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Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän
kokouksen muistiinpanot
Paikka: Torsö, Kaupungintalo, Kyrkogatan 2
Aika: 18.00-19.38
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 SuomiSeura).
Johan Abrahamsson (kunnanhallitus), Ida Ekeroth (kunnanhallitus), Carolina
Nordling (suomen kielen hallintoalueen koordinaattori).
FIN I VÄST: Mira Autio (perheluotsi), Martta Partio (kulttuuriluotsi), Ilkka
Pasanen (RSKL:n Länsi-Götanmaan piiri) ja Raisa Pennanen (kulttuuriluotsi)
olivat mukana kohdassa 1.
1. FIN I VÄST:in edustajat kertoivat työstään. Toiminta alkoi huhtikuussa
2016 ja Länsi-Götanmaan alue yhdessä Trollhättanin kaupungin ja
Uddevallan kunnan kanssa rahoittavat hanketta. Ainakin aluksi kyseessä
on kolmen vuoden hanke ja tavoitteena on rakentaa verkostoa sekä
järjestää tapahtumia alueen suomalaistaustaisille nuorille, nuorille aikuisille
sekä lapsiperheille. FIN I VÄST tekee mielellään yhteistyötä kunnan ja
muiden tahojen kanssa ja toivoo myös saavansa apua suomalaistaustaisten
nuorten tavoittamisessa.
2. Kun keskusteltiin vanhustenhuollon suomen kielen taitoisen
henkilökunnan tilanteesta, ehdotettiin, että kunta ehkä voisi yrittää
vaikuttaa siihen, missä Vadsbogymnasetin ruotsinsuomalaisia oppilaita
tekevät harjoittelunsa. Koordinaattori kertoi myös, että kunta parhaillaan
etsii kaksikielistä sairaanhoitajaa ja alihoitajaa. Työpaikkailmoitus on
julkaistu sekä ruotsiksi että suomeksi ja Suomessa työpaikkailmoitus on
julkaistu TE-palvelujen kautta.
Koordinaattori informoi ajankohtaisista asioista. Kunnan suomenkieliset
kotisivut julkaistiin ennen kesälomia. Samalla selvitettiin myös käytännön
järjestelyjä liittyen suomenkieliseen kotitalonmiespalveluun. Tarvittaessa
Reijo Vatanen auttaa Fixar-Andersia puoli päivää viikossa, mutta palvelu
tilataan normaalisti Andersin kautta. On myös tehty suomenkielinen versio

kirjeestä, joka lähetetään kaikille niille 80-vuotiaille, jotka eivät ennestään
kuulu kunnan hoito- ja hoivapalvelujen piiriin. Tämän lisäksi myös esite
”Avgifter inom vård och omsorg samt socialpsykiatrin” tullaan
kääntämään suomeksi heti päivitetyn ruotsinkielisen version valmistuttua.
Myös esikoulun puolella on edistytty. Ilmoituslomakkeella ja sähköisessä
palvelussa on nykyään kysymys suomenkielisestä esikoulutoiminnasta.
Koska keväällä tehdyn tarvekartoitukseen osallistui vain muutama
pikkulasten vanhempi, tehdään uusi kysely, joka jaetaan vanhemmille
esikoulujen kautta. Syksylle suunnitellaan myös info- ja inspiraatiotilaisuus,
jossa kaksikielisyyden tohtori Veli Tuomela toimisi puhujana.
Viime kokouksessa mainitun kirjailijatapahtuman suunnittelu jatkuu
yhdessä kirjaston kanssa. Tällä hetkellä tiedetään, että Susanna Alakoski
tulee Mariestadiin 13. lokakuuta, mutta taphtuman paikka ja ohjelma ovat
vielä vahvistamatta.
Koordinaattori on myös ollut yhteydessä Riksteaternin Jenny Johanssonin
kanssa. Yhteinen tapaaminen yhdessä Riksteaternin ja Mariestadin
paikallisen teatteriyhdistyksen kanssa suunnitellaan lokakuulle, jolloin
syksyn 2017/kevään 2018 ohjelmasta on jo päätetty.
3. Kunnanhallituksen päätös suomen kielen hallintoalueen organisaatiosta ja
työtavasta esitettiin lyhyesti. Kunnanneuvos korosti kuinka tärkeää on, että
ruotsinsuomalaiset edustajat kertovat millaista palvelua ja toimintaa
toivotaan, jotta kunta panostaisi oikeisiin asioihin. Tässä yhteydessä
tulkkipalvelun puutteita nostettiin esiin. Nykyhetkellä ei ole olemassa hyviä
ratkaisuja tähän ongelmaan, mutta VänerEnergin kanssa on puhuttava
mahdollisesta teknisestä ratkaisusta.
4. Viime vuonna avoin neuvonpito pidettiin 18. marraskuuta. Koordinaattori
peräänkuulutti palautetta viime vuoden kokouksesta ja toivomuksia tämän
vuoden neuvonpitoa varten. Todettiin, että viime vuonna oli mukana
yllättävän vähän ihmisiä, jotka eivät ole mukana yhdistyksissä. On tärkeää,
että kunta saa palautetta työstään, ja keskusteltiin viime vuoden
ilmoituksessa olevasta sanamuodosta, jossa pyydettiin, että mahdolliset
kysymykset lähetettäisiiin kunnalle etukäteen. Jotta saataisiin oikeat
henkilöt paikan päälle vastaamaan kysymyksiin, on tietenkin toivottavaa,
että kysymykset lähetettäisiin etukäteen – suomeksi tai ruotsiksi. Toisaalta
voitaisiin muuttaa ilmoituksen sanamuotoilu väärinkäsitysten välttämiseksi,
koska tietenkin myös neuvonpidon aikana saa vapaasti esittää kysymyksiä
ja antaa palautetta.
Korostettiin myös kuinka tärkeää on, että tilaisuuteen saataisiin tulkki,
joten illalle tilataan tulkki. Kun keskusteltiin vieraspuhujan
tarpeellisuudesta todettiin, että ruotsinsuomalaisten kuntalaisten palautteen
lisäksi on tärkeää, että kunnalla on riittävästi aikaa informoida
ajankohtaisista asioista, kuten asuntojen rakentamisesta. Päätettiin, että
tämän vuoden avoin neuvonpito on marraskuussa. Koordinaattori palaa
myöhemmin tarkkaan päivämäärään.

5. Kuten viime kokouksessa päätettiin, palattiin Suomen
satavuotisjuhlavuoteen. Neuvonpitoryhmä päätti asettaa työryhmän, jossa
on yksi edustaja yhdistystä/seurakuntaa kohti. Koordinaattori kutsuu
ryhmän ensimmäiseen kokoukseen syksyn aikana.
6. Seuraava neuvonpitoryhmän kokous pidetään torstaina 3. marraskuuta klo
18.00 kaupungintalolla. Kokouksessa keskustellaan muun muassa ensi
vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Ehdotuksia
päiväjärjestykseen lähetetään koordinaattorille viimeistään 25.10.2016.
7. Ennen kesää Skövden Suomi-Seura oli ehdottanut konsertin järjestämistä
yhteistyönä, mutta vielä ei ole saatu lisää tietoa ehdotuksesta.
Kerrottiin, että jotkut ruotsinsuomalaiset ovat peräänkuuluttaneet
enemmän kulttuuritapahtumia kuten esimerkiksi konsertteja.
Neuvonpitoryhmän aikaisempien keskustelujen mukaisesti, tärkeintä nyt
alussa on saada kunnan työlle hyvän pohjan, eli keskitytään ensisijaisesti
niin kutsuttuihin perusasioihin, kuten tiedotukseen, esikouluun ja
vanhustenhuoltoon. Kunta tilittää vuosittain valtionavustuksen käytön
Tukholman lääninhallitukselle. Mariestadin tapauksessa ehdottomasti
suurin osa valtiontuesta menee koordinaattorin palkkakustannuksiin.
Päätettiin myös, että Pia Pigg seurakunnan suomenkielisestä toiminnasta
edustaa seurakuntaa neuvonpitoryhmässä.
Muistiinpanot laati Carolina Nordling

