen aviisi. Kuva: Maja Mella 

2015 liiton johtokunta päätti muuttaa METavisin 

julkasun elektrooniseksi ette järjestää tehok-haaman 

tuotanon, julkasun ja käytettävyyen. Elektrooninen 

julkasu oon kans hyvä tavaramerkin rakentamisessa. 

Vuona 2017 Valtion Kyltyyrrooti oon vähentänny 

rahotuksen METavisille .  

Tavote 2017 

-Vielä enämpi vahvistaa ja kehittää laatua METavisin 

sisälössä, tehä yhtheistyötä paikalisosastoitten ja Met 

Nuoretin kans sisälöstä 

-Ette tutkia ja varmistaa jatkuvan tikitaalisen julkasun 

STR-T:N TAVOTE 2017 PRUJEKTITYÖ 

Vuesta 2009 STR-T oon ajanu kehitysprujektia 

muitten järjestöitten kans tasaarvon ja 

kielielävytyksen alueela. STR-T tullee jatkuvasti 

tekheen yhtheistyötä järjestöitten, kunnitten ja 

viranomhaisten kans prujektissa ja aktiviteetissä 

niinku tasaarvo, sukupolvenvuoro, kielielävytys ja 

yhtheiskuntakysmykset. Prujektiä ja tehtäviä pittää 

kattoa kehityksenä ja markkinoitina järjestön 

toiminalle ja sopia förpyntin päämääräle. 

Tavote 2017 

-Tutkia maholisuuen ette kehittää menttoriohjelman 

Laakso Chikks ryhmile pienokaisvanhimille ja poile. 

 

STR-T:N TAVOTE 2017 KAAMOS POHJOISKALOTTIFÖRLAAKI 

Kaamos Pohjoiskalottiförlaaki jonka kirjailia Bengt 

Pohjanen perusti tuli förpyntin halthuun 1990. 

Tänäpäivänä förlaaki oon osittain kehittynny 

näytösklasiksi kirjalisuuele ja mysikile jolla oon juuret 

meänkielessäi. 

 

 

Tavote 2017 

-Kirjavaraston ulosmyynti 

-Julkasta juhlakirjotuksen förpyntin 35 vuen 

toiminasta 

 

 



 

 

 

 

 

AKTIVITEETTISUUNITELMA 2017 

TOIMINTAALUE/AIKA  AKTIVITEETTI VASTUULINEN 

LIITON TOIMINTAA    

Jan-Tes Parempi oma rahotus ja etusiala olevia kysy-

myksiä 2017 

Johtokunta 

Jan-Tes Strateekinen ja toiminta kontakti paikalis-

osastoitten kans. Infokokkouksia. 

Johtokunta ja henkilökunta 

Jan-Tes Sisäinen tietotus Johtokunta ja henkilökunta 

Nuv Koulutus LoNM Toiminanjohtaja 

Jan-Tes Lisätä nuorten vaikutusvaltaa Toiminanjohtaja 

Okt Puhheenjohtajakonferenssi Johtokunta 

Jan-Tes Järjestää uusi paikalisosasto Johtokunta ja henkilökunta 

Jan-Tes Laajata tavaramerkki toornionlaaksolainen ja 

meänkieli 

Johtokunta ja henkilökunta 

Jan-Tes Jäsenvärvaus Kaikki 

Jan-Tes Paikalisia/rekiunaalia/kansalisia neuotteluja Johtokunta ja toiminanjohtaja 

Jan-Tes Vaikuttaa opetuskysymyksissä  Johtokunta ja toiminanjohtaja 

Jan-Tes Kartottaa yhteistyötä muitten kans Johtokunta ja toiminanjohtaja 

Jan-Tes Aktiviteettiä muitten kansalisitten minuri-teetitten 

kans koulutusalueela 

Johtokunta ja toiminanjohtaja 

Apr Vuosikonkressi Johtokunta 

Jyy Toornionlaaksolaisitten päivä 15 jyyliä Kaikki 

METAVISI    

Jan-Tes Vahvistaa ja kehittää METavisin laatua Toiminanjohtaja ja johtokunta 



 

 

 

 

 

Jan-Tes Tutkia ja varmistaa jatkuvaa julkasua METavisia Toiminanjohtaja ja johtokunta 

PRUJEKTI   

Jan-Tes Kehittää mentturiohjelmaa Toiminanjohtaja 

KAAMOS 

POHJOISKALOTTIFÖR

LAAKI 

  

Jan-Tes Kirjavaraston ulosmyynti Toiminanjohtaja 

Okt-Tes Julkasta juhlakirjotuksen Johtokunta ja toiminanjohtaja 

 


