Yks askel etheenpäin
Meänkielen kielipaketti
- tipsiä ja inspirasjuunia vanhemille
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”Mie en saanu oppia kieltä ja huomasin hiljemin
ette se tottuus oli varastannu multa sukulaiset.
Se histoorialinen alku ette mie en ollu saanu oppia
meänkieltä, oli vieny multa maholisuuen puhua minun
sukulaisten kans niin kauon ko net elit.”
Daniel Särkijärvi

KUVA: MARKKU HEINONEN
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KUVA: EMIL KIERI

Meänkieli – kieli mikä vahvistaa yhtheyttä ja
yhistää eri mailmoja ja ihmisiä.

S

inusta, joka saat tämän paketin, tullee
eli oon tullu vanhiin. Luultavasti sulla eli
sinun kumppanilla oon minuriteettikieli
minkä tet hunteeraatta antaa teän lapsele.
Piiain meänkieli oon kieli mitä sie et ole saanu
oppia, mutta minkä sie halvat löytää ja oppia
yhessä sinun lapsen kansa. Miksi vanhiimat
halvava opettaa meänkieltä heän lapsile
vaihtelee ihmisestä ihmisseen. Piiain sie
halvat ette sinun lapset saattava puhua heän
sukulaisten kans, viä etheen toornionlaakson
kulttuuriperinön, tuntea lujeman yhtheyen
minuriteettiryhmään, lisätä maholisuuen saa
työn aijanolhoon eli saapua jollekki niistä
monesta ovesta jonka monikielisyys saattaa
aukasta. Oleks hunteeranu miksi meänkieli
oon tärkeä justhiin sulle ja sinun perheele?

Tämä kielipaketti oon otettu esile nuortenjärjestöltä Met Nuoret – eustaja kaikile nuorile jokka tunteva ette net kuuluva tornionlaakson minuriteethiin, kiehleen ja siihen
alkuperässeen kulttuurialuesseen. Met,
jokka olema Met Nuoretjärjestössä kuuluma
sukupolhveen missä ei aina ollu selvä meän
vanhiimille ette opettaa meile meänkieltä.
Meän työssä met kohtaama monta nuorta
täyttä jokka tunteva surua siittä ette net ei
saahnee kieltä lapsena ja nyt täytenä yrittävä
ottaa takasi meänkielen. Met praatima vastatulheitten vanhiimitten kans jokka mielelänsä halvava antaa kielen heän lapsile. Siittä
huolimatta jos net itte taitava sen täyelisesti
eli justhiin oon alkanhee saahmaan kielen.
Nyt met halvama auttaa vanhiimpia jokka

>>
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KUVA: KIM KANGAS
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halvava antaa meänkielen seuraavalle sukupolvele.

KUVA: KJELL KANGAS

Tällä kielipaketilla met halvama antaa maholisuuen sulle joka olet vanhiin ette tehhä tietosen valinan minkälaisseen kielimailhmaan
sie kuttut sinun lapsen. Sie saat vastauksia
tavalissiin kysymyksiin monikielisyyestä, saat
intoa muitten hunteerinkistä ja saat oppia
sinun ja sinun lapsen oikeuksista kansalisenna
vähemistönnä. Sen lisäksi met halvama antaa
vähän tipsiä matkale mikkä saattava helpottaa
sinua jos sie halvat puhua meänkieltä sinun
lapsen kans.
Tornionlaaksolaiset ja meänkielenpuhujat ei
ole ainuat jokka häätyvä taistela vähän enämpi

Met Nuoret oon nuortenjärjestö mikä

kuuluu Svenska Tornedalingars Riks-

ette säilyttää vähemistökielen. Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto ja Sáminuorra
oon molemin ottanhee esile kielipaketit ja
met kiitämä niitä innostuksesta. Nyt se oon
Met Nuoretin vuoro esittää oman kielipaketin. Met toivoma ette kieli saapi ellää tulevitten polvitten kans ja ette lapset ja nuoret
saava maholisuuen tutustua kiehleen ja saa
hyviä maholisuuksia tulevaisuuessa kehittää
intoa vähemistökiehleen.
Met toivoma ette sie halvat ottaa taltheen
niitä erikoisia maholisuuksia mitä monikielisyys antaa. Hauskaa lukemista ja onnea teile
teän kielielämyksissä!

Met Nuoret

Kiitos rahottajile

förpynthiin – ja oon kielitorvi kaikile
nuorile jokka tunteva ette het kuuluva
vähemisthöön, kiehleen ja siihen alkuperässeen kulttuurialueesseen. Järjestö
pittää tialookia virastoitten ja avisitten
kans vähemistöpolitisistä asioista mikkä
oon tärketät lapsile ja nuorile. Olla jäsen
Met Nuoretissa oon ilhmainen ja met
toivoma ette tet ja teän lapset halvatta

förvaltningskommun för
finska och meänkieli

Haparanda
stad

tulla ja pysyä jäsenennä. Joka jäsen
räknäthään ja tuopii enämpi rahotusta
ette nostaa niitä kysymyksiä mikkä met ja
meän jäsenet pitävä tärkeännä.

Lue lissää Met Nuoretistä, johto-

kunnasta, vähemistöoikeuksista ja

jäsenyyestä jne www.metnuoret.se
Met otama mielelhään vasthaan mielipitheitä kielipaketin sisälöstä ja tipsiä
mitä tet jäsenet halvatta ette Met Nuoret
kehittävä ja ottava huomihoon.

MEÄNKIELEN KIELIPAKETTI

Työntekijät: Juliana Bergman, Maja Mella,
Astrid Kruukka och Johanna Hjärtström
Pränttääjät: Susanne Redebo, Regina Veräjä
Kääntäjät: Märta, Karin och Linnéa Nylund
Muotoilu: ByaTryck
Painos: Arkitektkopia, Luleå
Copyright: Met Nuoret
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Alldén-Kiviniemen pere

David ja Emma puhuva
aivan meänkieltä heän lapsitten kans
My, 5 vuotta ja Samuel, vuen vanha, kasuava ylös heän
vanhimitten kans jokka päätöksensä jälkhiin puhuva
meänkieltä niitten kans.
– Se toimi selvästi niin kauon ette My alko esikouhluun.
Nykyhään se vastaa kohta aina ruottiksi, mutta methään
huomaama ette hän ymmärtää kaiken, sannoo David
Alldén, 32.
TEKSTI: SUSANNE REDEBO. KUVA: KIM KANGAS.
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D

avid Alldén ja Emma Kiviniemi oon molemin vuorotöissä LKABssa Kirunassa. Ei
kumpikhaan puhunu meänkieltä lapsena
mutta täytenä net oon ottanhee askelheen täyelisesti ja oppinhee.
David oon kasunu ylös Junosuanossa, hänen vanhimat puhut meänkieltä toisile mutta
ei koskhaan pojan kans josta tuli ruottinkielinen. Joku vuosi aikaa hään alko mettäliikheen
ja sillon tapahtu jotaki.
– Mie olin paljon Suomessa, ostoksilla ja
tehin kauppoja. Mulla oli pakko oppia ette
minua ymmärethiin.
Emma alko puhuhmaan meänkieltä kuus
vuotta aikaa, 30 vuottihaana. Tänäpäivänä
parila oon tietonen suunitelma ette säilyttää
kielen: net puhuva vain meänkieltä lapsitten
kans.
Isosisar My oli kokohnaans meänkielinen
ennenko hän alko esikouhluun Jukkasjärvessä. Ennen ko hän alko sielä, David ja Emma

sait tion ette oon henkilökuntaa joka puhhuu
suomea. Mutta toelisuus oli erilainen.
– Valitettavasti oon ollu pitkiä aikoja ko ei
yksikhään henkilökunnasta hänen osastossa
ole osanu meänkieltä, selittää Emma. Mutta sen lisäksi ei yksikhään lapsi ole käyttäny
kieltä niin Myyn leikkikieli oon aina vain ollu
ruotti.
Emma ja David kuitenki pitävä kiini meänkielestä kotona.
– Myhään ymmärtää kaikki suomeksi mutta
vastaa ruottiksi, sannoo David. Vain jos hän
HÄÄTYY puhua meänkieltä hän tekkee sen.
Unelma olis ollu ette lapset olisit saahnee
käyä suomenkielisessä esikouluosastossa
mutta se ainua mikä oon lähelä oon täynä.
Sinne oon monen vuen ootusaika.
Nyt Myylä oon suomeapuhuva äitinkielenopettaja joka kerran viikossa kokoaa lapset 40
minuttia.
– Se oon aivan liika vähän, mie olisin halunu
opettajan joka puhhuu niitten kans koko aijan,
sannoo David.
Emma selittää ette taso oppitunnilla tähän
saakka oon ollu ette oppia helpompia sanoja,
ei ette puhua ja harjotella sitä aika vaikeata
kramatiikkaa.
Davidilla oon keino kunka saapi Myyn praatimhaan kotona.
– Mie pruukaan sanoa ette hän saapi mitä
hän halvaa ko hän vain sannoo sen suomeksi.
Positiivinen syöttö?
– Se oon vähänen kiristys, joo, mutta se
antaa vaikutusta, ha ha!
Perheelä oon mökki Ylläksellä Suomessa
ja sielä oon lasten suomenkielisiä nepokkia.
Sillon My vaihettaa helposti toisseen kiehleen.
Yhtenä pääsiäisenä hään heitti puhumasta
ruottia kokohnaansa koska kaikki muut puhut
suomea.
– Ette ympäristö puhuttellee häntä meänkielelä oon hyvin tärkeä, toteaa Emma.
Onkos se sattunu ette My oon sekottannu
ruottin ja meänkielen?
– Ei koskhaan, sannoo David. Hän saattaa
erottaa henkilötki ja tietää ette jokku ihmiset
ei saata suomea niin hän saapi puhua ruottia
niitten kans. Hän saattaa käyttää eri tasoaki,
sen päälä kuka oon vasthaanottaja. Lapset oon
älykhäät.
David tykkää ette enämpi vanhempia pitäis
antaa lasten oppia meänkieltä.
– Se oon keveä kantaa kielen ja se oon helkkarin etu jos oon reisussa, esimerkiksi. l

”Mie pruukaan sanoa ette hän saapi mitä
hän halvaa ko hän vain sannoo sen suomeksi”
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KUVA: KJELL KANGAS

– Met halvama toela jakkaa meän kylttyriperinön lapsile, mutta joskus oon helpompi sanoa ko tehhä sen. Mutta met
harjottelemma, ja silti meilä oon niin monta lasta, nauraa Lisa Hennix-Raukola.

Hennix - Raukolan pere

Muutto Toornionlaaksoon – kylttyyrin
vuoksi
Hennix- Raukolan pere oon olhee Pajalalaiset jo kaks vuotta. Viis hen-

keä oon tullu kuus, lääkenheetti oon muuttunu taloksi. Ja meänkieli oon
siirtyny sisäle toesti.
– Kieli tuntuu seuraavan enämpi luonolisesti ko se oon sielä ympärillä
arkipäivässä, hunteeraa Lisa Hennix-Raukola.
TEKSTI: REGINA VERÄJÄ

L

isa ei ole meänkielenpuhuja itte – ei vielä.
Hään oon kasunu ylös ruottinkielisessä
koissa Luulajassa. Mutta hänen into oon
ette oppia meänkielen ja sitoa ittensä omhaan pohjaan.
Hällä oon osa hänen juurista täälä, kylissä
Pajalan kunnassa. Ja täälä hään assuu nyt,
entisessä pansunaatissa keskelä keskustakyllää. Muut perheenjäsenet oon mies Anton
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Hennix-Raukola jolla oon juuret Mataringissä,
ja lapset Joar, ykstoista vuotta, Nea yheksän
vuotta, Aili viis vuotta ja vastasyntyny Brita.

Enemistökielen voima

Antonin ensimäinen kieli oon meänkieli ja
osaksi suomi, ruottia hään oppi esikoulussa.
Ko Joar synty niin Anton ja Lisa päätit ette
seki saapii kasuta ylös kakskieliseksi. Anton

”Youtubi-kanali meänkielelä olis
piiain hyvä itea? Meän lapset
oon kehittänhee englantin kielen
paljon youtubilä”

puhu aivan meänkieltä Joarin kans vanhinleetinä.
– Ja se meni hyvin, kahen kesken rauhassa
kotona. Mutta takasi arkipäivän karysällissä, ja
pääasiassa ruottinkielisessä ympäristössä, se
oli vaikeampi. Syy miksi met ihmiset
ollenkhaan puhuma oon ette vaihettaa hunteerinkiä ja se oon helppoin sillä kielelä mitä
eninosa puhhuu, sannoo Anton.
Ette met emmä saattanhee puhua meänkieltä keskenänsäkhään teki sen piiain vielä
vaikeamaksi ja epäluonoliseksi hunteeraa Lisa.
Ruokakaupassa Luulajassa Anton puhu
ruottia lapsitten kansa. Sitä Lisa saatto ihmetellä.
– Ei sitä oikeen halva vettää huomiota
itheensä. Mutta täälä Pajalassa se ei ole mithään erityistä ja sitä mie arvotan mahottomasti. Se oon kans hyvä meän lapsile ette saa
kuula ette moni käyttää kieltä, ja en aivan mie.

Keskelä kylttyyriä

Samala lapset oon kasuhneet ylös keskelä
tornionlaakson kylttyyriä.
– Ja mie uskon ette sillä oon merkitystä
heile. Antonin vanhimat oon aina puhunee
suomea keskenäns ja hälle, ja nyt farmuuri
oon alkanu puhuhmaan suomea meän lapsitten kans. Joar ja Nea oon lukehnee meänkieltä Antnääsissä, nyt Nea lukkee meänkieltä
koulussa. Aili oon esikoulussa missä meänkieltä puhuthaan joka päivä ja hänen kieli
kehittyy hopusti, sannoo Lisa.
Aili alkaa puhuhmaan. Se lukkee joitaki
loruja meänkielelä, laulaa yhen laulun, räknää
kymmentheen ja selittää ette hään oon ollu
piilosilla ja kalastannu Maija-Paavo kans.
Maija-Paavo oon Daniel Särkijärven papukajakäsitokka joka lentää ympäri esikouluissa
Norrbottenissa ja akeraa yhessä lapsitten
kans.
- Maija-Paavo ei saata muuta ko meänkieltä, sannoo Aili.
- Mie uskon ette lapset oon tulhee tietosat

ette meänkieli ei ole ainuasthaan kieli, mutta
osa koko kylttyyristä, sannoo Anton.

Teitä kiehleen

Elävä kylttyyri – oli yks niistä tärkeimistä
syistä miksi Hennix-Raukola valittit Pajalan.
Ette net hait Toornionlaakson teatterihiin
oli luonolista, molemat oon ammattimonitaiteiliat.
– Se tuntuu oikeen hyvältä asua täälä. Mie
halvan oppia meänkieltä ja huomaan ette
praktinen meänkielenkäyttö teatterituotanossa oon tehokas tie kiehleen. Niin se oon
lapsilaki, ko sanat saava tukea tekemisellä niin
ei tartte käänöstä ruottiksi.
Lisa lissää ette SVT:n entinen meänkielinen lastenohjelma Fieteri oon yks konkreettinen esimerkki innostavasta ja tehokhaasta
kielenharjotuksesta.
– Aili oli hyvin ihastunnu Fieterhiin ja osasi
kaikki osat. Met leikittelimmä Fieteriä, hään
ohjasi ja mie ja Anton saima pelata kaikki
rollit.
– Youtubi-kanali meänkielelä olis piiain
hyvä itea? Meän lapset oon kehittänhee englantin kielen paljon youtubilä.
Anton uskoo ette meänkieltä saatettas
puhua paljon enämpi yhtheiskunnassa, jos net
joila kieli oon luonolista puhusit sitä ensivalintanna nuoremille sukupolvile.
– Mutta siinä oon poikkeinpaikka ja se
harmittaa. Se aatelhaan ette se oon ruottin
kieli joka jällaa.
Perheen nuoriin jäsen Brita alkaa heti
muotoihleen kieltä. Anton oon oppinu entisistä kokemuksista; jos halvaa opettaa lapsile
vähemistökieltä niin häätyy lua pysyvän
rytinin sille, joka kestää ko kohtaa enemistökylttyyrin.
– Mie puhun meänkieltä Britale, ja muissa
tilantheissä missä mie tiän ette ihmiset ossaava kielen. Ja nyt se tullee auttumaattisesti,
mie en tartte kääntää päässä ensin. l

”... Niin se oon
lapsilaki, ko
sanat saava
tukea tekemisellä niin ei
tartte käänöstä
ruottiksi.”

”... Ja nyt se
tullee auttumaattisesti, mie
en tartte kääntää päässä
ensin.”
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Stridsmannin pere

Käytä meänkieltä arkipäivässä

Ette käyttää helppoja sanoja ja lyhyjä fraasia arkipäivässä saattaa olla yks malli opet-

taa meänkieltä lapsile. Sofia Stridsman Luulajassa tykkää ette ei saa vaatia niin paljon
ittestä vanhimpanna.
– Jos olet ulkona ja rakenat lumiäijiä lapsitten kans niin saattaa ”lunta” olla sana minkä net oppiva sinä päivänä, sannoo Sofia.
TEKSTI: SUSANNE REDEBO

N

eljänkymmenenvuotias Sofia oon ennen
istunu Mariefredissä Mälarinlaaksossa
ja talkanu meänkieltä lapsile köökipöyän
äärelä. Vuesta 2016 saakka hään assuu
miehen Jens Kärrmann ja lapsitten, Maja 10, ja
Ellen 6, kans Luulajassa. Iso syy muuttamisseen oli ette mummu ja muffa asuva Korvassa
Mataringin ulkopuolela. Ja ette Sofia huomasi
ette lapsila oli kova into ette oppia meänkie-

len, kieli minkä mummu ja muffa ossaava.
- Met olema kauon kaivanhee pohjolaa,
sannoo Sofia. Oikeat talvet, luonto ja ihmiset.
Ko ilmesty jännä työ Luulajassa niin mie hain
sen.
Maja ja Ellen saava äitinkielenoppia tiiman
viikossa. Ryhmä oon pieni ja opetus oon sovitettu ittele kullekki.
Ko pere oli vasta muuttanu Luulajhaan

KUVA: PRIVAT
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”Mie ihmettelen kunka
paljon net silti oppiva siinä
ainuassa tiimassa.”

niin nuoriin tyär tuli esikouhluun missä
kaks hänen opettajista puhu meänkieltä. Jo
esikoulussa Vågen Bergnäsetillä, Ellen tutustu
meänkiehleen jokapäiväsessä elämässä.
– Oli täysi voitto ko met emmä olhee tätä
oottanhee.
6-vuotias tavvaa ja ei ole tullu yhtä kauas
vielä niinku isosisko joka lukkee ja kirjottaa.
– Net tykkäävä sen villin hauskaksi. Met
huomaama ette niitten sanavarasto kasuaa
koko aijan.
Sofia sannoo ette ei kukhaan saata oppia
kieltä tiimala viikossa, mutta se herättää intoa
ja uteliaisuutta.
– Mie ihmettelen kunka paljon net silti
oppiva siinä ainuassa tiimassa.
Sofia yrittää ittekki virkistää ommaa
kielitaitoa ja kehittää sanavarastoa samala ko
lapset oppiva.
Hyvä keino tukea meänkieltä arkipäivässä
oon ette kuunela raatiota, tykkää Sofia. Finnmix perjantaina oon esimerkiksi hyvä hetki
oppimiselle.
– Minun mies joka oon Smålantista tykkää

kans ette Finnmix oon oikeen hauska ja
muistuttaa meitä niin piiain ko met olema unheuttanhee panna raation pääle. Hään näkkee
ette lapset ottava kielen itheensä.
Sofian tipsiä pikkulapsitten vanhimille oon
ette käyttää meänkieltä arkipäivässä sillä mallin ette pistää pieniä sanoja eli meeninkiä sinne
ja tänne.
– Met yritämmä pittää kielen elävännä
ette se ei tule aivan opetuskieli eli ko käypii
Korvassa.
– Koulussa net usseen käyttävä sanoja jokka
oon liitetty tänne ja nyt, se mikä tapahtuu
lapsitten arkipäivässä. Mie uskon ette se oon
oikeen hyvä malli oppia kieliä.
60- ja 70-kymmenen luvunlaiset oon piiain
issoimat kielenhäviäjät jos kattoo sukupolvia,
ja justhiins silti oon tärkeä Sofialla tehhä hänen
osan.
– Nyt ko mie asun täälä ylhäälä ja kuulen
meänkieltä ympärillä niin mie huomaan ette
mulla oon paljon isompi sanavarasto ko mitä
olisin ennen uskonu. Tuntuu innostuttavalta. l

”Koulussa
net usseen
käyttävä
sanoja jokka
oon liitetty
tänne ja nyt, se
mikä tapahtuu
lapsitten
arkipäivässä.”

Sofian kielitipsiä:
• Älä tehe sitä vaikeaksi lapsitten kans. Vaikka sie et itte puhu

meänkieltä suijuvasti sie saatat aina jonku sanan eli sanonan

KUVA: PRIVAT

meänkielelä mitä sie käytät arkipäivälisessä tilantheessa. Jos
olet ulkona ja tehet lumiäijiä niin lumisana saattaa olla sana
aktiviteetile.

• Ota ossaa niile työkampheile mikkä oon netilä: raatiuohjelmat
lapsile, Finnmix.... Lainaa helppoja kirjoja pipliuteekistä.

• Opettele kieltä sinun lapsen kans jos sie et itte ossaa.
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The Magnettes

Net otit meänkielen New Yorkhiin
The Magnettes Pajalasta käyttävä heän pohjaa ette pistää ulos kovassa mysikkimailmassa. Meänkieli ja kylttyyri lähelä Napapiiriä oon tullu
heän sanankantaja ulos mailmale. Nykyhään New Yorkin asukhaatki
hyrryilevä ”turpa kiinni” Manhattanin kauila.
TEKSTI: SUSANNE REDEBO

T

he Magnettes (Sanna Kalla, Rebecka
Digervall ja Tomas Bäcklund Thuneström)
oon kohta sekottanhee räkinkin kunka
monta kertaa panti oon ollu Kanatassa ja
The big apple:ssä kohtaamassa pypliikkiä.
Ette net tänäpäivänä osittain laulava meänkielelä riippuu yhtheen stipenthiin 2012 mikä
johti onnikappalheesseen ”Ei se kannatte”
johonka Torvald Pääjärvi oon kirjottannu
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tekstin. Värsyt olit englantiksi mutta refrängi
meänkieleksi.
– Kappalheesta tykäthiin kovasti. Ihmiset
reakeerasit ko se oli niin erilainen ja met käytimä sitä kans New Yorkissa 2014, sannoo Sanna
Kalla.
Avisit kirjotit ette The Magnettes otit Tornionlaakson USAhan. Siittä tuli asia mikä teki
pantin kiinostavaksi. Tyttäret laaksosta sait

”Huija,
met sanoma
useasti”

kätevästi huomiota heän tyffistä asentheesta
ja erilaisesta kielestä.
– Myysikkerinnä sitä häätyy löytää jotaki
mikä oon erityistä sulle ko se oon niin kova
konkyrensi. Met huomasimma ette kieli otti
meät uuele tasole, ja met jatkoma käyttää sitä
menetelmää.
Jälkhiin ”Turpa kiinni minun haters” seurasi
”Pajala state of mind” missä englantia miksathiin pienilä pistheilä meänkielelä.
– Meile tämä yhistäminen oon hyvin
luonolinen. Tekstissä met laulama kans ”the
valley girls” (tyttäret laaksosta)

olema antanhee heile maholisuuen nähhä
ette se toela oon maholista.
Pantin jäseniä oon painostettu siirtymhään
Stokholhmiin mutta Sannale ja Rebeckale
se oon tehny vastonpäisen vaikutuksen. Het
seisova lujempanna ko koskhaan tornionlaakson mullassa. Takapuoli oon ette panti saapi
räknätä enämpi reisupäiviä.
– Mutta mulle mysikki ei ole kaikki, elämässä oon niin paljon muuta. Luonto, aijaa
skuutteria, pere ja kaverit. Se tuntuu tärkeältä
tulla kotia tähän kaikheen.

Moni tykkää ette tet oletta tärkeitä esikuvia
nuorile Tornionlaaksossa koska tet asutta
jäljelä vaikka teilä oon kohta koko mailma
työmaana?

– Paljon! Mutta muun muassa ette met
perustamma toisista täälä ylhäälä. Sitä pannee muita ennen itteä monela laila. Monela
vaimola oon esimerkiksi kautta sukupolvien
ollu erityinen huoli ette kaikin saava ruokaa.
Sinun favuriittisanonta meänkielelä?
– Huija, met sanoma useasti. l

- Meän päämäärä oon ette näyttää ette sitä
saattaa täyttää unelmia vaikka assuu Pajalassa. Moni nuori tyär oon sanonu ette met

Mikäs oon tornionlaakson kylttyyri sulle?

KUVA: SUSANNE REDEBO
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Tipsiä vanhiimille

– eri teitä monikielisyytheen
Se oon villin hyvä jos tet vanhiimat niin
hopusti ko maholista, mielelhään jo ennenko
lapsi oon syntyny, päätättä mitä kielisuunitelmaa tet käytättä kotona ja ko tet yhessä
liikutta ulkopuolela koin seiniä.
Jos molemat vanhiimat puhuva meänkieltä niin puhukaa
sitä aina lapsile. Anna net oppia ruottin koin ulkopuolela.
Majuriteettikielestä ei tartte olla kiusoissa, se tullee
ottamhaan yli enämpi ja enämpi. Siksi vahva pohja minuriteettikielessä oon hyvä niin kauon ko lapset oon pienet.
Pane kans huomihoon kunka ja koska sie itte puhut
meänkieltä. Jos sie käytät sitä niin useasti ko maholista,
muittenki kans sinun ympäristössä, niin lapset huomaava
ette meänkielelä oon arvo.
Selitä mielelhään sukulaisile, ystäville ja muile lapsen
ympärillä sinun/teän päätöksestä ette puhua meänkieltä
aktiivisesti lapsele. Kehota niitä jokka puhuva meänkieltä
puhuhmaan sitä sinun lapsele.
Jos yksi vanhiin puhhuu meänkieltä ja toinen ruottia niin
tet saatatta päättää ette yks henkilö – yks kieli.
Sie joka puhut meänkieltä sinun lapsen kans, tehe se
kaikissa arkipäiväntilantheissä, ulkopuolela kotoa kans. Ko
sie menet ostoksille, käyt hoitosentraalila jne. Ja tehe se
vaikka ruotti ottaa yli enämpi ja enämpi lapsen arkipäivässä ja lapsi piiain alkaa vastaahmaan vain ruottiksi.
Puhu, laula ja leikittele meänkielelä niin paljon ko maholista, se kehittää kieltä. Lue kirjoja ja katto mitä löytyy
netiltä.

Jos tet puhutta eri kieliä lapsile niin tehkää se sillonki
ko tet oletta yhessä kaikin. Täytten keskelä tet puhutta
teän yhtheistä kieltä ja lasten kans tet käytättä sitä kieltä
mitä tet tehettä tavalisuuessa. Monikielisissä perheissä se
tullee luonoliseksi käyttää molempia kieliä.
Muistakaa ette ei ole yhthään raijjaa kunka monta kieltä
met saatama oppia. Mitä enämpi kieliä met ossaama sitä
rikhaamat met olema. Kaks-ja monikielisyys kannattee.
Se kehittää lasta monela laila ja vahvistaa sen kielitietoa.
Se ei ole vaaralista jos lapsi sekottaa kieliä. Se tuntee
pikkuhiljaa ette se oon eri kieltä. Sittenhään lapset
saattava aivan niinku nuoret ja täyet tahalansa, leikilänsä
sekottaa heän eri kieliresyrsiä.
Jos sie et itte saata meänkieltä eli saatat vähän ja halvat
ette sinun lapsi oppii sen, laita tilasuuksia missä lapsi kuulee meänkieltä muilta. Sukulaiset, ystävät saattava tulla
hyviä esikuvia kielessä. Piiain murmuuri eli farfaari aina
puhhuu meänkieltä lapsen kans. Anna tietää esikoulussa
ette tet halvatta ette lapset saava kuula paljon meänkieltä.
Piiain sielä oon henkilökunta joka vain puhhuu meänkieltä
sinun lapsele.
Opi meänkieltä yhessä sinun lapsen kans. Päätä vissiä
tilasuuksia ko tet harjotatta sanoja, fraasia, ramsoja ja
lauluja. Piiain ruokapöyässä, piiain vaatittemisessa jne.
Pane post-it lappuja kampheista ja kans fraasista mitä tet
halvatta muistuttaa teitä itteä ette käyttää useasti. Riittaa
memorykorttia yhessä lapsen kans sanhoin mitä tet
halvatta oppia. Onnea matkale!

Astrid Kruukka			

Leena Huss

petakooki ja kieliaktivisti		

professori emerita
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