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Kokousmuistio
Päivämäärä

28.09.2016

Paikka ja aika:

Trosan kunnantalo, 28.9.2016 klo 15.30–16.15

Neuvottelun osanottajat:

Mauri Isomaa
Seija Gustafsson
Eira Lavio
Kaj Wesander
Anneli Mäkelä

Läsnä Trosan kunnasta:

Helena Edenborg, kansliapäällikkö (sihteeri)
Richard Kihlgren, viestintäpäällikkö
Annika Lundgren Subotin, kulttuurikonsultti
Mats Larsson, koulutoimenjohtaja
Jessica Wride, omaisneuvoja (terveydenhuolto)
Max Elnerud, kirjastonhoitaja
Johan Eklind, kulttuuripäällikkö

Neuvottelukokous – suomen kielen hallintoalue
1. Edellisen kokousmuistion käsittely
Neuvotteluryhmä käy läpi ja hyväksyy 8. kesäkuuta 2016 järjestetyn
neuvottelukokouksen muistion.

2. Ajankohtaista vanhustenhoidossa
•
•
•

Ystäväpalvelun toiminta ja Suomi-yhdistyksen edustajan läsnäolo
hallituksessa.
Omaistuki ja tarjottavat palvelut. Jos suomenkielistä tukea tarvitaan,
otetaan yhteyttä Suomi-yhdistyksen edustajiin.
Selvitetään, onko omaistuen tiedotusmateriaali mahdollista kääntää
suomeen.

3. Ajankohtaista lasten päivähoidossa
•
•

Tällä hetkellä ei ole tiedossa lisää vanhempia, jotka olisivat ilmoittaneet, että
heidän esikouluun tulevat lapsensa tarvitsevat suomenkielistä toimintaa.
Suomen kielen äidinkielenopettajan haku jatkuu. Tehtävään rekrytointi on
vaikeaa. Ilmoitus on julkaistu monta kertaa. Noin 20 nuorta tarvitsee
äidinkielen opetusta suomeksi.
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4. Ajankohtaista kirjastossa, kulttuurissa ja kunnantoimistossa
•
•

•
•

•
•
•

Kirjailijat Kristian Borg ja Tuija Nieminen Kristofersson saapuvat Navetkirjastoon 10. marraskuuta klo 19 kertomaan kirjasta Finnjävlar.
Kirjasto selvittää suomenkielisten lehtien tilauksia: tavoitteena on muun
muassa lisätä lapsille/nuorille tarkoitettuja lehtiä ja tilata Ruotsin
Suomalainen -lehti molempiin kirjastoihin.
Lasten päivähoidossa aletaan käyttää Tove Janssonin suomenkielistä
”satusovellusta”, jota luetaan lukulaitteella.
Lokakuussa kunnan kaksi kirjastonhoitajaa lähtevät vierailulle Suomeen
lisätäkseen suomenkielisen kirjallisuuden ja kulttuurin osaamista. Matkan
järjestää Sörmlandin lääninkirjasto.
Suomenkielisen kirjallisuuden hankinta ja kuluneiden kirjojen vaihto jatkuu.
Uusia kirjahyllyjä ostetaan Trosan ja Vagnhäradin kirjastoihin, jotta
suomenkielistä valikoimaa voidaan tuoda esiin ja säilyttää.
Uusi Teatteri -ryhmällä on kaksi teatteriesitystä, joiden varaamista
suunnittelemme kunnan esikouluille syksyn aikana: ”Minä olen puu – Jag är
ett träd” ja ”Kuu nukkuu – Månen sover”. Esitykset on tarkoitettu
esikoulujen kaikille lapsille.

5. Raportti Kopolan teatterin vierailusta Trosaan
Trosa-Vagnhäradin Suomi-yhdistys järjesti 23. syyskuuta Kopolan teatterin
vierailun. Esitys oli menestys, ja tapahtumaan osallistui noin 120 henkilöä.

6. Seuraava neuvottelukokous
Seuraava neuvottelukokous järjestetään 29. marraskuuta klo 15.30 Trosan
kunnantalolla.

7. Muut aiheet
•
•
•

Eläkeläisyhdistys järjestää 4. marraskuuta ruotsinsuomalaisen päivän
Pensionärernas Hus -talolla.
Suomenkielisiä lukupiirejä on pyydetty.
Neuvotteluryhmää on pyydetty vierailemaan muissa suomen kielen
hallintoalueen kunnissa.

__________

Tarkastajan allekirjoitus

Otteen oikeaksi todistaa

