Ragnar Lassinantin rahasto
"Pohjoiskalotin kummisedän" tuki Lapin maakunnalle

R

ahasto perustuu yksityisten ja yhteisöjen tekemiin lahjoituksiin 1975 Norrbottenin läänin maaherran, filosofian tohtori h.c. Ragnar Lassinantin (20.9.1915–31.3.1985)
täyttäessä 60 vuotta. Rahasto tukee Lapin maakunnan henkisen ja taloudellisen viljelyn vaalimista ja kehittämistä.
Isak Rangvald (Ragnar) Lassinantti syntyi Ruotsin Pellon
Neistenkankaalla. Hänen isänsä Einar Lassinantti oli Ruotsin Pellosta ja äitinsä, Aili Lassinantti Suomen Pellosta. Poika hallitsi Tornionjokilaakson murteen lisäksi hyvin ruotsin ja suomen kielen. Älykkään nuorenmiehen
koulusivistys jäi vähäiseksi, sillä jatkoopintojen sijaan isä laittoi hänet metsätöihin. Lassinantti suoritti myöhemmin poliisitutkinnon.
Ragnar Lassinantti toimi kotiseudullaan poliisina vuodesta 1939
lähtien. Samana vuonna hän liittyi
Ruotsin sosiaalidemokraattiseen
puolueeseen, ja kymmenen vuoden kuluttua hänestä tuli puolueen
Norrbottenin piirin puheenjohtaja.
Hänet valittiin 1956 piirinsä valtiopäiväedustajaksi. Kymmenen vuotta myöhemmin hänet nimitettiin Norrbottenin läänin
maaherraksi. Hän jäi eläkkeelle 1983.
Lassinantti oli vahvasti tietoinen kulttuurin ja kielen merkityksestä. Hän otti räväkästi kantaa kielipolitiikkaan ja
rohkaisi ihmisiä käyttämään kotikieltään. Vuonna 1957
Norrbottenin radio aloitti suomenkieliset lähetykset, ja Lassinantti toimitti lukuisia meänkielisiä radio-ohjelmia. Osaa
niistä säilytetään Luulajan teknillisen yliopiston kirjaston
kokoelmissa. Siellä on myös 1990 perustettu Pohjoiskalottia
käsittelevä Ragnar Lassinantin kokoelma. Lassinantti tuki
Tornionjokilaaksoon liittyvän kirjallisuuden julkaisemista
perustamansa Tornedalica-yhdistyksen välityksellä.
Yksi Lassinantin tavoitteista oli saada yliopisto Norrbotteniin. Vuonna 1971 perustettiinkin Luulajan teknillinen korkeakoulu (vuodesta 1997 yliopisto). Lassinantti
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promovoitiin korkeakoulun kunniatohtoriksi 1981. Hän oli myös
Oulun yliopiston ja Uumajan yliopiston kunniatohtori.
Lassinantti kannatti kalottiyhteistyötä ja
vastusti voimakkaasti rajabyrokratiaa. Hän
taisteli Pohjoiskalotin asioiden, kaksikielisyyden ja suomen kielen aseman puolesta. Laki vähemmistökielistä hyväksyttiin Ruotsissa 2000.
Ragnar Lassinantti oli huumorintajuinen ja sanavalmis;
erinomainen puhuja ja jutunkertoja. Hän eli suhteellisen
vaatimattomasti ja oli luonteeltaan maanläheinen. Hänen
julkaisujaan ovat Synpunkter och skildringar (1965), Nordkalotten : bakgrund, problem och möjligheter (1972) ja
S’oon valehtelematon tosi: pakinoita ja puheita (1979). Hänestä on julkaistu useita teoksia.
Ragnar Lassinantti oli naimisissa Frida Eugenia Haapaniemen kanssa. Heidän lapsensa ovat Birgit Elisabeth (s. 1939),
Anna Greta (s. 1942) ja Per Gunnar Sigfrid (s. 1947).
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Lapin rahasto perustettiin vuonna 1954, jolloin se kuului Kainuun ja PohjoisPohjanmaan rahastojen kanssa yhteiseen Pohjois-Suomen rahastoon. Vuonna 1968
Lapin rahastosta tuli oma rahastonsa. Se on yksi Suomen Kulttuurirahaston seitsemästätoista maakuntarahastosta ja tukee oman maakunnan alueella tehtävää kulttuurityötä ja tieteellistä tutkimusta jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa.
Lisätietoa www.skr.fi/la.

