Datum: 2016-11-03
Dnr:
Sida: 1 (3)

Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän
kokouksen muistiinpanot
Paikka: Torsö, Kaupungintalo, Kyrkogatan 2
Aika: 18.07-19.20
Läsnäolijat: Raimo Kilpinen (Mariestadin Mainiot), Riitta Kilpinen (Mariestadin
Mainiot), Juha Sarajärvi (Mariestadin Suomi-Seura), Birgit Selmosson (Mariestadin
Suomi-Seura), Sirkka Taiminen (Mariestadin Suomi-Seura, Nopsat).
Johan Abrahamsson (kunnanhallitus), Ida Ekeroth (kunnanhallitus, poistui
kokouksesta klo 18.45), Lotta Hjoberg (tuki- ja hoivasektorin johtaja), Anna-Karin
Yséus (esikoulutoiminnan johtaja), Carolina Nordling (suomen kielen
hallintoalueen koordinaattori).
1. Koordinaattori kertoi lyhyesti syksyn tapahtumista. Tapahtumaan Susanna
Alakosken kanssa oli haettu noin 60 lippua, mutta kaikki eivät loppujen
lopuksi osallistuneet tilaisuuteen. Info- ja inspiraatioiltaan Veli Tuomelan
kanssa osallistui 15 henkilöä, kun taas kielipaketteja on tähän asti haettu 17
kappaletta. Uuden tarvekartoituksen tuloksena on saatu selville, että viisi
lasta on kiinnostunut suomenkielisestä toiminnasta esikoulussa.
Kiinnostus suomenkieliseen konserttiin, joka järjestetään yhdessä Skövden
kanssa, on ollut melko suuri. Tällä hetkellä lippuja on myyty noin 250
kappaletta. Puhuttiin myös työnjaosta hallintoalueiden ja seurojen välillä.
2. Koordinaattori on ollut yhteydessä Tolkförmedling Västin ja
VänerEnergin kanssa liittyen puhelintulkkauksen saatavuuteen.
Tulkinvälitystoimiston mukaan suomenkielisten tulkkien saatavuus on
riittävän hyvä, että puhelintulkkausta voi saada myös ilman
ennakkovarausta. Tulkinvälitystoimistolle soittaessa pitää vain sanoa, että
kyse on akuuttitilanteesta. Jotta tulkki voisi osallistua puhelinkeskusteluun,
voi tulkin tilaaja käyttää joko kolmekantapuhelua (trepartssamtal) tai
VänerEnergin konferenssipalvelua. Konferenssipalvelua pitää kuitenkin
varata VänerEnergin kautta.
Tässä yhteydessä peräänkuulutettiin samankaltaista palvelua mikä
Trollhättanissa on saatavilla, missä ruotsinsuomalaiset voivat saada apua
esimerkiksi lääkäriajan varaamisessa. Mariestadin siirtolaistoimisto hoiti

ennen nämä asiat. Vähemmistölaki ei kuitenkaan velvoita kuntaa
tarjoamaan tällaista palvelua ja yhtäläisyysperiaatteen kannalta tällainen
palvelu voi myös mahdollisesti olla hankala.
Viime kokouksessa oli puhetta siitä, mikäli Vadsbogymnasietin
ruotsinsuomalaiset oppilaat voisivat suorittaa harjoittelunsa Fredslundissa,
ja tuki- ja hoivasektorin johtaja vahvisti, että se käy oikein hyvin.
Fredslundissa on tällä hetkellä kolme suomenkielistä asukasta, joista kaksi
ovat suomenkielisellä osastolla.
Tässä kohdassa kysyttiin myös, mikäli se, että suomen kielen taito
lasketaan ansioksi, näkyy myös palkassa. Selitettiin, että suomen kieli
lasketaan ansioksi siinä mielessä, että kielitaito voi olla ratkaiseva, jos
valinta on kahden yhtä vahvan kandidaatin välillä. Kunnan palkkaus on
kuitenkin yksilöllistä, eikä palkkakysymykset oikeastaan kuulu
neuvonpitoryhmälle.
3. Toimintasuunnitelma ja talousarvio esitettiin. Koordinaattorin
ehdotuksesta tehtiin pieni muutos siihen kohtaan, missä puhutaan
kokonaisvaltaisista tavoitteista. Muita muutoksia ei toimintasuunnitelmaan
tehty.
Kun keskusteltiin yhteistyöstä paikallisen teatteriyhdistyksen kanssa,
ehdotettiin myös, että digitaaliset live-esitykset voisivat olla vaihtoehto
sille, että itse järjestää erilaisia esityksiä.
Puhuttiin myös Suomi100 työryhmästä. Kävi ilmi, että oli syntynyt
jonkinlainen väärinkäsitys koska yhden työryhmän jäseniltä tuntui siltä,
että kaikista asioista oli jo päätetty, vaikka työryhmän ensimmäisen
kokouksen tarkoitus oli nimenomaan yhdessä keksiä eri ideoita ja
keskustella vaihtoehdoista. Keskusteltiin myös lyhyesti miten
itsenäisyyspäivää juhlitaan joulukuussa 2017, mutta todettiin, että tämä asia
kuuluu Suomi100 työryhmälle; neuvonpitoryhmän tehtävään ei kuulu
toimia tapahtumajärjestäjänä.
Ehdotettiin, että Fin i Västin hakemus hylätään. Mahdollisesti voi
kuitenkin tehdä yhteistyötä Fin i Västin kanssa semmoisissa projekteissa,
joista Mariestadin nuoret ruotsinsuomalaiset hyötyvät.
4. Seuraava neuvonpitoryhmän kokous pidetään torstaina 9. helmikuuta 2017
klo 17.00 kaupungintalolla. Ehdotuksia päiväjärjestykseen pitää lähettää
koordinaattorille viimeistään 31.01.2017.
5. Keskusteltiin avoimesta neuvonpidosta, joka pidetään 22. marraskuuta.
Kysyttiin mahdollisuutta vaihtaa kokouksen päivämäärää, tulkin
saatavuuden varmistamiseksi. Todettiin kuitenkin, että Tolkförmedling
Väst on toimitettava tulkki meille, koska olemme tehneet tilauksen hyvissä
ajoin ennen kokousta. Kokoukseen ei oteta vieraspuhuja, vaan kunta
informoi ajankohtaisista asioista. Toivottiin myös, että kunta voisi
avoimessa neuvonpidossa selittää, miksei täällä tarjota sellaista

kielipalvelua kuten esimerkiksi Trollhättanissa. Viime vuoden avoimessa
neuvonpidossa peräänkuulutettiin juuri tällaista palvelua.
Muistiinpanot laati Carolina Nordlig

