Muistiinpanot 2017-04-07

Avoin neuvonpito, Suomen kielen hallintoalue 2017-04-06 klo 17-19.00 Lindesbergin kirjasto
Läsnä 11 suomenkielistä kuntalaista (kahdesta järjestöstä ja yksityisiä) sekä kunnanhallituksen puh.-joht. Bengt
Storbacka, kanslianvastaava Ida Frödén, kansanterveyssuunnittelija Linnea Hedkvist, terveyspedagoogi Pirkko
Norberg sekä koordinoija Airie Tervaniemi.
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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Bengt Storbacka toivotti kaikki tervetulleeksi ja alusti lyhyesti teeman, että hän itse
vasta poliitikko-verkoston ja selvityksen kautta on saanut enemmän tietoa aiheesta ja
että tämä koskee ihmisoikeuksia.
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Lyhyt läpikäynti edellisen kokouksen muistiinpanoista. Teema oli kieli, informaatio ja
kansanterveys. Kokouksen mietteet ja toiveet on koordinoija vienyt vastaavalle
hallinnolle. Kansanterveysprojekti sai alun ja Pirkko Norberg vapautettiin virastaan
näille tunneille. Kysymys paremmasta informaatiosta kirjastossa on lähetetty
kultuuriyksikön johtajalle.
Muistiinpanot liitetään asiakirjoihin.
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Teema: Suomen kielen hallintoalue tulevaisuudessa
Kanslianvastaava Ida Frödén kävi läpi selvittelyn jonka kunta oli tilannut hallintoaluetyöstä kunnassa.
Selvitys tuo esille puutteita, esim. että poliittinen tavoite on puuttunut ja että työn
seuranta on ollut vajaa. Raportti näyttää myös, ettei kunta ole tähän asti tehnyt
optimaalista työtä asian eteen, ja että tietous on puuttunut sekä politikan että
virkamiespuolella. –katso liite Dnr-nr: AKK2016-255-3.
Tuki- ja suunnitteluvaliokunta, Utskottet för stöd och strategi ,antoi kunnanjohtajalle
vastuun katsoa, miten työ tulevaisuudessa parhaiten organisoidaan. Nyt on hän, Ida
Fröden saanut työkseen suunnitella ehdotusta, m.m. miten hallinnot saadaan
ottamaan enemmän vastuuta toiminnasta. Tarvitaan enemmän pohjustusta ja
tietoutta. Ehdotus jätetään Tuki- ja suunnitteluvaliokunnalle elokuussa.
Kommentti: yksi osanottaja koki että hänellä olisi pitänyt saada selvitys aiemmin, että
on vaikeaa paneutua sellaiseen mihin ei ole kerinnyt paneutua.
Vastaus koordinoijalta: Se on ollut tilattavissa ja jotkut ovat tilanneet. Tässä
kokouksessa onkin tarkoitus informoida siitä ja sitten ottaa esille keskusteltavaksi.
Puheenjohtaja: Otamme asian esille seuraavassa kokouksessa.
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Kommentti: Miten saadaan informaatiota?
Vastaus: Sitä saa aina kunnan kotisivuilta, koordinoijalta puhelimitse tai sähköpostitse
tai kirjeenä. Informaatiota jaetaan myös järjestöjen, kirjastojen ja kirkon toiminnan
kautta. Kokouskutsu on ollut kevätojhjelmassa, kunnan kotisivulla, lähetetty kirjeenä
niille jotka ovat jättäneet osoitteensa sekä mainoksena sekä Ruotsinsuomalaisessa
että lääninlehti Nerikes Allehanda.
Kommentti: Yksi osanottanja kertoi ruotsinsuomalasten taustasta, että Ruotsi sai
valmiiksikoulutettua työvoimaa joka ei ole maksanut heille mitään. Ilmain näitä
320 000 jotka tulivat sodan jälkeen, olisi maan kehitys hyvinvointivaltioksi ottanut
pitemmän aikaa. Nyt kun he ovat vanhoja, pitäisi kai heillä olla oikeus saada jotain
valtiolta omalla kielellään. Suomalaiset ovat unohdettu ryhmä. Enne puhuttiin
assimiloinnista, nykyään integroinnista.
Puh.-joht. kiitti näistä taustatiedoista.
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Kansanterveystiimi tiedottaa.
Linnea Hedkvist kertoi lyhyesti, että elinolosuhteet vaikuttavat heikentävästi tai
parantavasti terveyteen, ja että on tärkeää pystyä vaikuttamaan omiin edellytyksiin.
Kansanterveystiimi ei ainoastaan työskentele terveyden parissa vaan asioiden kanssa
jotka vaikuttavat parempiin elinolosuhteisiin., esim. asuminen ja kuntasuunnittelu.
Örebron läänin pohjoinen kansanterveystiimi, Folkhälsoteamet i norra Örebro län,
tekee työtä kaikkien neljän pohjoisen kunnan kanssa ja on tietotuki kuntien
toiminnalle. On eroja kansanterveydessä ja heidän on opittava tukemaan eri ryhmiä.
Tässä voisi esim. Nestorin seniorineuvonta olla yksi malli jota tutkia lähemmin.
Kansallisten vähemmistöjen terveys on myös tullut päiväjärjestykseen myös
läänindialoogi Jämlik hälsa, (samanarvoinen terveys), jonka maakäräjät, Region Örebro
län, on aloittanut.
Lisäksi informoitiin että viime vuonna tehdyn asunto-kyselyn tulokset ovat miltei
valmiit, ja että Susann Cederlund kertoo siitä seuraavassa neuvonpidossa.
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Mikä on tärkeää ja mitä tarpeita on ruotsinsuomalaislla tulevaisuuden suhteen?
Neuvonpito tuli tulokseen että nämä eri selvityksen, kunnan oma, Lääninhallituksen
2016 raportti, valtion selvittäjän Lennart Rohdin sekä asuntokyselyn tulokset, tulee
ottaa keskusteltavaksi uudestaan.
Päätettiin että seuraava neuvonpito on 23/5 kl 17 (paikka Kunnantalo, Näset)
Koordinoija raportoi: Yhdessä Pirkko Norbergin kanssa olemem vetäneet
senioriprojektia. Neljä tapaamista eri teemoilla. Toivomme pystyvämme jatkaa
projektia syksyllä ja sitten saamme tutkia sen tuloksia.
Positiivisia kommentteja kevään toiminnasta, tuli mukana olevilta.
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Kommentti: Yksi asia joka tulisi ottaa esille uudessa organisaatiossa, on kysymys
kenellä on vastuu esim. Träffpunktien toiminnasta, miksi sitä ei voida pitää ainoastaan
suomeksi suomalaiselle ryhmälle?
Yksi osanottaja selvensi, ettei ole hyvä pitää molempia ryhmiä yhdessä, kuten
Lindenillä oli. Ne jotka eivät ymmärtäneet ruotsia, saimme me muut tulkata
samanaikaisesti, ja se taas häiritsi ruotsalaisia ja johti huonoon ilmapiiriin. Suomalaisia
oli enimmiltään noin parikymmentä mutta lopettivat kun eivät saaneet puhua suomea.
Kommentti: Kielenelvytys otettiin esille. Toivomuksia kursseista vanhemmille jotka
ovat menettämässä kielensä, sekä nuoremmille mahdollisuuksia kehittää kieltään.
Språkrevitalisering togs upp. Yksi opettaja kommentoi tätä, että vaaditaan paljon siltä
joka haluaa oppia kieltä, se vastuu on jokaisen otettava itse.
Raportti: Meillä on ollut kursseja kunnantyöläisille, jokunen yksityishenkilökin on ollut
mukan kun paikkoja on ollut. Hoivahenkilökunnan kielenkehitys on
tärkeää.Nelisenkymmentä kävi mkurssin viime vuonna. Uusi kurssi alkaa syksyllä,
kevään kurssille oli liian vähän ilmoittautunutta.
Kunnan vastuu kuntalaisten kielenelvytyksestä ei ole paivänselvä, meidän ei tule
kilpailla opintoliittojen kanssa.
Kommentti: Miksi ei IT-apua saa suomeksi?
Vastaus: Se IT-apu jota nyt tarjotaan, on nuorten siirtolaisten integrointiprojekti,
suomenkielisiä nuoria ei ole mukana. Koordinoija on asettanyt kyselun läänin PRO:lle
mutta vastausta ei ole tullut.
Ehdotus: Ehkä vois nuorelle suomenkieliselle tarjoata sesonkityönä IT-apulaisen
paikkaa?
Ehdotus tutkitaan.
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Ajankohtaista hallintoalueela. Lyhyt informaatio mitä on tuleossa ja suunnitellaan.
Viimeinen senioriterveystapaaminen pidetään 4/5 ja teemana on Nestori-neuvonta.
Tämän yhteydessä tarjotaan myös koulutusta yhteistyössä muiden läänin
hallintoaluekuntien kanssa.
Suunnittelemme Hälleforssin kanssa linja-automatkaa Tukholmaan jossa Suomi 100
vuotta juhlitaan kolmen päivänä. 25/8 on kulttuurin päivä. Ennakkoilmoittautuminen
viimeistään 31/5.
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Avoin neuvonpito loppui klo 19.00 ja Bengt Storbacka kiitti kiinnostuksesta ja
osanottajien mielipiteistä.
Kutsu seuraavaan neuvonpitoon 23/5 tulee piakkoin..

Muistiinpanot: Airie Tervaniemi Tel: 0581-811 30 e-mejl: airie.tervaniemi@lindesberg.se
Neuvonpidon puheenjohtaja: Bengt Storbacka, Kommunfullmäktiges ordf.
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