2016-12-16
Mötesanteckningar samrådsgrupp

Förvaltningkommun för meänkieli och finska
Närvarande:
Kalix kommun: Minna Hakanen, Maria Vanhapiha
Kalixin pirteät: Keijo Leppäniemi, Veikko Ylikärppä
Kalix sångklubb: Pekka Komulainen, Veikko Sädesuo
Vår kulturvagga: Maarit Kemi, Daniel Särkijärvi
Ansökningar:
Vi inför tre ansökningsdatum per år, slutet av januari, maj och oktober, då blir det
enklare att ta upp dem i samrådsgruppen och underlättar för dem som söker bidrag i
slutet av året.
Infocenter:
Finska- och meänkielitalande besök har ökat på Infocenter. Nya finska och
meänkielikassarna har kommit. Vi har beställt lite profilvaror för marknadsföring
samt en skärmvägg för mässor och dyl.
Äldreomsorg:
Språkhjälpshäftet ska tryckas så fort vi fått vi är klara med ändringarna. Vi kommer
att göra ett provtryck av denna och sedan ändra den utifrån vår kommuns behov.
Maarit berättar om sin enkätundersökning gällande äldreomsorg och den visar att
förståelsen är den viktigaste punkten när det gäller omvårdnad. Frågan om finskoch meänkielispråkig avdelning lyfts återigen. Minna för vidare de starka åsikterna
om en finsk- och meänkielispråkig avdelning inom äldreomsorgen. Idag råder
platsbrist inom äldreomsorgen. Minna berättar att de finskspråkiga är mycket
integrerade i Kalix. Vi har relativt många med finska/meänkielikunskaper i
personalen och försöker ha personalen där behoven finns. Det är individens eget
beslut, när de behöver hjälp. Kontaktpersonen försöker man alltid att få med de
rätta språkkunskaperna.
Evenemangen:
Sverigefinländarnas dag med karaoke och dans hade fler deltagare än tidigare år och
var mycket omtyckt. Även tornedalsafton var otroligt uppskattad av besökarna, alla
var lyriska över den fantastiska musiken. Antalet deltagare var högre än föregående
år, men vi önskar att fler kommer på detta arrangemang. Fortsättningsvis kommer
vi att använda discolokalen på FH istället för biosalongen för dessa två evenemang,

eftersom den är bättre lämpad för antalet besökare. Kalixveckan och själva
Vassholmsdagen var mycket lyckade. Försöket med karaoke och dans i Töre var bra
arrangerat, men hade få deltagare. Tornedalingarnas dag firades på Vassholmen
med premiär av Meänpeli. Det var relativt få besökare, men antalet väntas öka
eftersom märkesdagen är så ny och inte inarbetad. Vassholmen är en bra miljö för
firandet av denna dag. Finlands självständighets dag firades på Galleria Kalix samt
med gudstjänst och fika med allsång. Detta år hade firandet rekord i antal besökare
och folk förväntade sig redan i förväg att det skulle vara evenemang på gallerian,
vilket visar att detta är inarbetat.
Övrigt:
NLL Elisabeth Hjelm kunde inte närvara, Maarit vill återkoppla översättningarna de
skulle göra.
Finland 100år ska uppmärksammas under året och speciellt på
självständighetsdagen. Vi planerar att fira 6 december på bland annat Folkets hus
och fortsätter planeringen nästa år.
Många upplever att kommunen är positivare och vet vad det handlar om, när det
gäller förvaltningsområde.
Föreningarna:
Vår Kulturvagga: Ökat antal medlemmar 111 stycken totalt. Revitaliseringsarbete
med hela familjer, fler ungdomar.
Kalix Sångklubb: Karaokekvällar och dans. Ordnat tävlingar. Varit till Keminmaa. 6070 medlemar.
Kalixin Pirteät: Fler som ställer upp och jobbar. Båtresa stockholm-helsingfors med
RSKL. Bingo, karaoke och matlagningskurser. Cirka 50 medlemar.

