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Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän 

kokouksen muistiinpanot  
Paikka: Torsö, Kaupungintalo, Kyrkogatan 2 

Aika: 18.03-18.51  

 

Läsnäolijat: Juha Sarajärvi (Mariestadin Suomi-Seura), Birgit Selmosson 

(Mariestadin Suomi-Seura), Sirkka Taiminen (Mariestadin Suomi-Seura, Nopsat). 

Johan Abrahamsson (kunnanhallituksen pj), Jan Hallström (sosiaalilautakunnan 

pj), Britt-Marie Stam (esikoulutoiminnan vt. johtaja), Carolina Nordling (suomen 

kielen hallintoalueen koordinaattori). 

1. Esikoulupäällikkö kertoi tämän vuoden elokuun alussa käynnistyvästä 

suomenkielisestä esikoulutoiminnasta. Toiminta aloitetaan Österåsenin 

esikoulussa, jossa työskentelee suomenkielinen pedagogi. Sen lisäksi, että 

esikoulunopettaja kohtaa lapset esikoulun arkipäivässä, hän kerää 

suomenkieliset lapset yhteen kaksi kertaa viikossa ja työskentelee erityisesti 

heidän kanssaan.  

Päivitetty informaatio esikoulutoiminnasta julkaistaan kunnan kotisivuilla 

ja lisää informaatiota voidaan julkaista myös toiminnan käynnistymisen 

jälkeen. Henkilöstöä rekrytoitaessa jatkossa Österåseniin 

työpaikkailmoituksissa mainitaan, että suomen kielen taito lasketaan 

ansioksi.  

2. Koordinaattori informoi lyhyesti ajankohtaisista asioista. Kunnan 

henkilöstölle 8.-9. maaliskuuta järjestetystä suomen kielen kurssista on 

saatu erittäin myönteistä palautetta. Kurssia oli tarjottu kaikille, jotka olivat 

ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita osaamisensa kehittämisestä ja 

osanottajia tuli eri toiminnoista. Kurssi oli yleinen suomen kielen 

kertauskurssi, johon sisältyi myös esimerkiksi hoitoterminologiaa. 

Lennart Rohdinin vähemmistöpolitiikan vahvistamista koskeva selvitys 

luovutetaan ministerille 14. kesäkuuta. Kulttuuriministeriön virkailijalta 

saadun tiedon mukaan se lähetetään välittömästi lausuntokierrokselle ja 

vastausaikaa on syyskuun loppuun saakka.  

Teatterimatkalla Skövdeen (20.5.) oli 36 osanottajaa. Syyskuun 27. päivänä 

Mariestadissa järjestetään suomenkielinen teatteriesitys Kultakausi – 
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Strålande tider. Hallintoalue ja kirjasto suunnittelevat yhdessä järjestää 2. 

päivänä marraskuuta tapahtuman lapsille.  

Elokuva Tuntematon sotilas esitetään 25. päivänä marraskuuta. Esitys 

järjestetään elokuvateatterissa, koska Jubileumsteaternilla ei vielä ole siihen 

tarvittavaa varustusta.  

3. Ehdotus neuvonpitoryhmän ohjesäännöksi esiteltiin. Kunnanhallituksen 

puheenjohtaja kertoi, että mikäli ryhmä on yksimielinen, ohjesääntöä ei 

tarvitse viedä kunnanhallitukseen, vaan neuvonpitoryhmällä on valtuudet 

tehdä päätös ohjesäännöstä. Neuvonpitoryhmä oli yksimielinen tästä ja 

hyväksyi ohjesäännön joidenkin pienehköjen muutosten jälkeen.  

4. Koordinaattori selvitteli valtionavustuksen käyttöä sekä 

toimintasuunnitelman tähänastista toteutumista. Esitettiin myös toivomus, 

että budjetin seurantaan sisältyisi myös ennuste.   

Tässä yhteydessä otettiin myös esiin tilanne Fredslundin suomenkielisessä 

yksikössä. Suomenkielisiä toimintoja ei järjestetä, henkilöitä on muuttanut 

sieltä pois, henkilökuntaa on lopettanut ja varsinainen yksikönpäällikkö on 

sairaskirjoilla. Kunnan haasteena on luoda tietty pohja ja saada tietty määrä 

asukkaita, mikä antaisi paremmat edellytykset toiminnalle. Myös 

mahdollisuus laajentaa ja työskennellä suomenkielisen turva-asumisen 

kanssa otettiin esiin. Todettiin myös, että esimerkiksi suomen kielen 

hallintoalueen sisäisen yhteistoimintaryhmän puitteissa työskennellään 

suomenkielisen kulttuurin saamiseksi saataville yksikössä.  

5. Neuvonpitoryhmän seuraava kokous pidetään tiistaina 5. syyskuuta 2017 

klo 18.00 kaupungintalolla.  

6. Mariestadin Suomi-Seuran edustajat toivat esiin, että heidän 

vuosikokouksessaan oli esitetty mielipiteitä siitä, että koordinaattori saisi 

mielellään osallistua enemmän yhdistyksen eri toimintoihin. Todettiin, että 

koordinaattori päättää itse vapaa-ajastaan.  

Muistiinpanot laati Carolina Nordling  


