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Minnesanteckningar från samrådsgruppens möte,
finskt förvaltningsområde
Datum: 2018-05-03
Tid: 18:00-19:30
Plats: Vänersalen, stadshuset, Kyrkogatan 2
Närvarande: Sirkka Taiminen (Mariestads finska förening, pensionärssektionen
Nopsat), Birgit Selmosson (Mariestads finska förening), Juha Sarajärvi (Mariestads
finska förening), Tanja Henningsson (barnaktiviteter).
Johan Abrahamsson (kommunstyrelsens ordförande), Janne Jansson
(oppositionsråd), Annica Henrysson (chef, förskola och pedagogisk omsorg),
Lotta Hjoberg (sektorchef, stöd och omsorg), Martin Hermansson
(kultursamordnare), Annika Björklund (kommunikationschef), Veera Säisä
(samordnare, finskt förvaltningsområde).

1. Välkommen
Kommunstyrelsens ordförande välkomnade alla på samråd.

2. Finskspråkig förskoleverksamhet i Mariestad
Förskolechefen berättade om att det i dagsläget finns åtta barn som får
förskoleaktiviteter på finska i Österåsens förskola. Barnen är i olika åldrar och kan
det finska språket på olika nivåer. Tidigare har alla sverigefinska barn samlats i en
grupp, men efter att det har uppstått vissa svårigheter, har det valts att de
sverigefinska barnen delas upp i grupper och att den finsktalande pedagogen
besöker grupperna separat under veckan.
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Kommunstyrelsens ordförande poängterade att det var viktigt för
förskoleverksamhetens kontinuitet att fler barnfamiljer visar intresse för
förskoleaktiviteter på finska. Det finns även en oro i samrådsgruppen över vad
som sker ifall Mariestads finsktalande förskolepedagog avslutar sitt uppdrag.
Kommunikationschefen informerade om att förskolepedagogen och samordnaren
för finskt förvaltningsområde hade varit på studiebesök hos Skövdes förskola i
mars 2018, där de hade träffat samordnaren och förskolepedagogen i Skövde.
Besöket hade varit mycket framgångsrikt och det hade planerat ett till besök till
hösten.
Barnen i Österåsens förskola kommer att få digitala verktyg till bruk för att stötta
minoritetsspråket. En tvåspråkig teaterföreställning från Stockholms Nya Teater
(Uusi Teatteri) kommer till Österåsen för att synliggöra minoritetsspråket på ett
roligt sätt. Det har beställts nya barnböcker till biblioteket och bibliotekarierna
planerar att sätta ihop en finsk temapåse.

3. Finsk äldreomsorg i Mariestad
Kommunikationschefen berättade om att det har beställts nya finska lättlästa
böcker samt ljudböcker på biblioteket. Hon informerade också om att det
planeras en studietur till Finlandiahemmet i Skövde till hösten 2018.
Sektionschefen för stöd och omsorg lyfte upp frågan om frivillig verksamhet
genom att berätta att det inte fanns någon frivillig verksamhet som besöker
Fredslund. Frivillig verksamhet har varit ett bra sätt att pigga upp seniorernas
vardag i många andra särskilda boenden, så som Kolarebacken, Mariegärde,
Ullerås, Myran. Sektionschefen frågade om de finska föreningarna var intresserade
av att besöka Fredslunds sverigefinnar ibland.
Samordnaren för finskt förvaltningsområde kommenterade att Mariestads
finskspråkiga pensionärsförening hade besökt Fredslund, och att även en
sverigefinsk dansgrupp från Skövde har uppträtt i Fredslund några gånger.
Enhetschefen i Fredslund har varit mycket nöjd med initiativet och välkomnar
föreningar på besök.
Finska föreningar var intresserade av att besöka Fredslund och det kom ett förslag
att samordnaren skulle möta Mariestads Finska Förening och att de skulle prata
om Fredslund.
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4. Aktuella sverigefinska språk- och kulturaktiviteter
Kultursamordnaren berättade om Mumin föreställningen, som han hade
preliminärbokat till Mariestad den 2 november 2018. Arbetarnas
Bildningsförbund (ABF) kommer att arrangera evenemanget. Finska föreningar
har också bjudits in för att vara med i arrangemanget. Mariestads Finska Förening
anmälde sitt intresse för samverkan kring Muminföreställningen. Förskolechefen
föreslog att förmedla mer information och synliggöra Mariestads finska
förskoleaktiviteter i Österåsen vid detta tillfälle.
Andra sverigefinska kulturaktiviteter som är planerade under 2018 är Mauno
Kuusistos 100 års jubileumskonsert i Mariestads domkyrka den 20 maj.
Kommunen arrangerar konserten i samarbete med Svenska kyrkan.
Pensionärsektionen Nopsat, som tillhör Mariestads Finska Förening, ansvarar för
kaffetillförseln.
Det har beställts nya finska böcker till biblioteket. Det informerades även om att
Mariestads bibliotek numera ingår i Bibliotek Mellansjö vilket är ett samarbete
mellan åtta bibliotek i regionen. Därmed kan man beställa och låna böcker från
kommunerna Gullspång, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Tidaholm och Töreboda
kostnadsfritt.
Kommunen planerar även en sverigefinsk utställning till Vadsbo museum.
Samordnaren frågade om samrådsgruppen hade några idéer kring utställningen
och om det fanns ett intresse för samverkan. Finska föreningar var intresserade
om att hjälpa till med utställningen, och samordnaren kommer att sammankalla ett
möte under juni månad där utställningen kan diskuteras.

5. Övergripande information och finskspråkig service
Samordnaren för finskt förvaltningsområde berättade om att hon hade lagt till
mer information på finska på kommunens hemsida. Det nästkommande
elektroniska brevet för finskt förvaltningsområde kommer också att skickas ut
under maj månad.

6. Övriga ärenden
Det kom ett förslag på sammanställning av ett informationsblad om rätten till
finsk förskola i Mariestad. Samordnaren kommer att ta fram ett blad tillsammans
med kommunikationsavdelningen.
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Nästa samråd den 8 november 2018 klockan 18:00.
Nästa öppna samråd den 15 november 2018 klockan 19:00.

Minnesanteckningar fördes av Veera Säisä, samordnare för finskt
förvaltningsområde

