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Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän
kokouksen muistiinpanot
Paikka: Torsö, Kaupungintalo, Kyrkogatan 2
Aika: 18.00-19.25
Läsnäolijat: Raimo Kilpinen (Mariestadin Mainiot), Riitta Kilpinen (Mariestadin
Mainiot), Juha Sarajärvi (Mariestadin Suomi Seura, Ruotsin kirkon suomenkielinen
toiminta), Birgit Selmosson (Mariestadin Suomi Seura), Sirkka Taiminen
(Mariestadin Suomi Seuran eläkeläisjaosto Nopsat), Pia Pigg (Ruotsin kirkon
suomenkielinen toiminta).
Björn Fagerlund (kunnanhallitus), Janne Jansson (kunnanhallitus), Anna-Karin
Yséus (esikoulutoiminnan johtaja, mukana kohdassa 1), Carolina Nordling
(suomen kielen hallintoalueen koordinaattori).
1. Esikoulujohtaja Anna-Karin Yséus kertoi, miten esikouluissa tehdään
työtä monikielisyyden ja interkulttuurisuuden parissa. Tämä on osa
esikoulun tehtävää ja kaikkien lasten on voitava kehittää sekä omaa
äidinkieltään että ruotsin kieltä riippumatta siitä, montako lasta puhuu yhtä
kieltä esikoulussa.
Gunilla Ladberg on käynyt luennoimassa monikielisyydestä kaikille
esikoulunopettajille ja osalle on myös annettu erikoiskoulutusta.
Skolverketin ”Tema modersmål” sivustolta löytyy paljon materiaalia eri
äidinkielten opettamiseen, ja teknisiä laitteita, kuten iPadeja, ovat hyviä
apuvälineitä siinä työssä.
Tällä hetkellä esikouluissa on kaksi opettajaa, jotka ovat halukkaita
käyttämään suomea työssään. Nyt alussa tullaan keskittymään
tiedottamiseen, jotta tieto oikeudesta suomen kieleen lisäisi ja samalla
saataisiin tarkempi kuva kysynnästä. Henkilökunnan osaamisen
kehittäminen on toinen priorisoitu asia.
Viime kokouksessa kysyttiin DVD:stä nimeltä ”Tio pinnar i luften – lekar,
sånger och verser på finska och svenska”. Todettiin, ettei enää käytetä
DVD-levyjä esikouluissa, mutta sama materiaali on myös nähtävissä
YouTubessa. Koordinaattori ilmoitti myös, että kunnan molempiin
lastenneuvoloihin sekä avoimeen esikouluun, Pärlaniin, on viety esitteitä
lasten oikeudesta suomen kieleen.

2. Koordinaattori selosti mitä on tapahtunut liittyen muihin viime
kokouksessa esille nousseisiin asioihin. Reijo Vatanen tulee hoitamaan
suomenkielistä ”Fixartjänst” -palvelua, mutta käytännön järjestelyjä on
vielä ratkaisematta. Hänelle saa kuitenkin jo nyt soittaa.
Kunta on nyt hyväksynyt ensimmäisen LOV-yrityksen, Tanaads hemtjänst
(TKMT). Yritys tarjoaa kotipalvelua kaikilla pyydetyillä kielillä, mukaan
lukien suomen kielellä.
3. Koordinaattori informoi ajankohtaisista asioista. Koordinaattorin tekemä
selvitys suomen kielen hallintoalueesta on valmis ja hän esitteli sen kunnan
johtoryhmälle 2.5. Koordinaattorin esimies laatii tällä hetkellä asiasta
lausunnon ja asia menee kunnanhallituksen työvaliokunnan käsittelyyn
kesäkuussa. Jo tässä vaiheessa on kuitenkin päätetty, että koordinaattorin
virka jatketaan kokoaikaisena vuoden loppuun asti.
Näytelmää ”Veden muistista” ei esitetä tammikuussa 2017. Sen sijaan
koordinaattori järjestää syksyllä kokousta, johon kutsutaan sekä
suomenkieliset yhdistykset, että paikallinen teatteriyhdistys ja edustaja
Riksteaternista. Kokouksen tarkoitus on keskustella siitä, miten yhdessä
voitaisiin näyttää suomenkielistä teatteria Mariestadissa.
FIN i VÄST on uusi satsaus ruotsinsuomalaisille nuorille, nuorille
aikuisille ja lapsiperheille Länsi-Götanmaalla. Hanke keskittyy rakentamaan
verkostoja sekä luomaan kulttuuritapahtumia. Hankkeella on kolme
työntekijää – yksi perheluotsi ja kaksi kulttuuriluotsia – ja he haluaisivat
tavata alueen neuvonpitoryhmiä. Koordinaattori kutsuu luotsit
neuvonpitoryhmän seuraavaan kokoukseen.
4. Koordinaattori raportoi valtiotuen käytöstä. 4. toukokuuta tilanne oli se,
että 30 694 kruunua oli käytetty toimintaan ja 151 683 kruunua
palkkakustannuksiin. Tälle vuodelle on jäljellä noin 170 000 kruunua
toimintaan. Kunta saa 660 000 kruunua vuodessa.
5. Koordinaattori kertoi tämänhetkisestä tilanteesta liittyen mahdollisuuteen
hakea avustusta suomen kielen hallintoalueelta. Keskusteltiin lyhyesti
mihin tarkoituksiin rahoja saisi anoa, mutta todettiin, että tähän asiaan
palataan jos tulee päätös, että valtiontukea käytetään tähän tarkoitukseen.
6. Koordinaattori esitti Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton tekemä
kielipaketti. Neuvonpitoryhmä oli myönteinen tähän panostukseen.
Ehdotettiin, että asiasta voitaisiin ilmoittaa paikallislehdessä kun
kielipaketit ovat valmiita jaettaviksi.
7. Ensi vuonna juhlitaan satavuotiasta Suomea ja koordinaattori nosti esiin,
että on mahdollista hakea mukaan Suomi 100 -ohjelmaan. Päätettiin palata
asiaan ensi kokouksessa, jolloin myös päätetään asetetaanko työryhmä
suunnittelemaan miten juhlavuosi juhlitaan ensi vuonna.

8. Seuraava neuvonpitoryhmän kokous pidetään torstaina 25. elokuuta klo
18.00 kaupungintalolla. Ehdotuksia päiväjärjestykseen lähetetään
koordinaattorille viimeistään 17.8.2016.
9. Birgit Selmosson ilmoitti kirjailijatapaamisesta, jota suunnitellaan yhdessä
kirjaston kanssa. Keskusteltiin eri järjestelyistä ja Birgit yhdessä
koordinaattorin ja kirjastonhoitajan kanssa vievät asian eteenpäin.
Muistiinpanot laati Carolina Nordling

