Kokousmuistio
Yhteistyökokous – suomen kielen hallintoalue

Kokouksen päivämäärä
2015-11-30

Paikka ja aika:

Trosan Kaupunginhotelli, klo. 15:30‒16:30

Yhteistyöryhmään osallistujat:

Eira Lavio
Seija Gustafsson
Jouko Koivisto
Mauri Isomaa
Sirkka-Liisa Isomaa
Ari Heikkilä

Läsnä Trosan kunnasta:

Jakob Etaat, kansliapäällikkö (sihteeri)
Johan Eklind, kulttuuritoimen johtaja
Sara Fältskog Eldros, KFTS:n tiedottaja
Per-Uno Nilsson, hoito- ja hoivatoimen
viranomaisjohtaja
Max Elnerud, kirjastonhoitaja

Käsiteltävät asiat
1. Aikaisempien kokousmuistioiden tarkistus
Yhteistyöryhmä tarkastaa ja hyväksyy edellisen yhteistyökokouksen kokousmuistion.

2. Ajankohtaista vanhustenhoidosta
Trosan kunnan vahaustenhoito osoittaa jälleen hyviä tuloksia Ruotsin kuntien ja
maakäräjien (SKL) mittauksessa avoimet vertailut. Toiminnan kehittämiseksi edelleen
kunta aikoo työskennellä aikaisempaa enemmän työterapeuttien kanssa. Nämä
kytketään varhaisessa vaiheessa kartoittamaan asiakkaan tukitarpeita ja tutkimaan,
millaisten toimenpiteiden avulla asukas voi jatkaa asumistaan omassa kodissa
palvelutaloon muuttamisen sijaan. Tämä voi sekä parantaa asiakkaan elämänlaatua että
sisältää säästöjä toiminnassa.
Trosagården ja Häradsgården ovat syksyn aikana lainanneet kiinteää polkupyörää, joka
on yhdistetty Googlen karttapalveluun. Pyörän eteen sijoitetun, suuren näytön avulla
käyttäjä kokee pyöräilevänsä Googlen karttapalvelun katunäkymässä. Laitteen avulla
asukkaat voivat kokea Ruotsin ja maailman eri alueet ilman, että heidän täytyy lähteä
fyysisesti minnekään.
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3. Ajankohtaista lastenhoidosta
Kunta jatkaa ponnisteluja tarjotakseen lastenhoitopalveluja osittain suomeksi. Tällä
hetkellä Väsbyn esikoulussa on yksi lapsi, joka toivoo saavansa tätä palvelua. Kunta
jatkaa äidinkielen opettajan rekrytointia kouluun, mutta toistaiseksi ei ole löytynyt
hakuprofiilia vastaavaa hakijaa.
4. Ajankohtaista kirjastosta/kuntatoimistosta
Kirjasto on saanut lukuisia ehdotuksia kirjallisuushankinnoista, ja on viime päivinä
tilannut joukon kirjoja.
5. Palaute opintopäivästä Suomi-instituutissa – ”Kirjallisuus ja lukemisen
kannustaminen vähemmistön näkökulmasta”
Suomi-instituutti piti 6. marraskuuta opintopäivän kirjallisuudesta ja lukemiseen
kannustamisesta vähemmistön näkökulmasta. Trosan kunnan kirjastohenkilökuntaa
osallistui opintopäivään saaden useita hyviä vinkkejä ja ideoita. Kirjastolle on annettu
tehtäväksi toimittaa yhdessä KFTS:n tiedottajan kanssa informaatioesite siitä, miten
kunta voi tukea kirjaston toimintaa. Kirjailijatapaamiset, elokuvanäytökset,
kiertonäyttelyt, äidinkielisovellukset, lisätty sähköisten kirjojen tarjonta sekä
muistilaatikot ovat joitain asioita/aktiviteetteja, joita kunta voisi tilata tai järjestää.
Lisätietoja tästä annetaan piakkoin.
Kirjasto tiedottaa lisäksi, että ostolistalla on suomenkielinen Muistipeli, ja että
lääninkirjasto on toimittanut suomenkielisen ”Lapsen ensimmäinen kirja” teoksen.
6. Kirjahankintojen/sovellusten sekä luku- ja opintopiirien kysyntä Suomiseurassa
Suomi-seura on äskettäin lähettänyt kirjastonhoitajalle kyselyn kirjahankinnoista. Yleisö
ja yhdistys voivat halutessaan jättää lisää ehdotuksia.
7. Eskilstunan kunnan, Oxelösundin kunnan ja Södermanlandin maakäräjien
välisen verkostoitumistapaamisen (26/11) palauteraportti
Verkostoitumistapaaminen 26/11 valitettavasti peruttiin useiden osallistujien
sairastumisen takia.
8. Täsmäytys Södertäljen tapahtuman (4/12) yhteydessä
Pääsylippuja ja tapahtuman julisteita jaetaan kokouksessa. Trosan ja Södertäljen välille
on varattu linja-auto.
9. Täsmäytys ennen Suomi-seuran itsenäisyyspäivän juhlia 6/12
Suomi-seuran itsenäisyyspäivän juhlinnasta 6/12 on tiedotettu muun muassa Suomen
Uutisviikko -lehdessä viime viikolla. Yhteistyöryhmä toivoo miellyttävää tapahtumaa ja
lukuisia osallistujia.
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10.Tietoa Ruotsin Radion Musalistasta 23. huhtikuuta 2016
Lisätietoja tästä aktiviteetista annetaan yhteistyöryhmän seuraavassa kokouksessa.

11. Seuraavan yhteistyökokouksen paikka ja aika
Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 23/2 kl. 15.30.
12.Muut asiat
KFTS tiedottaja kertoo aloittavansa äitiysvapaan helmikuussa 2016. Kunta palkkaa siksi
aikaa sijaisen, joka oletettavasti osallistuu myös vuoden aikana pidettäviin
yhteistyöryhmän tapaamisiin.
__________
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