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Leetari
Kerta munile meänkielestä!
Oonkos tämä puhetapa, jota met rantasuomalaiset (uusi sana!) praataama Ruottinpuolela kieli vain suomalainen murre? Mie olen
vuositten varrela monta kertaa freistanu vastata tuohon kysymyksheen. Se kellahtaa framile tuon tuostaki. Mie freistaan tässä vielä
kerran selittää.
Kielitietheelistä vastausta tähhään ei ole olemassa. Jos saman kantakielen eri variantit
oon toistensa murtheita niin sillon norjan
kieli saattas olla tanskan kielen murre ja
ruottin kieli saattas olla vaikka saksan murre ja suomenkieli piiaan eestinkielen variantti. Mutta näinhään se ei ole, vaikka se
saattas niin olla. Meänkieli oon oma kieli
ko met jokku pörröt aloima itte sanhoon,
ette se oon oma kieli. Kentän Matti ja mie
keskustelimma asiasta jo 24 vuotta aikaa.
Siittä oon jo kohta kymmenen vuotta aikaa ko met Matin kans tehimä meänkielen
kramatiikin. Vuona 2000 Ruottin valtiopäivilä meile annethiin kielelinen minuriteettistaattys. Tässä häätyy huomauttaa sen,

ette kysymys on kielelisestä minuriteetin
asemasta, ei misthään muusta. Tornionlaaksossa assuu Tornionlaakson ruottalaisia
kans ko niilä oon ruottinkieli äitinkielenä
ja Tornionlaakson suomalaisia, joila oon
suomi syntymäkielenä. Mutta met meänkieliset olema riikintornionlaaksolaisia siksi
ko meilä oon meänkieli ensimäisenä kielenä.
Ei näistä asioista kannata tingata. Käypi ko
yhele kirkkoherrale, joka ei halunu kylän
kraatarilta ostaa pukua. Se sano, ette hään
pruukaa mennä Haaparannale, kaupunkhiin, ko hään tarttee hyän puvun. Kraatari
sano, ette siinä met olema vain samanlaisia.
Ko mie tartten kuula hyän saarnan mie menen Haaparannale.
Tornionlaaksoa vain meänkieltä?
Mie käänsin Markkyksen evankeeljumin
1985. Kirjan kannessa seisoo, ette se oon
Markkyksen evankeeljumi tornionlaaksoksi. Mulla oli silloin se käsitys, ette meänkieli
ei ole niin hyä nimi tälle meän kielele. Mie
meinasin, ette mie puhun tornionlaaksoa
(ruottiksi tornedalska). Mutta mie en saanu
sitä silloin läpi. Majuriteetti oli sitä vasthaan
ja aviisit aloit käythään
tärmiä meänkieli. En
mie siittä perustannu.
Eihään yks ihminen
saa eikä saata päättää
tämmösissä
asioissa.
Mutta nyt tuo minun
silloin viskattu kinnas
oon plokattu ylös. Mie
olen kuulu, ette moni
ei oikeen tykkää tuosta
sanasta meänkieli. Net
meinaava, ette ko oon
meänkieli niin oon
minun kieli ja ko kaikila oon oma kieli niin
sitä meänkieltä ei ole
olemassakhaan. Mie
olen pikkusen sammaa mieltä tässä asiassa vieläki. Mutta mie
en ole varma, ette sitä
saattaa ennää muuttaa
ja vaihettaa. Nimi ja
esine kuuluva yhtheen.
Enhään mie kläppinä
tuntenu sannaa marmelaati. Met söimä
fintystä. Se sana tullee
tietekki siittä ko firma
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joka sitä makeata marmelaatia teki oli Findus. Ei nimi marmelaatia pillaa, eikä miestä, jos Findus-firma ei pillaa marmelaatia ja
mies nimeä.

Aviisikrannia:
”Den som ska lära sig något på
djupet om Sverige måste kunna
svenska”
(Språktidningen, september 2009).

”Joka meinaa oppia jotaki syvempää Meänmaasta häätyy osata
meänkieltä”
(Meänmaan aviisi).

Met hääymä taasen valita. Meänkieli eli tornionlaakso. Kahta nimeä ei saata käyttää.
Käypi ko Pöksy-Eevertille ko kraatari sano,
ette hään pani kahet housut uutheen pukhuun. Eevertti sano, ette kyllä mie vain sitte
tarkenen, tullee piiaan liikaki kuuma.
Suomenpuoliset myötä
Mie en tykkää poliitiikasta. Filosohvi Feuerbach sano 1800-luvula näin:”Tästä ees poliitiikka oon meän uskonto!” Näin oon käyny.
Poliitiikka oon saanu aikhaan semmoset verilöylyt, ette koko poliitiikan olis aikoja sitte
saanu viskata vaikka lentokonheesta Bermuda-triangelhiin.
Poliitiikka se hajotti Meänmaanki kerran.
Erotti veljen sisaresta, niinku minun Väylä oon aina ollu -laulussa sanothaan. Mutta nyt raja oon poijessa ja ikivanhaa maa,
Meänmaa, oon yhtyny ko Itä- ja Länsi-Saksa. Haaparanta ja Tornio oon yhtymässä.
Mie tykkään, ette meänmaalaiset Suomen
puolelaki saattava vaatia minuriteettistaattyksen Suomen emämaalta, samoten ko
meän emämaa Ruotti anto meile.
Ei muuta ko painakaa pääle! Ensin asiata
piethään hourauksenna, mutta jonku ajan
perästä se oon liki normaali asia.
Joka oon ollu väärässä saattaa aina tehjä paranuksen. Jos ei käy niinku ko Filpan Aarne
kehotti Hietasen Iiskoa paranuksheen. Iisko
sano, ette ”kyllä mie vain muuten, mutta ko
mie en ole tästä kylästäkhään!”

Meänmaan

Meän uupperat
Vuosi oli 2001. Tornionlaakson neuosto oli
kuttunu minut Suomen Pelhoon vastaahmaan kysymyksheen jos kulttuuri vaikuttaa
myöntheisesti paikkakunnan ekonoomisheen
kehityksheen.
Mie en siihen
sillon tieny
vastata
paljon mithään.
Mie haastoin
kunnat fölhjyn tekheen
kolme uupperaa Meänmaan tärkeimistä asioista: joppaus, Laestadius ja soat. Mie olen tekemällä antanu
vastauksen kysymyksheen jos kulttuuri liikuttaa rahhaa.
Joppausuupperan budjetti oli viitisen miljoonaa kruunua, joista EU makso puolet.
Eli rahhaa tuli suohraan paikkakunnale. Sitä
näytethiin 14 kertaa Pellon jäähallissa. Joka
ilta mahtu 800 henkeä. Piljetit maksoit 200
kruunua. Joka ilta piljettien arvo oli 160 000
ja yhtheensä pitkälti kolmatta miljoonaa.
Sen lisäksi ihmiset sait töitä. Hotelit tienasit, ravintolat olit täynä. Aviisit olit paikala.
Ensi-ilta oli 2004 ja Joppausuuppera oli
Meänmaan suuriin kulttuuritapahtuma sinä
vuona. Vuotta jälkhiin sitä näytethiin Mataringin jäähallissa. Sinne mahtu 600 henkeä
joka kerta.
2007 ja 2008 Köngäsenkoskela oli Laestadiusuuppera. Piljetit lopuit 2007. Mie hain
Swedpankolta rahat maanyksheen ja musiikhiin. Met emmä Chydeniuksen kans maksanheet Pajalan kunnale emmäkä Tornionlaakson teatterille yhthään äyriä. Met toima
rahhaa kunthaan.

Trilogian kolmas osa, Sotaooppera, oon juuri päättyny.
Piljettien arvo oon yli kolme miljoonaa
kruunua.
Mitäs mie muuta tiän ko kiittää, ensiksi nii-

Kulttuuria

tä, jokka oon olheet följyssä koko matkan,
Pellosta saakka.

Mitäs mie muuta tiän ko kiittää Ruottin
Kirjailiasäätiötä (Sveriges Författarfond),
joka myönsi Sotaoopperan käsikirjotuksheen rahat, ette mie saatoin tehjä trilogian valhmiiksi kirjottamalla Sotaoopperan
laulut ja tekstit. Nämät rahat Haaparannan
kaupunki oon saattanu vaihettaa kovhaan
rahhaan EU-hakemuksessa. Budjetti oon
yli 5 miljoonaa. Mie en ole maksanu taaskhaan mithään, päinvaston mie olen tuonu
rahhaa kaupunkhiin. Oopperaviehraat oon
olheet hotelissa yötä. Net oon syöhneet ja
ostanheet kaupoista kampheita. Haaparannan keskusta oon ollu täynä piiliä ja ihmisiä,
kaikin menossa kathoon oopperaa.
Vanhaan kaupunkin saattaa täyttää kulttuurilla, mutta se ei saa olla poliitiikkaa, ei
pienten porukkojen tyyhriitä satsauksia. Se
häätyy olla kansanliikettä eikä sisäjängin
leikkituppaa. Kyllä ihmiset tuleva ko net
tunteva, ette se kuuluu heile.
Mitäs muuta mie tiän ko kiittää laulajia,
jokka alusta annoit mulle luottamusta. Mie
tunsin jo talvela, ette tämä lykästyy. Laulajat
annoit mulle lämpöä, jota mie tarttin ko talven viima oon ollu kylmä.

tajia, nikkaria, nuoria, jokka oon fiinisti auttanheet parkkeerauspaikoila. Peräpohjolan
markkinaa kiitän kans.

Meän Puhti piti fiinin puhheen. Kampradi
puhu liikuttunheena Suomen ja Ruottin
TV:ssä.
Mitäs muuta mie tiän ko kiittää yleisöä, teitä, jokka tulitta, tulitta Haaparannale, tulitta
markkinoile Pajahlaan, Matarinkhiin ja Ylikaihnuusheen, kyynelsilmin kiitittä, kiitän
teitä kaikkia, jokka oletta melkein fyysisesti
minua kantanheet, antanheet tukea ja puoltanheet.
Matka alko monta vuotta aikaa. Se oon
ollu pitkä ja monta kertaa ankara. Siksi
mie halvaan kiittää vaimoaani: unettomien öitteni varjeliaani, suuntaa näytti ko
ilma sakeni, eelä meni ko talven tuulet
peitit polut.

Tuli luntaki porstohaan, tuli paljon. Vaimo
loi lumet, säästi minut monesta. Kukas heitä
kiittää, näitä vaimoja, joitten jono läpi histoorian oon pitkä.
Mitäs mie muuta tiän ko kiittää heitä.
Paljonkhaan rahhaa trilogian ympärillä oon
liikkunu? 100 miljoonaa???
Kapellimestari oon tehny valtavan työn. Se
oon aranseeranu Chydeniuksen musiikin.

Matka jatku 15. elokuuta Kattilakosken
kulttuuritapahtumalla.

Näyttämöllä oon toiminu toista sattaa henkeä. Amatööriä ja profsia. Kaikin oon antanheet kaiken mitä oon saattanheet. Se oon
kaunista.

Olen jo alkanu tehjä uuttaa oopperaa: Evakko-oopperaa.

Mitäs muuta mie tiän ko kiittää lehtarin
rakentajia, hevosnaisia, hevosmiehiä, rattas-
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Päivän Pänktti: ”Ajat muuttuva, kulttuuripolsut ei .”
Bengt Pohjanen
Aikakirjuri

Raporttia
Kirjallisuudenhistorian toinen osa
ilmestyy tänä syksynä
Tämän syksyn aikana ilmestyy meänkielisen
kirjallisuuden toinen osa. Se on nimeltään
Från Kalkkimaa till Hilja Byström. Ensimmäinen osa ilmestyi keväällä 2007. Se oli
nimeltään Från Kexi till Liksom. Valitsimme
kummankin kirjan nimeen sekä kirjailijamiehen että -naisen, vaikka naisia on vain
kaksi esittelemiemme kirjailijoiden joukossa.
Tähän mennessä ei ole ollut saatavissa teosta, missä olisi koottu samojen kansien väliin
esittelyjä meänkielisistä kirjailijoista. Siksi
Barents Publisher herätti ajatuksen tällaisen
teoksen toimittamisesta. Olen toimittanut
tätä kirjaa Bengt Pohjasen kanssa.
Osa kirjan artikkeleista on meidän tutkimuksiemme tulosta. Olemme löytäneet materiaalia mikrofilmeiltä, Tornedalica-sarjasta
ja osa on yliopistojen opinnäytteistä. Osa artikkeleista on lähtöisin muiden kirjallisuutta
harrastavien kynästä. Heitä ovat mm Gunnar Kieri, Marita Mattson-Barsk, Kristiina
Gerkman ja Kjell Byström.
Tämä osa on kunnianosoitus Hilja Byström-Kallioniemen kirjailijauralle. Hänen
syntymästään tuli kuluneeksi 100 vuotta
keväällä 2008. Hiljan äidinkielenä oli meänkieli, mutta hän kirjoitti ruotsiksi. Kirjassa
esiintyy meänkielisiä sanoja ja fraaseja, kun
jotakin käsitettä on ollut vaikea ilmaista
ruotsiksi. Hiljan romaani Byn on ensimmäinen meänmaalainen kaunokirjallinen teos.
Tämä teos inspiroi Pohjasen kirjoittamaan
libreton musikaaliin Matojärven lauluja.
Olemme valinneet molemmilta puolilta
Tornionväylää kirjailijoita, joiden äidin-

Meänmaan Passi

Meänmaan passila saapi halvemalla.
Tillaus:
info@sirillus.se 070/5677529

kieli on meänkieli. Näistä kirjailijoista ovat
meänkielellä kirjoittaneet kaikki muut paitsi Hilja Byström ja Gunnar Kieri. Petrus
Raattamaa kirjoitti sekä meänkielellä että
ruotsiksi. Bengt kirjoittaa kaikilla kolmella

Kirsti Johansson
kielellä ja Kataja meänkielestä vaikutteita
saaneella suomella. Kaikki esittelemämme
kirjailijat ovat eläneet Tornionlaaksossa ja
tuntevat seudun kulttuurin sisältä päin.
Johan Lantto ja William Snell olivat ensimmäisiä, jotka uskaltautuivat kirjoittamaan
meänkielellä. He olivat todella uranuurtajia
ja onnistuivat hyvin kirjoittamisessaan. Heidän teoksensa Kamaripirtiltä ja Juntin talo
ovat dokumentteja 1900-luvun alun tornionlaaksolaisesta elämästä ja kielestä.
Erikoinen persoonallisuus Tornionlaakson
runoilijoiden joukossa oli naisten vaatteet
päälleen vetänyt Petteri Aabraham Herajärvi (1830–1885). Hänet tunnetaan ehkä
paremmin nimellä Kalkkimaan pappi. Lisänimen pappi hän on saanut siitä, ett hän
matki kirkon pappien saarnoja taidokkaasti
ivaillen. Hän oli myös siitä erikoinen, että
hänelle saatettiin maksaa, että hän ei kirjoittaisi. Hän oli nimittäin aikansa suuri
pilkkakirves ja irvileuka. Hän oli yhteiskuntakriitikko ja herrojen pilkkaaja, joka sanan
säilällä sivalteli mielipahansa kohteena olleita herroja. Valitettavasti hän oli liian perso
alkoholipitoisille juomille, mikä pilasi hänen
lahjakkuutensa – vai oliko se välttämätöntä
niin vaikuttavan runouden synnylle. Elämänsä lopulla hän itse kuitenkin katsoo tuhlanneensa elämänsä tämän maailman krouveissa ja maanteillä.
Vuonna 1975 Bengt sai lahjaksi Petrus
Raattamaalta tämän kirjoittamia kirjoja.
Petrus oli kirjoittanut hurjia tarinoita toiminnastaan kiertävänä opettajana Karesuvannon kunnassa 1900-luvun alussa. Hän
lopetti opettajan uransa eettisistä syistä ja
harjoitti sen jälkeen eri elinkeinoja Tornionlaaksossa. Vasta 1970-luvulla hänen kirjansa
julkaistiin. Petrus Raattamaan kirjat ovat
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uusinta ja ehkä yllättävintä ainesta, mitä me
olemme kaivaneet esille unohduksen uumenista ja nostaneet päivänvaloon. Kuinkahan
monta kirjailija Petrusta vielä löytyy Tornionlaaksosta? Mitä aarteita löytyykään vielä
kirjastojen makasiineista?
Meidän aikamme kirjailijoista olemme
valinneet mukaan Gunnar Kierin ja Bengt
Pohjasen. Gunnar kertoo kirjoittajantaipaleestaan ja lapsuudestaan meänkielisenä.
Hän kuvaa mm niitä vaikeuksia, mitä ruotsia osaamattomalla oppilaalla oli koulussa.
Kirjassa on otteita myös hänen teksteistään.
Myös Bengt Pohjanen omaelämänkerralliset teokset Jopparikuninkaan poika ja Tidens tvång (Ajan pakko) on esitelty kirjassa.
Hän kertoo lapsuudestaan ja nuoruudestaan,
jolloin suomalaisugrilainen mytologia vielä
kuului Tornionlaakson arkipäivään. Hän
käy kovaa sisäistä taistelua marginaalissa
eläessään. Toisessa osassa hän rakentaa omaa
identiteettiään lukemalla kirjallisuutta ”kuin
hullu”. Lääkäri kehottikin Bengtiä hakeutumaan Bodeniin psyykeänsä hoitamaan, kun
tämän lukeminen lukion rehtorin mielestä
meni liiallisuuksiin.
Suunnitteilla on vielä useampien osien
julkaiseminen. Seuraavissa osissa käsitellään
teatteria, lasten- ja nuortenkirjallisuutta, lyriikkaa, pakinoita ja käännöstyötä. Viime
vuosina ovat naiset astuneet meänkielen
kirjoittaja-areenoille. On vielä monta nuorempaa kirjailijaa, jotka ansaitsevat lukunsa
meänkielen kirjallisuuden historiassa. Olisi
myös kiinnostavaa tutkia, miksi jotkut kaksikieliset meänmaan kirjailijat valitsevat kirjoittajakielekseen ruotsin, jotkut meänkielen
ja jotkut taas suomen.
Projektin taloudellisesta puolesta voi sanoa, että kustannukset ovat samaa luokkaa
kuin marjanpoimijoiden huonona marjavuonna. Mutta olemme aloittaneet tämän
työn ja toivomme, että voisimme saattaa sen
päätökseen.
Miksi minä kirjoitan meänkielisestä kirjallisuudesta? Olenhan alun perin niitä pirkkalaisia, jotka eivät muutama sata vuotta
sitten lähteneet Tornionlaaksoon vaan jäivät
Satakuntaan tai Hämeeseen. Nyt olen joku
vuosikymmen ollut kainulainen karppisääri. Meänkielessä on paljon samaa kuin minun kotikielessäni, porin murteessa. Kaiken
muun voisin ehkä oppia, mutta -h-:n paikkaa saan arvailla. Tunnen kuitenkin Kalevalan kielen, ja tiedän mihin sanaan tulee -h-,
mutta en vaan tiedä, mihin kohtaan sanassa.
Kirsti Johansson
Lukion suomenkielen opettaja

Kulttuuriuutisia
Meänmaasta
Nuori Meänmaa
Sota on sitten sodittu, ja rauha on laskeutunut Tornionlaaksoon. Suomen sodan merkkivuosi noteerattiin kai enemmän etelässä,
mutta Sotaooppera soi komeasti Haaparannalla.
Laakereilla
ei
kuitenkaan
auta ruveta
lepäilemään;
uudet suunnitelmat on
jo
pitkällä
ideoituina ja
alkuun pantuina.
Ensi
kesänä on lasten
vuoro. Ylitornion Voimistelu ja Liikunta ry eli lyhyemmin YliVoli on vuosien
aikana näyttänyt osaamistaan. Soili Tolosen,
Sonja Angeria-Rousun, Anne Kaihuan ja
monen muun työn tuloksena on syntynyt
esityksiä, joissa taito, liikunnan ilo ja taiteellinen toteutus ovat löytäneet toisensa.

Suunnitteilla on taas
ensi kesäksi huikea esitys, Ronja Ryövärintyär.
Tuttu tarina saa uudenlaisen
jännittävän
toteutuksen. Kieli, jota
esityksessä käytetään, ei
ole ruotsi, eikä suomi,
eikä kovin paljon meänkielikään, vaan täysin
kansainvälinen ja sellainen, jota kaikki ymmärtävät. Esitys toteutetaan käyttäen musiikkia,
voimistelua, tanssia ja
sirkuksen keinoja. Näyttämöinä tulee olemaan Tornionlaakson hienoimmat ulkoilmateatterit Aavasaksalla ja Luppiovaaralla.
Esityksiä on suunnitteilla kaksitoista, osa
kesäkuussa ja osa elokuussa.

Tornedalens Folkhögskola on ennakkoluulottomasti ottanut huolehtiakseen tämän

projektin hallinnoinnin ja Meänmaan teatteri Doriksen johdolla toimii tuottajana.
Kun vielä Ylitornion ja Övertorneån kunnat
ovat hankkeessa mukana, voivat YliVolin
toimijat keskittyä taiteelliseen toteutukseen.
Kaikkein parasta tässä hankkeessa on se,
että esiintyjinä ovat pääasiassa lapset ja
nuoret ja vielä Väylän kummaltakin puolelta. Yhteistyöstä usein puhutaan kauniisti, mutta käytännön toteuttaminen vaatii
työtä, oikeaa, kovaa työtä. Tämän tietävät
kaikki ne, jotka ovat yhteistyötä tehneet.
Pitää olla luovaa hulluutta, seikkailumieltä
ja uskallusta. Ja tarvitaan vielä kovat korvat ja joustavuutta. Mutta palkaksi se sitten onkin mielenkiintoista, palkitsevaa ja
hullun hauskaa. En voi kyllin usein puhua
siitä, miten yhteisen Tornionlaakson toteutuminen
täytyy alkaa lapsista ja nuorista. He ovat se voimavara,
johon Tornionlaakson tulevaisuus perustuu. Heihin
uhrattu aika ja raha tulee
moninkertaisena takaisin.
Lokakuun puolivälissä alkavat tämän ensi kesän
esityksen harjoitukset. Lehtiä seuraamalla saat tietää
enemmän hankkeen edistymisestä, ja siitä, miten siihen on mahdollista päästä
mukaan.
Kesäkuussa sitten näemme,
miten Ronja Ryöväreineen
valloittaa komeat vaaramme. Lippuja ei ihan vielä voi
varata, mutta maaliskuussa
ehkä jo sekin on mahdollista.
Riitta Tirri
Kuvat: Soili Tolonen
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Meänmaan

Aatospaja

Met olema mitä met kuvittele- kirjalisuus, filmi, teatteri, koulutus, yritteli- Ei valtio antanu kansale uskoa, ei meänma olevan – kulttuuri on sokkeri- jäisyys etc. Hyvistä esimerkistä nuori tyär ja kielelä, suomeks eli ruottiksi!
pilleriä
poika saapi ajatuksen ette: Jos tuokin pystyy, Met häymä kehittää meänkielisiä ja suomenMet tiämä ette on olemassa medesiinin alala
sellaista kun placebo, siis jos uskoo ette sokkeripilleri parantaa tautia niin se tekkee sen.
Usko on luja voima ja pelkkä usko tekkee
meitten terhveeksi. Mutta onkos olemassa
samanlainen kulttuurin placebo?
Jos lääkäri antaa sokkeripilleriä potilhaale
mutta sannoo ette net on oikeat lääkepillerit niin se jo sinänsä parantaa potilhaan ja se
tullee paremaksi. Ja kun käyttää pilleriä missä on toela sybstansia ja lääkäri sannoo ette
net pillerit on erittäin hyvät pillerit niin se
sanonta parantaa aina paremin oikeita lääkheitäkin. Pelkkä usko siirtää vaaroja niinku
raamattu sannoo.
Kulttuurin placebo – sokkeripilleriä kansale
Mutta antaakos entinen kirunalainen ja
suurpelari jään päälä Börje Salming loistoa Kirunan jääkiekkopelarille? Tulleekos
nuori jääkiekkopelaaja Kirunassa paremaks kun se tietää ette Suurpoika ja Toronton kuninkas Börje Salming on pelanu samassa Matojärven jäähallissa? Kyllä
kaikin uskovat ette hyvä roolimalli vahvistaa sen porukan identtiteettiä. Kirunan
entiset suurpelarit parantavat sen takia
jääkiekkopelaaritten taitoa ja Kirunan jääkiekkoporukka tullee paremaks. Jos ei ole
yhtään roolimallia niin se heikentää porukan identtiteettiä ja net pellaavat sen takia
kehnomin kun muut. Se on kulttuurin
fynksjuuni iishokyssa.
Mutta mitäs perrää sellaisessa on? Eikos se
ole kulttuurin sokkeripilleri, eli sen placebo
joka parantaa heikoa identtiteettiä ja antaa
tarmoa nuorele pojale? Sybstansihan on aivan Börje Salmingin käsissä ja ruuhmissa, ei
se sieltä leviää muile milhään muula tavala
kun puhtaala uskola. Toronton toinen kuninkas Mats Sundin, joka on Kainulasjärvestä, ei anna mithään voimaa, tarmoaa eli
taitoa muile. Usko on se voima mistä nuori
poika saapi ravintoa.

vaikka olekun pienestä krannikylästä, niin
pystynhän se miekin. Ja kun koko porukka
niin ajattellee niin koko porukka pystyykin
paremin ylheisesti ja osa niistä tulevat jopa
paremaks kun net heän esimerkit ja pääsevät
seisomhaan niitten olkapäilä. Mutta se on
vain heän uskoo joka antaa sen parantavan
voiman ei mikhään muu. Pelkkä usko muuttaa mailmaa!

Kielitten sokkeripilleriä tarvithaan
Samoin on sokkeripilleriä kielenelvytyksen
alala. Ei sen kummempaa. Mutta koska
kaikki kulttuurityö missä on kieli mukana
niin sielä esikuvitten kielenkäyttö määrää
kans nuorten identtiteettiä. Ei ole identtiteettiä ilman kieltä. Ja koska meänkieli ja
suomi on halveksuttuja kielipulitiikan takia koko lännenpuolela Meänmaata yli sata
vuotta niin ei ole yhtään föörebilderiä minkä päälle saattaa rakentaa kulttuurin placebota. Meänkielistä kulttuuria mainituila
aloila eipä juuri ole olemassa vanheempaa
kuin noin 30 vuotta. Ja suomenkielinen ja
meänkielinen identtiteetti jäi sen takia heioksi koko kansale. Aina pahempi on se fakta
ette koska lännenpuoliset Meänmaanlaiset
ei juuri osanheet ruottia niin ei tullu hyviä
paikalisia esikuvia kulttuurin alala milhään
kielelä.

kielisiä sokkeripilleriä joka alala. Kun nuorila
tyttärilä on hyviä meänkielen/suomen esikuvia lauluissa, teatterissa, kirjalisuuessa, filmissä, tutkimuksessa, koulutuksessa ja tietysti
yrityksissä niin se tullee antamhaan heilekin
voimaa ja tarmoaa ette mennä samale tiele ja
net alkavat sitten pitämhään ette se kannattee
oppia meänkieltä ja suomea koulussa, koska
se vahvistaa heän identtiteettiä. Aina paremin
jos on kulttuurikuninkhaita ja trottninkia
jokka saattavat loistaa ja levittää glooriaata
molemin puolen Meänmaan väylää.

Met emmä tartte tehhä muutaku rakentaa
esikuvia nuorile sukupolvile. Kuninkas Börje
Salming tarttis saa suuren patshaan Matojärven ulkopuolele ja meän kulttuurihenkilöt pitäisit kunnioittaa kaikenlaisila palkinoila ette
koko kulttuuri saapi placebota: kansanvälisillä laulukilpailuila, kirjalisuuspalkinoila, teatterilavala, filmitähilä etc. Sillä tavala Meänmaan asukhaat saavat hyviä ja voimakhaita
kulttuuripilleriä jokka nostavat heitä arkipäivän elämästä ja lähättävät heitä tähtiin ja avaruutheen. Sinne met kaikin pyrimä, ei aivan
Fuglesang, Ruottin ja Euruupan suurlentäjä.
Birger Winsa
Meänkielen dusentti
Sosiaalisen pääoman tutkija

Nordkalottens kultur- och forskningscentrum
Sök dina rötter i Erik Wahlbergs släktutredning.
Hitta din mosters fotografi i bildarkivet.
Hör din farfar berätta om Tornedalen i ljudarkivet.
Hitta bakgrunds fakta till din egen historia bland bibliotekets böcker.

Välkomna!
Vi finns mitt emot Övertorneå kyrka
Kultur- och fritid
Övertorneå kommun

Kulttuurin placebo, eli sokkeripilleri, toimii
samala tavala joka alala, iishokky, jalkapallo,
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Sana-arkku
Saamarin hyviä sanoja
Ummikko
Ko mie olin kläppinä mie sanoin kerran muoriskalle, ette mieki alan ummikoksi täytenä.
Elläinlääkeri oli ummikko ja siksi hullunfiini
ruottalainen. Hammaslääkeri oli vielä ummikompi ko se klaakotti saksaksi, jota mie en
vielä ollu oppinu. Mie pölästyin niin villisti,
ette mie freistasin karata toolista. Sillon se veti
minua tukasta ja repi hamphaan kuolettamatta. Mie piin, ette ummikko oon valtion virka.
Siksi mieki halusin ummikoksi. Saisin aijaa
Fordila ja kiskoa kläppiä tukasta.
Kumma etten mie sitä hoksanu, ette lehmäki saatto olla ummessa ko sitä ei lypsetty
ennen ko se poiki. Ihminen, jonka suusta
tullee vain yks kieli oon ummessa. Ei heru,
sano piika ko sonnia lypsi.
Loijeri, maineri ja koijari
Länsi-Meänmaassa ei ennen ollu monta ummikkoa. Kohta kaikin puhuit suomea ja ruottia, ja tietenki muita kieliä. Net, jokka oli olheet Ameriikassa tullia pakossa osasit englantia.
Net toit meile villin hyvän meänkielen sanan:
loijeri. Se tarkottaa advokaattia, joka suomeksi
on asianajaja. Loijeri oon samarin hyvä sana.
Mainerit, jokka olit olheet Michiganissa
kruuatöissä pelasit sököä ja pokkaa illoila. Ko
rahat lopuit net sanoit englanniksi, ette ”ei
potlan penniä.” Se tarkotti, ettei ole ennää
vara ees ostaa öölipulloa. Pullo oon bottle
englanniksi. Jokku sanoit ”ei kotnan penniä.”
Net ei juohneet ööliä.
Net sanoit:
”I got no penni!”
Joutu kotamikoksi ko lähti
sököle ja

Ummikot ei tiä mitä knapsu oon. Net luuleva, ette knapsu tekkee joitaki hommia, jokka
ei kuulu miehenpuolele. Mutta ei se niin ole.
Knapsu-sanala oon tarkka merkitys. Ei se tarkota tekemistä. Se tarkottaa olemista. Mieki
olen lypsäny lehmiä vanheeman velipojan
kans ko mie kävin neljättä luokkaa ja se viiettä. Jos talossa ei ollu tyttäriä niin poila oli
pakko tehjä tyttäritten hommia. Eikä meitä
kukhaan sanonu knapsuiksi. Samoten hääty
kuurata laattioita ja puistaa mattoja. Faariska
oli syntyny 1912. Se laitto poronkäritsystä ja
teki lihakeittoa.
Knaspu oli semmonen, joka marsi niinku
vaimot, vähäsen knipsasi, persheelä pelasi ja
saatto varkhaisin pistää vaikka pyyteriä poskele. Se oli useasti homofiili, vaikka ei aina.
Mie piän, ette ummikot sekottavva knapsun
ja piksipojan. Piksipojat olit kirkonkylän klossia, jokka ei tarvinheet tehjä töitä. Net marsit
kylälä nahkajakan kraaka ylhäälä ja kymmisaaphaan varret käärittyinä ja maiskutit tykkymmiä. Net olit herroitten klossia. Mutta ei
net mithään knapsuja olheet. Met emmä lastanheet knapsuja, mutta piksipoikia met nauroima kämmenen kalhveessa ko net tälläsit.
Troppia, illutiiniä, hoplatrikkaa ja preparaattijuoppoja
Troppia sai ostaa apteekistä. Troppimiehet
otit Hohhmanni. Joskus net panit sitä sokkerin pääle ja annoit meile poile. Met tietenki näppäsimmä ja imimä. Se oli hyvvää.
Illutiiniä sai kans apteekistä. Äijät otit sitä
junassa. Se meni äkkiä päähän ja lähti päästä
kahen aseman välilä. Ämmät tiehneet mithään ko tuli kotia.
Hoplatrikka oli plantinkia. Sitä sai ko sekotti
sokkeria ja jästiä ja svaagtrikkaa, jota saatto
ostaa prykäripiilistä kerran viikossa. ”Hoplatrikka soon gouteat!”, sano yks joka oli ollu
muukalaislegioonan hommissa Marokossa.

Preparaattijuopon trikkapullosta oli otettu
pokale koijaritten kans. Patakakkosella oon etiketti poijes. Se oli hyvä jos joutu putktaloki menetetty. Venttiä Ameriikassa kans haan. Poliisit ei tiehneet mistä juoma tuli.
pelathiin. Ameriikassa se oli vishiin lualista.
En mie tiä oliko se kielettyä Meänmaassa. ”Tähhään ei auta muu ko juoma”, vitisi juopNokisissa sausaunoissa sitä pelathiin ainaki po ko putkassa heräsi.
Kassan kylässä, jossa mie olen kasunu ja lyöny
korttiaki. Se oli syntiä. Korttipakkaa ei saanu Ämmi pruukasi sanoa, ettei juoppo ole selolla kaikissa koissa. Sitä pöläthiin. Siinä olit vän vertanen vaikka olis kunka päissä.
pirut.
Viina viishaan villittee, tekkee hullusta koko
Knapsut ja piksipojat
lopun.
Mie olen kirjottannu knapsuista ja piksipoista
Bengt Pohjanen
toistakymmentä vuotta aikaa minun kirjoissa.
Kirjailia
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Meänmaan teatteri

Rajanylinen teatteri täytti
4 vuotta 13 syyskuuta.
RONJA RYÖVÄRINTYÄR 2010
JA PALJON MUUTA

KO RYKKII, PIEREE JA AlVASTAA, NIIN PÄÄSEE KAIKESTA
VAlVASTA.
No eipä nyt kaikista vaivoista, mutta muutamista.
Ko rykkii niin kyllä se tietenki helppaa ko
kröhä on. Rykimällä saapi net lyftröörit vähänajaksi selvintymhään, ja helpottaa hengitystä.
Ja toisessa tilasuuessa ko sen tarvittee on silloin ko sitä saapi jonkulaisen kysymyksen
mille ei voi antaa varmaa vastausta juuri
kerrala, ja tarttee jonku sekuntin hunteerauksen, niin ko rykäsee pari kertaa, siinä monesti selviää se vastaus.
No se pieru sitte. Mitäs vaivaa se auttaa?
Kyllä kaikin tietävä sen ette ko vattaa oikein
paisuttaa, niin ei siihen parempaa keinoa ole
ko laskea hyvän pierun. Mutta eihään sitä
tartte kenheen nokan alla tehjä.
KO RYKKII, PIERE JA AlVASTAA,
NIIN PÄÄSEE KAlKESTA VAIVASTA,
niinhään tämä vanhaa sanaparsi luppaa.
No aivastus sitte? Minun mielestä se aivastus pakkaa aina tulheen ’väärässä’ tilasuuessa. Sitä freistaa sitä topata, mutta sehään on
enimiten aivan mahoton keino. Lopuksi sitä
pyrskähtää aivastamhaan ette koko ympäristö pölästyy. Mutta sillä laila aina aina kuitenki saapi paljon huomiota. Ja kyllä se helppaa
kans nokan kutistamista.
KO RYKKII, PIEREE JA AlVASTAA,
NIIN PÄÄSEE KAIKESTA VAIVASTA.
Elä hvvin
Lars Lampinen Unbyynistä

Meänmaan

GRÄNS OCH GRYNING IV 2009/
RAJA JA SARASTUS IV 2009

tapahtumia

Kaisa Välimaa, Suomen Juoksinkistä oon
semmonen nuori ihminen. Se oon ollu

15. elokuuta Bengt Pohjanen jako neljänen
kerran palkintoja. Tänä vuona oli uusi palkinto: Meän kuopus.

Enikö Molnar Bodrogi kiitti palkinosta
meänkielelä. Lehessä oon sen kiitospuhe. Se
oon Transsylvaaniasta.
Palkinot jaethiin Kattilakosken komeassa illassa ja maisemassa.

Meän Vanhiin, Doris Notlind

myötä kaikissa uupperoissa, Pellosta saakka 2004 Haaparannan Sotaoopperhaan.
Meän kuopos, Brita-Kaisa Välimaa

Enikö ja hänen miehensä laulava unkariksi ”Väylä
oon aina ollu”.

– Ko oon Meän vanhiin niin häätyy kans
olla Meän kuopus, Bengt Pohjanen sannoo.
– Mistäs tämmönen aatos?
– Minun plokila Norrbottens-Kurirenissä
mie sen hoksasin ko joku kirjotti, ette oon
niin vähäsen nuoria, jokka puhuva meänkieltä. Mikäs saattas saaja nuoret enämpi
innosthuun? Mie kirjotin, ette palkinto
saattas olla yks muuruutti. Niin mie perustin Meän kuopus palkinon, joka jaethaan nuorile, joila oon ollu pitkäjäntistä
halua oppia ja kehittää meänkieltä. Brita-

Olga Sedakova

Minuriteettipalkinonsaaja Enikö Molnar Bodrogi

Kirjalisuuspalkinto meni moskovalaisele runoilialle, Olga Sedakovalle. Se oon sen lisäksi prufessoori kielen puolela ja hyvin laajalti
tunnettu runoilia. Syntyny 1949.

”Sedakovan runous oon kaunista ja miettivän
syvvää, hänen runonsa juuret oon syvästi ihmisten perintheissä, ortodoksisessa tarinassa ja
uuenaikasessa filosohviassa, hään oon aivan
oma ääni suuressa kuorossa, johonka kuuluva
kans Achmatova ja Eliot.”
Enikö Molnar Bodrogi

”Villin syvästä ja henkilökohtasesta meänkielen tutkimustyöstä, joka meänmaalaisissa oon
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vaikuttannu uutta ja palavaa oman kielen ja
kulttuurin intoa. Sen runot henkivä Meänmaan hellyyttä”
Doris Notlind

”Taksisafööri joka neljänkymmenen vuen päästä tuli takasi Stockholmista ko tuuliaispuska,
mikä äkkiä muuttu palavaksi soihtuksi ja kokosi ihmisiä eri puolilta Meänmaata. Fantastinen tuottaja, ystävä ja kansaihminen!”
Brita-Kaisa Välimaa

Kattilakoski rankkasatheen alla

kans kokkoontunnu nuin 200 ihmistä viet- kaikin puolin mukava. Ruasta vastasi Bengt
hään väylää. Bengt Pohjanen piti puhheen ”Buken” Karlsson, ylikaihnuusta. Se oon nyt
ja Ann-Sofi Ailovuo laulo. Yhessä laulethiin Kattilakosken uusi isäntä.
Meänmaan kansalislaulu: Väylä oon aina
Meänmaan Aviisi
ollu. Meänmaan flaku oli tangossa ja ilta oli
Kuvat: Björn Karlsson

Haaparannanlehti oli myötä
ja sponsrasi palkinnonjakoa.
PUHE VÄYLÄLE
”Kirkas ja kuuluva ääni, joka lapsuuesta lähtien oon lavalta antanu tulla äitinmaijossa
saatua meänkieltä. Mikä saavutus.”
Väylän päivä
Väylän päivää vietethiin 15. elokuuta monela eri paikkakunnala. Kattilakoskele oli

KATTILAKOSKI 15.8.09

Meänmaan väylien ja jokien rantoja hallitti
viimisimmän jääkauen jälkhiin pohjaton hiljasuus. Väylä synty hithaasti ja merele panthiin raja. Vesi, kesäaurinko ja kaamos tehit
tämän mitä met nyt juhlima ko oon väylän
oma päivä.
Mutta vähäsen yli sata vuotta sitte hiljasuus
rikothiin. Ensimäiset tynämiitit laukesit
Luossavaarassa. Kauhea paukhaus kaiku väylän rantoja pitkin niin, ette kosket vaikenit.
Meänmaan haltiat pölästyit ja piilotit lohet ja
harrit väylän syvhiin kuophiin, joita Ameriikankuopiksi sanothiin. Ruijassaki lohet hypit
kalastajien sylhiin pelkästä pölöstä. Uusi aika
oli tullu. Väylät jou’uit äkkiä uhatuiksi virroiksi. Porjukset, Harsprångit ja Messauret
sait ylimaalisen hohon. Minun setä, Roopeki,
sai uuen nimen: Porjuksen Roope. Sana kulki,
ette kohta Tornionväyhläänki tullee kraftvärkki. Puhuthiin vesi- ja rantaoikeuksista aivan
ko net olisit ihmisen omasuuttaa. Tyrpiini,
kraftvärkki ja villin iso pato eli tammi olit
uuen ajan sanoja. Maanpruukit kuuluit menheesheen aikhaan ja maanpruukarit oli uuen
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ajan viholisia ko uusi aika kaikile piti onnen
tua. Veen enkelistä tuli enersiitä ja ikivanhaasta mettästä ”föryngringsyta”. Kuas ”enersiitä”
ja ”föryngrinkiä” tohti olla vasthaan?

Ihmisen vallassa oon nimetä kampheet ja värkit. Sen vallan se sai Isolta suulta, joka puhheela oli kaiken luonu tietämättä nimeä sille
mitä hään oli tehny. Siksi se vei maan elläimet
ja taihvaan linnut ihmisen etheen, ette hään
kuulee miksikä ihminen niitä sannoo. Jumala
totteli ihmistä: ihminen määräsi nimet kaikele. Se valta sillä oon vieläki. Niinku ihminen
sannoo, niin se oon. Ennen se sano Vanhaa
mettä. Nyt se sannoo ”Föryngringsyta”. Ja
niin se poka oon!

Ihmisen – vallatikki miehen – valta oon suuri. Mutta mitäs vallala tekkee ilman vettä ja
väylää? Missä vettä eikä väylää ole, sielä ei
ole elämää. Eetenin paratiisistäki virtasi väylä, joka haaraantu neljäksi, aivan ko Meänmaan väylät: Täränön, Kaihnuun, Muonion
ja Tornion.

oon jäljelä, kukat ja tuoksut, siksi ko elävä
vesi oon jäljelä. Ei se menny mihinkhään.
Sie menit mutta vesi jäi. Met olema kaikin
menossa poijes, mutta väylä jääpi.

Kaikki virtaa. Panta rei. Uusi aika virtaa vil- „Enikőn tuki ja komentit siihen on tärkeät
lin hopusti. Se laukkaa kaupunkimailmassa.
koska se on hälle vieras kieli.”
Oonkhaan väylänrannassa enämpi aikaa ko
Stockholmissa? Oonkhaan tämä se puoji,
josta met saatama ostaa aikaa? Piiaan! Väylänrannassa oon ajattomuus. Näessi, ko sie
istut kesälä rannan kivelä ja annat väylän
pyhkiä jalkojasti, aika loppuu ja ylimaalinen
onni sinut täyttää, aika väistyy murheihneen
ja ikusuus oon tullu. Aivan ko kuolemaa ei
olis, ei murhetta, eikä itkua. Kaikki oon yhtä
ja mailmankaikkeus oon tässä.

Ann-Sofi Ailovuo
Porjukset, Harsprångit ja Messauret tiesit
työpaikkoja ja elämää. Siksi niistä puhuthiin
paljon. Mutta veestä, joka oli menny tyrpiinin läpi, siittä vaijethiin. Sille ei ollu nimeä,
kunnes yks Schauberger-niminen tutkia
sano sen nimen: kuolu vesi!
Ihminen sannoo ylpeästi ”tyrpiini”, mutta
kuohleen veen sen unheuttaa. Se sannoo:
taattori, mutta ei sitä ette sen avula meret
kalastethaan tyhjiksi. Se sannoo ”avaruusasema” mutta nälkäänäkevien lasten ruokaasehmaan ei ole rahhaa. Iso-Pekka sannoo
”otsooni”, ja mennee lentokonheela hukkuvien saarien yli saarnaahmaan rahan eestä
miljööstä.

Luomakunta huokaa ja oottaa ihmisen pelastusta rahan, huuhmeitten, biometrin ja
matemaattisen profiilin orjuuesta.
Aika oon oottamista. Väylä mittaa aikaa. Se
oon tiimaklasi. Jos sie olet ollu poijessa täältä
50 vuotta ja tulet tänne sie saatat mennä uihmaan kotirannan vetheen. Väylä oon virranu
mutta ei se ole mihinkhään menny. Vaarat

mielheen jotaki, jota Birgeri oon kirjottannu
joskus kevhäälä meän keskustelulistale. Se
oli lause, joka sai minut hunteerhaan ommaa suhetta meänkieltä kohthaan:

Heitin sillon kysymyksen ittele: oonkos
meänkieli tosihaan vieras mulle? No oon
kyllä siinä mielessä, ette se ei ole oma kieli, jota mamma, pappa, ämmi ja isä puhuit
mulle ko olin kläppinä, mutta toishaalta se
oon paljon lähempännä syäntä ko monet
muut kielet. Objektiivisesti ottaen se oon
siis vieras kieli, mutta kuas väittäis pystyvänsä olheen objektiivinen asioissa jokka koskeva syämen syvvyykshiin asti?

Aika ja vesi saattava olla kondenseerattua.
Menny aika, nykyhetki ja tulevaisuus oon
minun piossa ko mie istun kotirannassa.
Väylä oon se kouraa johonka mahtuu kaikki
aika: menny, nykyhetki ja tulevaisuus. Jos
väylä kuivuu eli vesi tyrpiinissä tapethaan,
mihinkäs met olema hyvät?
Aikaa ei saata ostaa. Sitä saattaa hyyrätä –
väylältä.
Bengt Pohjanen
Kuvat: Björn Karlsson

Hyät kuuliat!
Olen rohki onnelinen ja liikuttunnu vähemistöpalkinon saamisesta. Ja ko mie kiitän
Bengt Pohjasen säätiölle tästä suunattoman
suuresta kunniasta, mie hääyn vaihtaa kielen suomesta meänkielheen. Mie en ossaa
vielä kovin paljon meänkieltä, mutta olen
freistanu oppia jonki verran yksin, villin
kaukana Meänmaalta, kaikitten teän avula,
joitten kansa olen vaihtanu e-preiviä viimi
aikoina.
Ittekki vähemisthöön kuuluvanna mie olen
aina ollu kiinostunnu siittä, kunka muut
vähemistöt elävä tässä mailmassa. Olen aina
ollu sitä mieltä, ette ”vähemistö” termiä ei
sais käyttää, ko siihen sisältyy aatos jostaki
vähempi arvokhaasta, joka ei piä paikkaansa.
Met olema kaikki tasa-arvosia, se oon vain
puliittinen sattuma, oonkos meitä sammaa
kieltä puhuvia suurempi eli pienempi ryhmä.
Ko kiitän tästä palkinosta, josta olen onnelisempi ko tohturin arvon saamisesta – ja sanon tämän syämen pohjasta saakka –, pistää
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Meänkieli oli mulle aluksi (joskus puolitoista vuotta sitte) vain tutkimusaihe, mutta siittä oon tullu paljon enämpi. Siittä oon tullu
minun kieliki, minun valittemani toinen
syämen kieli.
Tästäki halvaan kiittää teitä, jokka ossaatta ja halvaatta käyttää tätä kaunista kieltä,
jokka oletta tehneet valtavaa työtä, ette
meänkieli tulis eläväks. Omasta puolesta
olen tehny ja halvaan tehjä tulevaisuuessaki kaikkea maholista, ette meänkieli tulis
tunnetuksi muualaki Euruupassa, jossa
vain käyn esitelmiä pitämässä. Yliopiston
opettajanna kerron myös opiskelijoile
meänkielestä, Meänmaasta ja siittä, kunka
pieni silti innokas ihmisjoukko oon revitaliseeraamassa ommaa kieltä, vasthoin kaikkia estheitä.
Kiitos, minun ystävät, kiitos kielisukulaiset,
ette oletta ottanheet minutki fölhjyyn! Ja
toivotan samala, ette seuraavatki meänmaalaiset sukupolvet veisivä etheenpäin meänkielen asiaa!
Enikő Molnár Bodrogi

Harrin päivä Kukkolankoskela

Kukkolankoskela fiirathiin harria 13. elokuuta. Meänmaan aviisi oli paikan päälä.
Kuvvaaja oli Transsylvaniasta saakka.
Pyytäjiä oli vaimonpuolia ja miehiä.
Konstit olit monet. Joilaki oli toukka ja plyijyt ilman kukkoa. Net annoit toukan mennä
pohjaa myöten. Joskus näytti isänmaa tarttuvan ja sillon net hääyit repiä reivin poikki.

Toisila oli kukko, joka kellu mukavasti virrassa. Pörhösellä kans freistathiin houkutella
harria. Joku sano saahneen hyvin, joku toinen puisti päätä ko harri ei ruvenu. Siika ei
vielä ollu tullu koskele, vaikka jo oli kohta
elokuun puoliväli menossa. Haavimies sai
jonku suuren mutta jatko pyytämistä. Sano,
ette siika häätyy tulla. Ko se häätyy kutea.

Kukkola-sana muuten tullee varhmaan
juuri tuosta sanasta kukko, joka ei tarkota
lintua ko korkkia, jota käytethään verkon
yläpaulassa ja onkimisessa. Kukkolankoski
tarkottaa paikkaa, jossa verkossa oon kukko.
Menmaan aviisi
Kuvat: Lehel Molnar Bodrogi

Reportaasi:
110 vuotias kansankorkeakoulu jaksaa hyvin
Varatkaa teän käynti Hotel Tornedalihaan!
Friski ilma ja puhas vesi,
kesäyön aurinko, revontulet,
sopevia ihmisiä ja suuren
mailman
ruokanautintoja,
miltei parempia.
Täältä sie löyät kaikki,
mitä tarttet mukahvaan
olhoon ja täälä sinut
viehraana otethaan rohki
vasthaan. Paikka ja miljöö
sopiva työle ja friile.
Asumista
Konferänsiä
Sattumia
Kokemuksia

Aktiviteettiä
Hyvin vointo –
viikonloppuja
Terhveys-sekkiä

Varatkaa joulupöytä ajale 4/12-12/12
Hotel Tornedalia, Sockenvägen 1, 957 31 Övertorneå
Tel: +46 927 775 50 Fax: +46 927 103 50
E-post: info@tornedalia.se Hemsida: www.tornedalia.se

Meänmaan aviisi tullee Tornionlaakson Kansankorkeakoulule iltapäivälä. Kartanolla ei näy kethään. Ekspetisuunin ovi oon lukussa,
mutta rektorin löytää
komeasta vasta korjatusta puurakenuksesta.
Rektori, Hasse NilssonTervahauta, istuu ja
syöpi hampyrjaria pärsunaalin kans. Huohneessa oon avohnainen
tunnelma. Täälä naurethaan ja poristhaan.
Viehraita käskethään
sisäle ja jos tärmuspulloissa oon kahvia niin
kaapissa oon kuppia.
Kahvi maistuu. Ikeasta
ostetut sohvat oon mustat ja mukavat istua. Pöyälä oon nuottia, jokka
toistava siittä, ette täälä oon musikaalista toimintaa.
Hampyrjarin ja kahvin jälkhiin rektori käskee pyöreän pöyän ympärille.
– Tässä oon somempi istua, rektori sannoo hyvälä meänkielelä, jota
se puhhuu ko se oon Skaulosta lähtösin.
Pöyästä lähtee oppilas, joka lukkee meänkieltä. Se killaa kramatiikkiä, Meänkieli – rätt och lätt.
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– Se oon, näessi, niin lämpimästi ja hauskasti kirjotettu, oppilas sannoo.
Niin met olemaki ensimäisessä asiassa. Kansanopiston
opettaja Irene Muskos opettaa meänkieltä distansikursina ja
sillä oon oppilhaita
Göteborgissa saakka.
Kursila käytethään aivan uutta tekniikkaa,
johon tarttee vain pienen kaameran, jonka
hinta oon 200 kruunua. Rektori killaa tätä
ko se oon niin halpa ja
toimii vallan hyvin.
Ludvig de Vylder (koulun perustaja)
Mataringin Kansankorkeakoulu oon jo 110 vuotta vanhaa.
– Kunkas vanhuus jaksaa?
– Oikeen hyvin, rektori nauraa. Kaikki paikat oon täynä ja
kursile oon ilmottannu hyvin väkeä.
– Johtuukhaan se kriisistä?
– En tiä, mutta nyt oon tullu enämpi oppilhaita ko ennen.
Koulu sijattee komeassa
väylänlaaksossa, keskelä
Mataringin kirkonkyllää.
Tämä siainti vaikuttaa
tietenki opetuksheen. Tornionlaakso, Meänmaa ja
Barentsin alue oon aina
opetuksen
lähtökohta,
rektori korostaa. Kulttuuri
ja hantvärkki oon keskheisiä. Teureettiset linjat oon
aina olheet tärkeitä. Ruotti, matematiikki ja yhtheiskuntaoppi oon tärkeitä vieläki.
Meänmaanaviisi havattee afissin, jossa mainostethaan kirppumarkkinaa elokuun viimisennä lauantaina.

–Oonkos tämäki osa koulun työstä? Loppmarknaati?
–Kyllä se oon, rektori selittää. Mutta se oon relateerattu

Utgivare/Präntti: Meänmaa
Ansv. utg/Eesvastaava pränttääjä: Bengt Pohjanen
070-5677529, www.sirillus.se, bengt.pohjanen@sirillus.se

koulun luonto- ja kalahoithoon. Kirppumarkkinoila saapi oppia viskhoon vappaa. Sielä myythään kahvia ja pullaa. Pörhösiäki saapi oppia tekheen. Hevosenkenkiä viskothaan kans ja suopunkia saattaa pruuata poronsrahviin. Tämän
takana oon aatos, ette met saatama näyttää hauskaa toimintaa täälä. Piiaan joku
innostuu tulheen tänne ko täälä oon niin mukavia hoitoja.
Meänmaan aviisi havattee, ette
rektori halvaa lähteä ulos ko
kello oon 17.00. Vasta ulkona
asia selviää. Rektori sytyttää paperossin ja sannoo, ette koulun
kartanolla ei saa polttaa 07.0017.00. Nyt saapi vetasta sätkän.
Nuusku oon kans kieletty.
– Se oon oikeuenmukasuusasia.
Mie sanoin, ette jos tupakkaa ei
saa polttaa niin se oon väärin, ette jokku mollaava nuuskua ja istuva koulunpenkissä nuusku suussa ja toiset saava olla tupakankimpelheissä.
Meänmaan aviisi
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