KARJALAISTEN ASEMAN PARANTAMINEN KUNTATASOLLA
Hei Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokas!

Karjalaiset ovat valtioton, Suomen ja Venäjän alueella asuva vähemmistökansa, ja karjalan kieltä on
Suomessa puhuttu yhtä kauan kuin suomea. Nykyään karjalaisia asuu ympäri Suomea, ja tarvetta karjalaisten
huomioimiselle kuntatasolla on koko maassa. Tästä huolimatta karjalan kielen asema ja valtaväestön
tietämys karjalaisuudesta ovat Suomessa todella huonolla tolalla, eivätkä karjalaisten kielelliset ja
kulttuuriset perusoikeudet toteudu. Suuri osa näistä ongelmista johtuu valtiolliselta tasolta tarjottavan tuen
puutteellisuudesta, mutta karjalaisten ja karjalankielisten asemaa on mahdollista parantaa myös kuntatasolla.
Hyviä keinoja ovat esimerkiksi tietoisuuden ja näkyvyyden lisääminen, opetukseen ja koulutukseen
panostaminen ja kulttuuripalveluiden kehittäminen.

Tässä joitakin asioita, joita edistämällä voit parantaa Suomessa asuvien karjalaisten tilannetta:

Tietoisuuden ja näkyvyyden lisääminen
•

•
•

Useat kunnat ovat liputtaneet muun muassa saamelaisten kansallispäivänä tai Pride-viikolla.
Karjalaisten asialle voisi tuoda näkyvyyttä esimerkiksi vetämällä karjalaisten lipun salkoon 27.
marraskuuta vietettävänä karjalan kielen päivänä.
Kunnan viestinnän tulisi ottaa huomioon karjalankieliset. Karjalaksi voisi tarjota esimerkiksi
ajankohtaisiin asioihin liittyvää ohjeistusta tai julkisen liikenteen infotauluja.
Karjalan kielen saisi tuotua katukuvaan vaikkapa katukylttien ja muiden julkisten tekstien kautta.
Esimerkiksi Joensuussa tällainen aloite on jo kertaalleen tehty, mutta se ei silloin vielä mennyt läpi.

Opetus ja koulutus
•
•

•

Yksi tärkeimpiä askelia karjalaisten aseman parantamiseksi on toimivan ja katkeamattoman
kielenopetuksen tarjoaminen varhaiskasvatuksesta läpi peruskoulun ja toiselle asteelle.
Yleisen vähemmistötietoisuuden lisääminen koulussa hyödyttää myös karjalaisia. Peruskoulun
opetussuunnitelmassa on useampia kokonaisuuksia, joissa myös karjalaisista olisi mahdollista kertoa
nykyistä monipuolisemmin.
On tärkeää, että kansalaisopistot tarjoavat karjalan kielen ja kulttuurin kursseja. Aivan erityisesti
näille kursseille on saatava nuoria – hyvänä kannustimena voisi toimia vaikka se, että kurssipaikkoja
tarjottaisiin nuorille alennettuun hintaan tai maksutta.

Kulttuuripalvelut
•

•
•
•

Kirjastot ovat kunnan keskeisimpiä tapaamispaikkoja ja tiloja, joissa kieliä käytetään ja kehitetään.
Kirjastojen karjalankieliseen valikoimaan panostaminen hyödyttää kaikkia karjalaisia, jos teokset ovat
helposti löydettävissä. Myös valtaväestöä voi herätellä karjalaisten asemaan nostamalla kirjastossa
esimerkiksi hyllypäätyihin karjalankielistä tai karjalaisia käsittelevää kirjallisuutta.
Vähemmistöystävälliseen nuorisotoimintaan tulee panostaa.
Kouluttamalla kunnan työntekijöitä karjalaisuudesta voidaan varmistaa, että karjalaisten tarpeet
tulevat tunnistetuksi ja karjalaiset hyvin kohdatuksi kunnan palveluissa.
Museoilla sekä näyttely- ja kulttuuritiloilla on valtavan suuri merkitys myös kielen näkökulmasta.
Esimerkiksi kansanpuku- tai historianäyttelyiden yhteydessä voisi hyvin lisätä tietoisuutta
karjalaisuudesta, minkä lisäksi vähintäänkin Pohjois-Karjalassa museoiden esittely- ja infotekstit olisi
hyvä tarjota myös karjalaksi.

Vaikka karjalaisten asema Suomessa on todella huono ja karjalaisten kohtaamat ongelmat suuria, voi moniin
asioihin vaikuttaa onneksi myös kuntatasolla. Kaikki lähtee siitä, että tulevat päättäjät pitävät myös
karjalaiset mielessään kuntalaisia koskevia asioita käsitellessään.

Kiitos ajastasi ja onnea tuleviin vaaleihin!
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