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Mötesanteckningar samrådsgrupp

Förvaltningskommun för meänkieli och finska
Närvarande:
Kalixin pirteät: Keijo Leppäniemi
Kalix sångklubb: Esko Kynkäänniemi, Veikko Sädesuo
Vår kulturvagga: Maarit Kemi, Daniel Särkijärvi
Kalix kommun: Maria Vanhapiha (Koordinator) Minna Hakanen (ÄO), Margit
Pettersson(FoK), Karl-Göran Lindbäck (FoK)

Budget och verksamhetsplan:
I det stora hela fanns inga invändningar mot budgeten, som är relativt lik
föregående år. Vår kulturvagga motsatte sig dock skarpt att en så betydande del av
budgeten går till personalkostnad för sådana uppgifter som de inte anser kan räknas
som merkostnad. Föreningarna ifrågasatte hur Infocenterdelen blir en kommunal
merkostnad. Föreningarna önskar att kommunen ska betala en del av
lönekostnaderna. I budgeten har avsatts pengar till kommunens tre stora
kulturarrangemang Sverigefinnarnas dag, Kulturnatta samt Tornedalsafton. I år blir
det dessutom Kalix sommarfest, vilken vi avsatt en pott för att främja och synliggöra
finska och meänkieli. Liksom tidigare år kommer Finlands nationaldag och
Tornedalingarnas dag att uppmärksammas. I år satsar vi lite mer på Finlands
nationaldag med tanke på 100 års jubileumet. Översättningar kommer att
genomföras och prioriterade områden är äldreomsorg och socialomsorg.
Verksamheterna förskola, fritid- och kultur, äldreomsorg samt Infocenter har
tilldelats pengar för att de ska kunna utföra insatser gällande finska och meänkieli.
Föreningarna KalixinPirteät, Meän kulttuurikehto samt Kalixin lauluklubi tilldelades
10.000kr i kulturstöd för finska- och meänkieliaktiviteter för kommuninvånarna.
Detta för att underlätta planeringen av aktiviteter. En större kartläggning kommer
att genomföras. Revitaliseringsarbetet med språkpaket till nyfödda samt bokpaket till
familjer belastar inte årets budget nämnvärt. Förutom bidrag till Met Nuoret för
framtagande av språkpaket på meänkieli, vilket kommer att spara oss både tid och
pengar. Dessutom är det bra med ett gemensamt material för kommunerna.
Äldreomsorg: Språkhjälpshäftena ska introduceras i år. Rekryterar personal från
finska sidan. Nationaldagarna firas och uppmärksammas, ledsagare till kulturella
evenemang, utökad information på hemsidan, kartläggning sker kontinuerligt, jobbar

med kultursensitivitet. Kan köpa in kulturell stimulans. Eventuellt är ett nytt
äldreboende på gång i Kalix, Minna har vidarefört önskemål om
finsk/meänkieliavdelning redan i detta stadium.
Förskolan: Mindre efterfrågan för förskola delvis på finska och meänkieli. Vi har
information om möjligheten till detta på bl.a. hemsidan, språkpaket, på själva
förskolan, vid samtal och dyl. Ansökningsblanketten ska ändras, så att det tydligt
framgår att vi har möjligheten till förskola delvis på dessa språk. Skyltning på
förskolorna om rättigheterna till förskola på finska och meänkieli ska sättas vid
entréerna. Sedan behöver vi göra några allmänna annonser. Förskolepedagogerna
fortsätter med sitt eget nätverk och planerar vidareutbildningar.
Infocenter: Mer jobb med hemsidan och fler översättningar. Vi ska planera en
mindre broschyr om Kalix som förvaltningsområde. Give aways m.m. med
minoritetstema är delvis gjorda.
Biblioteket: Muminutställningen har premiär på Kulturnatta. Det ordnas många
kringaktiviteter med Muminmamma, pyssel, boktema, inbjudningar till förskolor
m.m. Kontinuerliga inköp av barn-, ungdoms- och vuxenlitteratur. Barnaktiviteter på
tre språk planeras samt författarbesök till hösten. Öppet hus blir preliminärt i slutet
av mars.
Ansökningar:
Bidragsansökningar Vårkulturvagga 10000kr samt Met Nuoret 9075kr .
Övrigt:
NLL Elisabeth Hjelm kunde inte närvara, Maarit vill återkoppla översättningarna de
skulle göra. Sedan ville samrådsgruppen ta upp frågan om tidsbokning på finska och
meänkieli.

