
Övertorneå

Suomen ja Ruotsin rajalla

Pinta-ala 2 374 km2 

asukkaita 4 405 (maaliskuu -19)

Suomen kielen ja meänkielen
hallintoaluekunta

Poikkinainti



Kunnan työntekijöiden
kielitaito

238 kunnan 417 työntekijästä vastasi kyselyyn

Naiset 20-35 vuotta, 27 vastausta
74% ymmärtää suomea, 37% puhuu suomea

Miehet 20-35 vuotta, 5 vastausta
20% ymmärtää suomea, 20% puhuu suomea

Naiset 36-50 vuotta, 54 vastausta
65% ymmärtää suomea, 54% puhuu suomea

Miehet 36-50 vuotta, 13 vastausta
92% ymmärtää suomea, 77% puhuu suomea

Naiset 51-65+ vuotta, 109 vastausta
93% ymmärtää suomea, 73% puhuu suomea

Miehet 51-65+ vuotta, 23 vastausta
96% ymmärtää suomea, 83% puhuu suomea



Kunnan tiloissa



Kunnan tiloissa



Koulussa

Suomen kielen opetusta
kaikilla asteilla

Kulttuuria ja luentoja



Esikoulu

Vähemmistökielipedagoogit
kunnallisilla esikouluosastoilla

Vähemmistökielinen
kulttuuritarjonta kaikille
kunnan lapsille



Miksi kaikille?

Suomenkielinen seutu

Kieli saisi elää Övertorneålla
ja koko Tornionlaaksossa

Kaikki saavat osallistua



Metodit

Taiteen metodein

Ilo suunnannäyttäjänä

Suomen kielen ja meänkielen
samankaltaisuus
Tornionlaaksossa



Metodit



Omia kirjoja



Rajayhteistyö



Yhteistyö kunta-kirkko



Vanhainkodeissa



Älvstranden  Väylänranta



Miksi on hyvä osata suomea ja meänkieltä?                                         
Varför är det bra att kunna finska och meänkieli?
Lapset ja nuoret vastaavat:  Barn och ungdomar svarar:

• Det är bra att kunna om nån i ens 
släkt är finsk och om man ska säga 
nåt viktigt.

• Om man ska sjunga på finska, och 
för att det är kul.

• Jag går på finskalektioner. Det kan 
vara bra att kunna om man ska 
spela i SM-ligan, finska 
hockeyligan.

• Se on rikkaus ja saa enemmän
ystäviä.

• Det är bra, för att man kan prata 
med många fler.

• Jag lär mig lite finska varje dag, för faffa
brukar prata finska.

• Vi bor ju så nära Finland och det är så många 
som pratar det, och då är det roligt att förstå 
vad de säger och prata själv.

• Jos vaikka joku kysyy suomeksi niin sitä voi
vastata meänkielellä.

• Man får vara med på TV.

• Det är coolt att kunna meänkieli.


