SIGTUNAN KUNTA JA SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE
Sigtunan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen
Uusi kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva laki (2009:724) astui voimaan
vuoden 2010 alussa. Sigtunan kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen samana vuonna ja
tämän ansiosta suomen kielellä on vahvistettu asema Sigtunan kunnassa. Hallintoalueeseen
kuuluminen velvoittaa kuntaa suojelemaan ja edistämään Ruotsin vähemmistökielien
kehitystä. Kansallisen vähemmistökielen statuksen saavat kielet, joita on puhuttu Ruotsissa
vähintään 100 vuotta ja suomen kielen lisäksi näitä ovat saame, meänkieli, romani chib ja
jiddisch.

Mitä oikeuksia laki takaa suomenkielisille Sigtunan kunnassa?






Oikeus asioida kunnassa suomen kielellä, joko suullisesti tai kirjallisesti
Oikeus suomenkieliseen esikoulutoimintaan, joko kokonaan tai osittain suomeksi
Oikeus suomenkieliseen vanhustenhuoltoon, joko kokonaan tai osittain suomeksi
Oikeus edistää, kehittää ja säilyttää suomalaista kulttuuria
Oikeus neuvonpitoon heitä koskevissa asioissa

Mikä tärkeä osa kuntalaisilla on oikeuksien toteutumisessa?
On tärkeää että kerrot meille mielipiteesi, ehdotuksesi ja vaatimuksesi! Onnistuaksemme
suomen kielen elvyttämisessä kunnassamme tarvitsemme yhteistä kielipolitiikkaa, myönteistä
asennetta ja vahvaa vähemmistöryhmää, jolla on tarmoa ottaa osaa elvytykseen. Suomen
kielen hallintoalue perustuu lakiin, joka jättää tämän sisällöstä huolehtimisen paljolti kunnan
suomalaisten omaksi tehtäväksi. Muutama esimerkki siitä, mitä palveluja ja toimintaa
kunnalta on toivottu:










esikoulutoimintaa
kulttuuri- ja musiikkitapahtumia eri-ikäisille
kunnallista informaatiota
kirjastoon uutta kirjallisuutta
osastoa vanhustentaloon
päivätoimintaa dementiaa sairastaville
kohtaamispaikkoja omaishoitajille
kotipalveluhenkilökuntaa
sosiaalipalvelua

Mitä palveluja kunnassamme on suomenkielisille?




Suomen kielen hallintoaluekunnan vakinainen virkamies
Suomenkieliset yhteyshenkilöt kunnan eri hallinnoissa
Kaksikielinen esikoulu






Kirjastossa satutunteja ja uutta suomenkielistä kirjallisuutta
Suomalaisia kulttuuritapahtumia
Vanhustentaloissa suomenkielisen hoitohenkilökunnan ohjaamaa toimintaa
Suomalaista musiikkia ja laulua vanhustentaloissa asuville

Mitä seuratoimintaa on suomenkielisille?




Märstan Suomalaiset Eläkeläiset
Sigtunan Suomiseura
Valstan kirkon kuoro- ja askarteluryhmä

Sinulla voi olla muita ideoita ja toivomuksia palveluista ja toiminnoista kunnassamme. Sen
vuoksi sinun aloitteesi ja mielipiteesi ovat tärkeitä!
Miten ottaa yhteyttä kuntaan?
Soita Sigtunan kunnan puhelinvaihteeseen 08-591 260 00. Pyydä, että saat puhua
suomenkielisen yhteyshenkilön (finsktalande kontaktperson) kanssa. Voit myös esittää asiasi
kirjallisesti suomeksi sigtuna.kommun@sigtuna.se tai Sigtuna kommun, Finskt
förvaltningsområde, Södergatan 20, 195 85 Märsta.
Lisätietoja Sigtunan kunnan verkkosivustolta
Sigtunan kunnan verkkosivustolla www.sigtuna.se/suomeksi on lisää tietoa. Sivustolle pääset
myös ruotsinkielisiltä sivuilta napsauttamalla oikeassa ylälaidassa näkyvää suomen lippua.
Sivustolta löydät suomen kielen hallintoaluekunnan virkamiehen sekä eri hallintojen
suomenkielisten henkilöiden yhteystiedot.

