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Mötesanteckningar samrådsgrupp

Förvaltningskommun för meänkieli och finska
Närvarande:
Kalixin pirteät: Keijo Leppäniemi, Veli-Matti Niemi
Kalix sångklubb: Aimo Suomela, Pekka Komulainen
Vår kulturvagga: Maarit Kemi, Daniel Särkijärvi
Kalix kommun: Maria Vanhapiha Bergström, Margit Pettersson, Vappu Vuokila
Pönkkö
Information:
Lagförändringar som börjar gälla från januari 2019. Förskola ska erbjudas helt eller
till väsentlig del på finska och meänkieli. ÄO ska erbjudas helt eller till väsentlig del,
även mer betoning på att bibehålla kulturen. Kommunerna ska anta mål och
riktlinjer för alla fem nationella minoriteter. Samråden ska ske med minoriteter och
inte som tidigare ”representanter för minoriteterna”.
Äldreomsorg:
Projektet inom äldreomsorgen fungerar bra, men på Rönngården behöver vi titta
över hur det ska organiseras så att deltagandet blir högre. Seniorträffarna på
biblioteket är verkligen lyckade och uppnår syftet. Kulturbastun ser ut att läggas
längre fram i tidsplanen eftersom det planeras ombyggnationer på Ängsgården.
Språkhjälpen i större format (A4) är inte utförd än.
Förskola:
Ingen av förskolecheferna kunde närvara på mötet. Önskemål om ambulerande
modersmålslärare till förskolor som har behov önskas, eftersom modersmålsstöd
utan en fysisk person som kan språket anses vara för lite för språkrevitaliseringen.
Kommunen uppfyller de krav som finns på modersmålsstöd enligt Skolinspektionen.
Vi försöker få till ett nytt möte där förskolan kan diskuteras.
Kultur:
Vi kommer att ha första karaokedansen på biblioteket 29 september. Kalix
Sångklubb är först ut att ansvara för karaoken, sedan är det Kalixin pirteäts tur
nästa gång. Eventuellt kommer det att vara möjligt att låna böcker under kvällen.
Finska tidningar tas fram och boktips kommer att finnas. Tornedalingarnas dag firas

15 juli på Vassholmen där det kommer att bli flagghissning, barnaktiviteter, musik
och fika. Önskemål att Nilles harpor står för underhållningen. Önskemål att
Tornedalingarnas dag ska in i Sommarfestens program.
20 oktober blir det Tornedalskulturen med teatern Sekarotu på två språk.
(Anteckning efter mötet – Nilles harpor kommer att ordna underhållningen på
Tornedalingarnas dag och evenemanget ska in i Sommarfestens program).
Projektansökningar:
Beviljade ansökningar blev Vår kulturvaggas språkläger på meänkieli samt ArtForms
evenemang med Daniel Wikslund. Det har inkommit synpunkter från politiken att
evenemangen/projekten bör ske inom kommunen, så att fler får möjlighet att delta.
Idag står det att aktiviteten/projektet ska vara till för kommuninvånarna.
Ansökningsblanketten ska ses över. Dessutom har det inkommit synpunkter på att
det ska vara samma pris, oavsett medlemskap i föreningen som arrangerar eller
inte, vid evenemang som har en kostnad för deltagarna.
Övrigt:
Möjlighet att boka färdtjänst på finska och meänkieli ska kollas upp likaså möjligheten
att önska chaufför med dessa språkkunskaper. Kommunens färdtjänst sker sedan
några år tillbaka via RKM (Regionala kollektivtrafikmyndigheten).

