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Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän
kokouksen muistiinpanot
Paikka: Hovden, Kaupungintalo, Kyrkogatan 2
Aika: 18.00-20:00
Läsnäolijat: Pia Pigg (Ruotsin kirkon suomenkielinen toiminta), Sirkka Taiminen
(Mariestadin Suomi-Seura, eläkeläisjaosto Nopsat), Raimo Kilpinen (Mariestadin
suomenkielinen eläkeläisyhdistys Mainiot), Riitta Kilpinen (Mariestadin
suomenkielinen eläkeläisyhdistys Mainiot), Birgit Selmosson (Mariestadin SuomiSeura), Juha Sarajärvi (Mariestadin Suomi-Seura), Lea Into (Helluntaiseurakunnan
suomenkielinen ryhmä), Tanja Henningsson (Lapsitoiminta)
Johan Abrahamsson (kunnanhallituksen puheenjohtaja), Ida Ekeroth
(kunnanhallituksen
toinen
varapuheenjohtaja),
Annica
Henrysson
(esikoulutoiminnan johtaja), Lotta Hjoberg (tuki- ja hoivasektorin johtaja), Martin
Hermansson (kulttuurikoordinaattori) Veera Säisä (koordinaattori, suomen kielen
hallintoalue)
1. Sävelsirkku – palvelu vanhusten hoidossa

Anna Sentina AB:sta esitteli Skypen välityksellä digitaalisen Sävelsirkku – palvelun
jolla tarjotaan virikkeitä vanhusten elämään hoivakodeissa. Palvelua tullaan
kokeilemaan hoitotyössä vuoden 2018 aikana.
2. Kevään 2018 kulttuuritapahtumat

Love Antell esiintyy Mariestadin teatterissa 23. helmikuuta. Kunta juhlistaa näin
ruotsinsuomalaisten päivää 24. helmikuuta. Neuvonpitoryhmä sai tehtäväkseen
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levittää tietoa konsertista. Ruotsinsuomalainen lippu nostetaan salkoon 24.
helmikuuta.
Elokuvat
Fin i Väst saapuu Mariestadiin elokuvakiertueellaan Lauri Mäntyvaaran tuuheet
ripset maaliskuun 19.
Koordinaattori ehdotti suomalaisten elokuvien esittämistä elokuvateatteri Sagassa
ja kertoi olleensa yhteydessä Tukholman Suomi-instituuttiin sekä Mariestadin
elokuvateatteri Sagaan. Elokuvanäytösten hinnoista oli epäselvyyttä.
Esitystoive
Neuvonpitoryhmässä on kiinnostusta nähdä meänkielinen esitys Bastubalett.
3. Muut ajankohtaiset asiat

Kirjat: Koordinaattori ehdotti, että kirjastoon tilataan uusia suomenkielisiä kirjoja
eri ikäryhmille. Vähemmistön edustajat saavat ehdottaa toivomiaan kirjoja
kirjastoon tilauslistalle.
Satutunnit: On ehdotettu, että yhdistysjäsenet alkaisivat järjestämään satutunteja
suomeksi kirjastossa. Halukkaat voivat ilmoittautua koordinaattorille.
Esikoulu: Koordinaattori ilmoitti, että suomenkieliset aktiviteetit jatkuvat
Österåsenin esikoulussa vuonna 2018. Neuvonpitoryhmästä nousi kritiikkiä siitä,
että suomenkielisiä esikouluaktiviteetteja järjestetään harvoin, ja että kunnassa on
suomenkielisiä lapsia jotka eivät saa äidinkielentukea koulussa.
Vanhushoivapalvelut: Fredslundin erityisasuntolaan perustettiin suomenkielinen
osasto, Viken. Fredslundin yksikönjohtaja toivoo suomenkielisiä vierailijoita sekä
esityksiä asuntolaan. Suomalaiset yhdistykset ovat tervetulleita vierailemaan
asuntolalla piristämässä vanhusten arkea.
Uutiskirje: Koordinaattori ilmoitti elektronisen uutiskirjeen lanseeraamisesta
aikaisemmin samana päivänä.
Vähemmistölaki: Koordinaattori ilmoitti kunnan valmistelevan remissivastaustaan
Rohdinin loppumietintöön ja kertoi että mietintö on ladattavissa internetistä.
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Oppilastyö: Koordinaattori ilmoitti saamastaan yhteydenotosta Göteborgin
yliopiston opiskelijalta. Koordinaattori pyysi luvan välittää neuvonpitoryhmän
jäsenten sähköpostiosoitteet opiskelijalle, mikäli tämä haluaa haastatella ryhmän
jäseniä päättötyötänsä varten.
Budjetti: Koordinaattori esitteli vuoden 2017 toteutuneen budjetin sekä vuoden
2018 hyväksytyn budjettisuunnitelman. Neuvonpitoryhmästä tuli pyyntö nähdä
toteutunut budjetti yksityiskohtaisemmin.
Uusi jäsen: Neuvonpitoryhmä sai uuden jäsenen. Uusi jäsen edustaa Mariestadin
ruotsinsuomalaisia lapsia sekä suomenkielen opetusta esikoulussa ja koulussa.
4. Seuraava neuvonpito

Seuraava neuvonpito torstaina toukokuun 3. klo: 18:00.

Muistiinpanot kirjoittanut Veera Säisä, suomen kielen hallintoalueen koordinaattori

