Muistiinpanojen käännös 2016-10-28

Suomen kielen hallintoalueen avoin neuvonpito 2016-10-19 kl 17-19.00 Lindesbergin kirjasto
Mukana oli 10 suomenkielistä kuntalaista (kahdesta seurasta ja yksityisiä) sekä kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
Jonas Kleber, kunnantalon kanslian pomo Ida Frödén, kirjastonhoitaja Per Andersson, suomenkielenopettaja Ritva
Järvi, terveyspedagogi Pirkko Norberg sekä koordinaattori Airie Tervaniemi. Myös alueen uusi suomenkielinen pappi,
Heli Salvi oli mukana. Hän esittäytyi lyhyesti.
Tavoite: Avoimen neuvopidon tarkoituksena on informoida ja ottaa vastaan kuntalaisten mielipiteitä jotka koordinoija
vie eteenpäin eri hallinnoille. Poliittinen edustus neuvonpidossa antaa päättäjille suoran äänen fokusryhmältä. Läsnä
olevat virkamiehet ovat mukana vastaamassa suoraan kuntalaisten kysymyksiin.
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Jonas Kleber kutsui kaikki tervetulleeksi ja avasi neuvonpidon teeman.
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Teema: Kieli ja kulttuuri
a) Airie kertoi lyhyesti työstä lapsi- ja kouluhallinnon kanssa, että joitakin asioita on
toteutettu mutta työ etenee kuitenkin sitkeästi vaikka olemme olleet suomen kielen
hallintoalue jo 5 vuotta. 700 lasta ovat oikeutettuja suomen kieleen, vain 7 käyttää
oikeuksiaan. Lain määräämä on, että se on hallintoalueen velvollisuus informoida tästä
oikeudesta, suojata ja nostaa suomen kielen statusta.
Lomakkeet esikoululle ja koululle on muunnettu nyt niin että niissä on myös kysymys
suomen kielen kiinnostuksesta. Rutiineja työstetään toki nyt.
Äidinkielen opettaja Ritva Järvi kertoo että hän tietää vanhempia jotka eivät vielä ole saaneet
vastausta. Hänellä on 7 lasta kolmella eri koululla. Hänellä on 20% virka, mutta
Lindesbergissä on ollut jopa suomenkielisiä luokkia ja ainakin 12 suomenkielenopettajaa.
Airie informoi myös että tutkitaan mahdollisuutta kartoittaa kunnan työläisten kielen taitoa
ja jotka haluavat käyttää sitä työssään esikoulussa ja koulussa.
Neuvonpidon kommentteja:
 ”On häväistys, että me jotka olemme olleet yli 50 vuotta täällä, ei saada
mahdollisuutta elävään äidinkieleen. Pitäisi olla päivän selvää että lapsille
tarjottaisiin se mahdollisuus.”
 Neuvonpito toivoo että koulu piakkoin informoi kaikkia vanhempia oikeudesta ja
valmistelee mahdollisuutta toteuttaa sitä mitä laissa määrätään.
 On myös tärkeää että suomen kielen näkyvyyttä korostetaan. On oltava tapahtumia
myös suomenkielisille lapsille. Meidän täytyy herättää lasten uteliaisuus.
 Kouluhenkilökunnan täytyy saada informaatiota niin että ne ymmärtävät.
Koulutuspäivää ehdotetaan.
 Suomen kieli nostetaan esille esim. luennoilla, kuten Mark Levengood.
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b) Airie T kertoi että jatkuvaa kielenelvytystä annetaan kunnan henkilökunnalle. Uusi
kurssikerta alkoi jossa on 14 uutta. Meillä on puute suomenkielisestä henkilökunnasta.
Kirjastonhoitaja Per on itse käy kurssia että nyt on myös nuoria poikia mukana.
c) Per kertoi myös kulttuuriyksikön/kirjaston työstä. Kirjoja, elokuvia ja yhteistyötä
hallintoalueen kanssa. Myös suomenkielinen kirjakerho on taas käynnissä ja he ovat myös
aktiivia ehdottamaan uusia kirjahankintoja.
Muita kommentteja keskustelussa:
 Selkeämpää ja näkyvämpää tietoa tapahtumista suomeksi toivotaan. Usein
kirjastossa käyvä, ei ollut huomioinut että sitä löytyy kirjaston eteisessä, sanoo että
silloin sen täytyy olla näkymätön.
 Lisäksi tuli esille että suomenkielisten kirjojen nurkkaus, on nykyään muiden
käytössä. Aiemmin siellä oli suomenkielistä tietoa, mutta ei nykyään. Me olemme
11% kuntalaisista, kyllä meidän pitäisi näkyä enemmän yleisissä tiloissa.
d) Kanslianpomo Ida Frödén informoi että kunnanjohto on tilannut selvityksen jossa
tutkitaan miten kunta hoitaa tehtävänsä hallintoalueena. Selvitys tulee olemaan pohjana
tulevalle työlle.
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Suomi 100 vuotta ja Ruotsinsuomalaisten päivä 24/2. Miten ne huomioidaan?
Airie informoi että mitään erityistä ei ole suunniteltu Suomi 100 vuotta Lindesbergissä mutta
läänin kuntien koordinoijien kanssa katsotaan mitä voidaan tehdä yhdessä. Myös
Lääninmuseo on mukana ja suunnittelevat jotain. Voi myös olla että yhteistyössä kirkon
kanssa mahdollistaa yhteisen messun Västeråsin tuomiokirkossa 6/12 2017. Lisää tietoa
tulee.
Koskien ruotsinsuomalaisten päivää 24/2 emme voi jatkaa kuten aiemmin; että yksi kunta
otti koko vastuun ja kustannuksen järjestää juhla ja muut kuljettivat kuntalaisiansa. Se oli
ilmaista kaikille ja otti suuren osan emäntäkunnan valtiontuesta ja tällöin kunnan toiminta
kärsi sinä vuonna. Kysymys on mitä teemme nyt?
Ruotsinsuomalaisten lipun toivomme voivamme nostaa tankoon 24/2. Kunta käsittelee nyt
liputustoimintatapoja.
Kommentteja:
 Ehkä voimme olla seurakuntakodilla 24/2? Heli Salvi tutkii ja on yhteistyössä Airien
kanssa.
 Neuvonpito koki että osanottajat tykkäsivät että saa juhlat maksaa vähän.
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Kahvi ja avoin keskustelu
 Pirkko Pirttikangas kysyi toimintapiste Lindenin toiminnasta, joka on miltei vuoden
ollut ilman suomalaista osaa. Airie vastasi että samantapainen toiminta aloitetaan
piakkoin Sirpa Sjöbergin johdolla Ågårdenissa.
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Haluamme elokuva-matineita kirjastossa. Suomella on muut säännöt kuin
Ruotsilla elokuvanäytösten suhteen mutta tutkimme näitä, vastasivat Per ja Airie.
Eikö myös kuntalaiset saisi mahdollisuutta suomenkielenkursseihin, eikä ainoastaan
henkilökunta? Olisi tosi hyvä. Airie tutkii jotta emme kilpailisi opintoliittojen kanssa,
vaan löydettäisiin hyvä yhteistyömalli. Kevään kursseista tuli kallis kokemus
Medborgarskolanin kanssa kun saimme maksaa sekä kunnan henkilökunnan
kurssimaksut ja itse vielä pitää kurssit.

Ajankohtaista hallintoalueella. Lyhyt informaatio toiminnasta.
Syksyn senioreiden päivän, 6/9 teema oli terveys ja m m Jaana Suorsa, Saini Ylitalo ja Pirkko
Norberg olivat mukana kertomassa terveyttä edistävistä harjoituksista. Päivä oli onnistunut
ja eläkeläisyhdistys Iltarusko kestitti.
Kansanterveys on osa johon nyt panostamme erityisesti ja olemme alullepanneet yhteistyön
pohjoisen lääninosan Kansanterveystiimin kanssa (Folkhälsoteamet i Norra Örebro Län).
Kansalliset vähemmistöt voivat huonommin kuin kantaväestö ja on korkea aika katsoa mitä
voimme asialle tehdä. Tutkimme m m mahdollisuutta toteuttaa vanhusten neuvontamallia,
Nestoria jota on Västeråsissa ollut projektina. Se esitellään 1/11, ensin suomalaisille ABF:llä
klo 11:30 ja sitten vastuullisille kunnan virkamiehille ja muille läänissä.
Ensi vuonna toivomme pystyvämme järjestämään enemmän terveysteema-toimintaa.
Kommentteja:
 Positiivista että kansanterveys i fokuksessa, ”me jotka vielä asumme kota
tarvitsemme apua nyt”. Positiivista että Nestori-mallin mahdollisuutta tutkitaan.
 Me haluamme enemmän Pirkko Norbergin ajasta niin että hän voi päiväsaikaan
johtaa meitä.
 Ehkä saisimme mahdollisuuden kunnan toiminnan kautta tavata terveysteeman
puitteissa. Airie tutkii mahdollisuutta järjestää.
Toimintaa jäljellä syksyllä:
1/12 Suomalainen elokuva Kätilö yhteistyössä Filmstudion kanssa.
Kulttuuriviikosta tulee vain yksi päivä, 2/12 kirjastossa. Pieni näyttely suunnitellaan, kahvitus,
myyjäiset ja ehkä senioritanssia.
Kutsu seuraavaan neuvonpitoon tulee kevään 2017 alussa.
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Avoin neuvonpito loppui klo 19.00 ja Jonas Kleber kiitti kiinnostuksesta ja osanottajien
mielipiteistä jotka huomioidaan jatkossa.

Muistiinpanot ja käännös: Airie Tervaniemi Tel: 0581-811 30 e-mejl: airie.tervaniemi@lindesberg.se
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