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Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän
kokouksen muistiinpanot
Päivä: 2018-05-03
Paikka: Vänersalen, Kaupungintalo, Kyrkogatan 2
Aika: 18.00-19:30
Läsnäolijat: Sirkka Taiminen (Mariestadin Suomi-Seura, eläkeläisjaosto Nopsat),
Birgit Selmosson (Mariestadin Suomi-Seura), Juha Sarajärvi (Mariestadin SuomiSeura), Tanja Henningsson (Lapsitoiminta)
Johan Abrahamsson (kunnanhallituksen puheenjohtaja), Janne Jansson (oppositio),
Annica Henrysson (esikoulutoiminnan johtaja), Lotta Hjoberg (tuki- ja
hoivasektorin johtaja), Martin Hermansson (kulttuurikoordinaattori), Annika
Björklund (kommunikaatio-osaston johtaja), Veera Säisä (koordinaattori, suomen
kielen hallintoalue)

1. Tervetuloa
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toivotti kaikki neuvonpidossa tervetulleeksi.

2. Suomenkielinen esikoulutoiminta Mariestadissa
Esikoulutoiminnan johtaja kertoi, että tällä hetkellä Österåsenin esikoulussa on
kahdeksan lasta, jotka on ilmoitettu suomenkielisten päiväkotiaktiviteettien piiriin.
Lapset ovat eri ikäisiä ja heidän suomen kielen taitonsa ovat vaihtelevat.
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Aikaisemmin kaikki lapset koottiin yhdeksi ryhmäksi, mutta eräistä vaikeuksista
johtuen, on tästä metodista päätetty luopua, ja sen sijaan suomenkielinen pedagogi
vierailee erikseen ruotsinsuomalaisten lasten luona heidän omissa ryhmissä pitkin
viikkoa.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja huomautti, ettäsuomenkielisen
esikoulutoiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että useampi lapsiperhe on
kiinnostunut suomenkielisistä aktiviteeteista. Neuvonpitoryhmässä on myös huoli
siitä, mitä tapahtuu, mikäli suomenkielinen pedagogi luopuu tehtävistään.
Kommunikaatio-osaston johtaja tiedotti että esikoulupedagogi sekä suomen kielen
hallintoalueen koordinaattori tekivät opintomatkan erääseen esikouluun Skövdessä
maaliskuussa 2018, jolloin he tapasivat Skövden koordinaattorin ja
esikoulupedagogin. Vierailu oli hyvin antoisa ja se on suunniteltu toistaa ensi
syksynä.
Lapset Österåsenin esikoulussa tulevat saamaan digitaalisia työvälineitä
käyttöönsä, joilla tuetaan vähemmistökieltä. Kaksikielinen teatteriesitys
Tukholman UusiTeatterista saapuu Österåseniin tuoden positiivista näkyvyyttä
vähemmistökielelle. Kirjastoon on tilattu uusia lastenkirjoja, ja kirjastonhoitajat
kokoavat suomenkielisen teemapussin (finsk temapåse) esikouluille.

3. Suomenkielinen vanhushoivapalvelu Mariestadissa
Kommunikaatio-osaston johtaja kertoi, että kirjastoon on tilattu uusia
suomenkielisiä kirjoja ja äänikirjoja, jotka soveltuvat kunnan vanhemmalle
väestölle. Hän tiedotti myös, että Skövden Suomikotiin suunnitellaan
opintomatkaa syksylle 2018.
Tuki- ja hoivasektorin johtaja nosti esille kysymyksen vapaaehtoistoiminnasta.
Hän kertoi, ettei yksikään vapaaehtoisjärjestö vieraile tällä hetkellä Fredslundin
suomenkielisellä osastolla. Vapaaehtoistoiminta on osoittautunut hyväksi tavaksi
piristää vanhusten arkea monessa muussa erityisasunnossa, kuten
Kolarebackenissa, Mariegärdessä, Ulleråsissa ja Myranissa. Tuki- ja hoivasektorin
johtaja tiedusteli, mikäli suomalaisilla yhdistyksillä olisi mielenkiintoa vierailla
Fredslundissa toisinaan.
Suomen kielen hallintoaluekoordinaattori lisäsi, että Mariestadin suomenkielinen
eläkeläisyhdistys on vieraillut Fredslundissa, ja myös eräs ruotsinsuomalainen
tanssiryhmä Skövdestä on käynyt esiintymässä Fredslundissa muutamia kertoja.
Fredslundin osastonjohtaja on ollut erittäin tyytyväinen aloitteeseen ja toivottaa
yhdistykset tervetulleeksi vierailulle.
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Suomi-Seura ilmaisi kiinnostuksensa vapaaehtoistoiminnasta, ja ehdotettiin, että
Seura keskustelee Fredslundin vierailusta myöhemmin hallintoaluekoordinaattorin
kanssa.

4. Ajankohtaisia ruotsinsuomalaisia kieli- ja
kulttuuriaktiviteetteja
Kulttuurikoordinaattori kertoi Muumi-esityksestä, jonka hän oli varannut
alustavasti Mariestadiin 2. Marraskuuta 2018. ABF tulee toimimaan tapahtuman
järjestäjänä, ja suomalaisilta yhdistyksiltä tiedusteltiin mielenkiintoa olla osallisia
tapahtuman järjestämisessä. Mariestadin Suomi-Seura ilmaisi mielenkiintonsa
yhteistyöhön Muumi-esityksen järjestelyissä. Esikoulutoiminnan johtaja ehdotti,
että tapahtumassa tiedotettaisi Österåsenin suomenkielisestä esikoulutoiminnasta.
Toinen suunnittelun alla oleva ruotsinsuomalainen kulttuuriaktiviteetti vuodelle
2018 on Mauno Kuusisto 100 vuotta juhlakonsertti. Tapahtuma järjestetään
Mariestadin tuomiokirkossa 20. Toukokuuta. Kunta järjestää konsertin
yhteistyössä kirkon (Svenska kyrkan) kanssa. Mariestadin Suomi-Seuran
eläkelläisjaosto Nopsat vastaavat tapahtuman kahvitarjoilusta.
Kirjastoon on tilattu uusia suomenkielisiä kirjoja. Huomautettiin myös, että
Mariestadin kirjasto kuuluu nykyään kirjasto Mellansjöhön, joka on kahdeksan
kirjaston välinen yhteistyö. Jatkossa Mariestadin kirjastossa voi maksuttomasti
tilata ja lainata kirjoja Gullspångin, Hjon, Karlsborgin, Skövden, Tidaholmin sekä
Törebodan kirjastoista.
Kunta suunnittelee myös ruotsinsuomalaista näyttelyä Vadsbo museoon.
Koordinaattori tiedusteli, mikäli neuvonpitoryhmällä on ideoita näyttelyyn ja
mikäli kunnan ruotsinsuomalaiset olisivat kiinnostuneita ideoimaan yhdessä
näyttelyn teemaa. Neuvonpitoryhmä ilmaisi kiinnostuksensa yhteistyöhän, joten
koordinaattori kutsuu koolle tapaamisen näyttelyn tiimoilta kesäkuussa 2018.

5. Yleinen tiedottaminen ja suomenkielinen palvelu
Suomen kielen hallintoalueen koordinaattori tiedotti, että kunnan kotisivuille on
lisätty informaatiota suomeksi. Seuraava elektroninen uutiskirje hallintoalueelle
tullaan myös postittamaan toukokuun aikana.

6. Muut asiat
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Neuvonpitoryhmästä tuli ehdotus laatia erityinen uutislehtinen oikeudesta
suomenkieliseen esikouluun Mariestadissa. Hallintoaluekoordinaattori tulee
valmistamaan lehtisen yhdessä kommunikaatio-osaston kanssa.
Seuraava neuvonpito järjestetään marraskuun 8. päivä 2018 kello 18:00
Seuraava avoin neuvonpito järjestetään marraskuun 15. päivä 2018 kello 19:00.

Muistiinpanot laatunut Veera Säisä, suomen kielen hallintoalueen koordinaattori

