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Paikka ja aika:

Trosan kunnantalo, 29.11.2016 klo 15.30–16.30

Neuvottelun osanottajat:

Seija Gustafsson
Eira Lavio
Kaj Wesander
Jouko Koivisto
Kaj Wesander
Ari Heikkilä

Läsnä Trosan kunnasta:

Helena Edenborg, kansliapäällikkö (sihteeri)
Richard Kihlgren, viestintäpäällikkö
Mats Larsson, koulutoimenjohtaja
Jessica Wride, omaisneuvoja (terveydenhuolto)
Max Elnerud, kirjastonhoitaja

Neuvottelukokous – suomen kielen hallintoalue
1. Ajankohtaista lasten päivähoidossa
•

•

Tilanne on sama kuin edellisessä kokouksessa. Tällä hetkellä ei ole tiedossa
lisää vanhempia, jotka olisivat ilmoittaneet lastensa tarvitsevan
suomenkielistä toimintaa esikoulussa. Suomen kielen äidinkielenopettajan
haku jatkuu.
Kaksikielinen teatteriesitys ”Kuu nukkuu – Månen sover” (Uusi Teatteri) on
esitetty kunnan esikoulujen kaikille lapsille. Neljä esitystä Trosassa ja kolme
Vagnhäradissa. Aikomuksena oli myös nähdä esitys ”Minä olen puu – Jag är
ett träd”, mutta esitys oli täyteen varattu.

2. Edellisen kokousmuistion käsittely
Neuvotteluryhmä käy läpi ja hyväksyy 28. syyskuuta 2016 järjestetyn
neuvottelukokouksen muistion.

3. Ajankohtaista vanhustenhoidossa
•

•
•

Sveriges Radion suomenkielinen kanava Sisuradio tutkii, kuinka suomen
kielen hallintoalueeseen kuuluvat kunnat tarjoavat suomenkielistä
omaistukea henkilöille, jotka hoitavat läheisiään. Jessica Wride valmistelee
kunnan vastaukset kysymyksiin.
Omaistuen ja ystäväpalvelun tiedotusmateriaalin kääntäminen suomeen
jatkuu.
Ruotsin Suomalainen -lehti on tilattu erityisesti tiettyihin kunnan
vanhainkoteihin, joihin kuuluvat Trosagården, Ängsgården ja Häradsgården.
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4. Ajankohtaista kirjastossa, kulttuurissa ja kunnantoimistossa
•
•

•

•

•

•

Kirjailijat Kristian Borg ja Tuija Nieminen Kristofersson vierailivat Navetkirjastossa 10. marraskuuta kertomassa kirjasta Finnjävlar.
Kirjasto on selvittänyt suomenkielisten lehtien tilaustilanteen. Uusiin
tilauksiin kuuluvat manga-aiheinen lehti lapsille/nuorille, kotieläinlehti
lapsille/nuorille, kulttuurilehti Liekki ja Ruotsin Suomalainen -lehden
tilausmäärän lisäys, jotta lehti toimitetaan molempiin kirjastoihin.
Raportti kunnan kahden kirjastonhoitajan vierailusta Suomeen. Sörmlandin
lääninkirjaston järjestämän matkan tarkoituksena oli lisätä suomenkielisen
kirjallisuuden ja kulttuurin osaamista.
Trosan ja Vagnhäradin kirjastoihin tilattiin uusia kirjahyllyjä, jotta
suomenkielistä valikoimaa voidaan tuoda esiin ja säilyttää, mutta hyllyjen
toimitus on viivästynyt. Toimitusaika on pitkä.
Kaksi kunnan kirjastonhoitajaa osallistui Suomen instituutin
seminaaripäivään, joka järjestettiin kirjastohenkilöstölle 11. marraskuuta.
Seminaarissa keskityttiin meänkieleen ja suomeen.
Sörmlandin lääninkirjaston Sörmlandin lapsille antaman lahjakirjan lisäksi
vuonna 2017 annetaan Pikku, pikku lauluja (Små, små visor), joka on sekä
suomen- että ruotsinkielinen laulukirja, jonka mukana tulee CD-levy. Kirjan
voi noutaa kirjastosta neuvolasta saadulla lahjakortilla.

5. Yhteistapahtuman järjestäminen Södertäljen kunnan kanssa
3. joulukuuta: konsertti Ljus i fönster och hjärtan – Valoa
ikkunoissa ja sydämissä
Trosan kunta osallistuu tänäkin vuonna Södertäljessä vuosittain Suomen
itsenäisyyspäivänä järjestettävän konsertin toteuttamiseen. Tämän vuoden
teemana on Ljus i fönster och hjärtan – Valoa ikkunoissa ja sydämissä.
Trosan kunnalla on 50 vapaalippua, joista muutama on noudettu kunnan
vastaanotosta. Jäljellä olevat liput jaetaan neuvottelukokouksessa. Trosan ja
Södertäljen välille on tilattu bussikuljetus.

6. Palautetta osallistumisesta hiljattain perustettuun suomenkielisen
vähemmistön kansalliseen poliitikkoverkostoon
Haningen kunta järjesti 24. marraskuuta ensimmäisen tapaamisen suomenkielisen
vähemmistön kansallisen poliitikkoverkoston perustamiseksi. Tapaamiseen osallistui
20 suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvaa kuntaa.
Trosan kunnasta osallistui suomen kielen hallintoalueen koordinaattori Helena
Edenborg. Trosan kunnan Martina Johanssonin (C) oli myös tarkoitus osallistua,
mutta hän estyi pääsemästä paikalle.

Tarkastajan allekirjoitus

Otteen oikeaksi todistaa
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7. Seuraava neuvottelukokous
Seuraava neuvottelukokous järjestetään 21. helmikuuta klo 15.30 Trosan
kunnantalolla.

8. Muut aiheet
•

•

•

•

Ruotsinsuomalainen päivä järjestettiin Pensionärernas Hus -talolla
4. marraskuuta. Trosa-Vagnhäradin Suomi-yhdistys hakee 2 000 kruunun
tapahtuma-avustusta musiikkiesityksen kustannuksiin. Neuvotteluryhmä
hyväksyi hakemuksen.
Trosan kunta on ottanut käyttöön suomen kielioppaan/sanakirjan, josta voi
olla apua kunnan toiminnassa. Sanakirja on toimitettu painettavaksi, ja se
jaetaan kaikille Trosan kunnan työntekijöille. Sanakirja perustuu
Skinnskattebergin kunnan kielioppaaseen, ja meille on myönnetty lupa sen
käyttöön.
Vuonna 2017 kunnantoimisto aikoo suunnitella neuvotteluryhmän vierailun
toiseen kuntaan, joka kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Ehdotus
esitetään keväällä neuvotteluryhmälle, joka sopii toteutuksesta ja valitsee
sopivan kunnan.
Trosa-Vagnhäradin Suomi-yhdistys haluaa järjestää Suomen
itsenäisyyspäiväjuhlan 6. joulukuuta. Yhdistys hakee 3 000 kruunun
avustusta järjestääkseen tapahtuman, joka sisältää muun muassa konsertin
ja kahvitarjoilun. Neuvotteluryhmä hyväksyi hakemuksen.

__________
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