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Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän
kokouksen muistiinpanot
Paikka: Torsö, Kaupungintalo, Kyrkogatan 2
Aika: 18.00-19.33

Läsnäolijat: Lea Into (Helluntaiseurakunnan suomenkielinen ryhmä), Raimo
Kilpinen (Mariestadin Mainiot), Riitta Kilpinen (Mariestadin Mainiot), Tellervo
Körkkö (Eläkeläisseura Hoijakka), Juha Sarajärvi (Mariestadin Suomi Seura,
Ruotsin kirkon suomenkielinen toiminta), Birgit Selmosson (Mariestadin Suomi
Seura).
Johan Abrahamsson (KSAU), Lotta Hjoberg (sektorchef, poistui kokouksesta klo
18.34, kohdassa kolme), Carolina Nordling (suomen kielen hallintoalueen
koordinaattori).
1. Koordinaattori kertoi työstään. Kyseessä on kuuden kuukauden projekti,
jonka aikana hän toimii sekä koordinaattorina että projektipäällikkönä.
Hänen tehtävänsä on esittää, miten suomen kielen hallintoalueen asioita
pitäisi järjestää Mariestadin kunnassa.
2. Koordinaattori kertoi ruotsinsuomalaisten päivään liittyvistä järjestelyistä.
Kaupungintalolla järjestetään 24.2. tapahtuma, jossa Hannu Sarenström on
juhlapuhujana. Tällä hetkellä ilmoittautuneita on 66; viimeinen päivä
ilmoittautua on 19. helmikuuta. Keskusteltiin tulkkauksen tarpeesta ja
päätettiin, että koordinaattori tilaa illalle tulkin. Viikolla 8
kaupunginkirjastossa on myös näyttely, jossa on tietoa suomen kielen
hallintoalueesta. Suomenkielisiä kirjoja ovat myös esillä.
3. Koordinaattori selosti erilaisia vaihtoehtoja liittyen tarvekartoitukseen.
Keskusteltiin eri vaihtoehdoista. Ehdotettiin, että kysely voitaisiin jakaa
kaikille, jotka osallistuvat tapahtumaan 24.2 kaupungintalolla.
Koordinaattorin mielestä tämä ei ehkä tule olemaan mahdollista, koska
vielä on paljon jäljellä ennen kuin kysely on valmis jaettavaksi.
Samalla kun keskusteltiin kartoitustyöstä, esitettiin toive, että
lastenneuvoloissa olisi tietoa mahdollisuudesta saada esikoulutoimintaa
suomeksi. Toivottiin myös, että DVD nimeltä ”Tio pinnar i luften – lekar,
sånger och verser på finska och svenska” saataisiin kaikkiin esikouluihin.
Västra Götalandsregionen tuotti DVD:n vuonna 2011 ja kaikilla
esikouluilla pitäisi jo olla kyseinen DVD. Koordinaattori selvittää
molempia asioita.

Keskusteltiin myös tilanteesta suomenkielisellä osastolla Fredslundissa ja
vanhustenhuollon suomenkielisen henkilökunnan määrästä ylipäänsä.
4. Keskusteltiin mainonnasta koko maan kattavissa ruotsinsuomalaisissa
lehdissä. Neuvonpitoryhmä päätti, ettei tässä vaiheessa mainosteta
lehdissä, vaan sen sijaan lisätään suomenkielistä infoa kunnan kotisivuilla.
Toivottiin, että kunnan palvelu ”Fixartjänst” olisi tarjolla myös suomeksi.
Kunnanneuvos ja koordinaattori vievät tämän asian eteenpäin. Kyseltiin
myös mahdollisuutta saada vähennystä, jos käyttää suomenkielistä palvelua
tarjoava siivousyritystä. Kunnanneuvos ja koordinaattori selvittävät, onko
kyseinen yritys niin kutsuttu LOV-yritys.
5. Neuvonpitoryhmä päätti, että kokouksen muistiinpanot kirjoitetaan sekä
suomeksi että ruotsiksi. Muistiinpanot lähetetään neuvonpitoryhmän
jäsenille ja niitä julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.
6. Seuraava neuvonpitoryhmän kokous on torstaina 19. toukokuuta klo 18.00
kaupungintalolla. Koordinaattori kutsuu Anna-Karin Yséus,
esikoulutoiminnan johtaja, kokoukseen. Ehdotuksia päiväjärjestykseen
lähetetään koordinaattorille viimeistään 11.5.2016.
7. Suomi-seura kutsui kaikkia seurantaloonsa 24.2. klo 9.00 kun
ruotsinsuomalaisten lippu nostetaan salkoon. Suomi-seuran puheenjohtaja
kertoi, että perjantaina 19.2. he järjestävät askartelupäivän
ruotsinsuomalaisille lapsille kirjastossa. Teemana ovat Muumipeikot.
Kevääksi he suunnittelevat kirjailijatapaamista, kun taas syksyllä seura juhlii
50-vuotista taivaltaan sekä järjestää ohjelmaa sadonkorjuujuhlilla.
Keskusteltiin myös oikeudesta tulkkaukseen käydessään lääkärissä tai
sairaalassa. Kunnanneuvos on ollut yhteydessä Skaraborgin sairaalaan sekä
Västra Götalandsregionenin ihmisoikeuskomiteaan.
Muistiinpanot laati Carolina Nordling

