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KOKOUKSEN AVAUS

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.30
_____

§ 2

LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Ehdotus

Merkitään läsnäolijat tiedoksi ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.
_____

§ 3

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.
_____

§ 4

Sivu 5

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Asia

Toimikunnan edellisen kokouksen pöytäkirja on toimitettu oheismateriaalina ja hyväksyttänee.

Päätös

Pöytäkirja hyväksyttiin ja lähetetään varmennettavaksi edellisen kokouksen puheenjohtaja Heidi
Huldenille.
_____

§ 5

ALUEHALLINTO JA KIELIPOLITIIKKA

Asia

Maamme aluehallintoa on kehitetty itsenäisyytemme aikana useaan otteeseen. Viimeisin yritys
aluehallinnon uudistamiseen tapahtui edellisen hallituksemme ns. SOTE-uudistuksen myötä. Uudistus kariutui kuitenkin siinä muodossa, mitä hallitus esitti. Todennäköistä kuitenkin on, että aluehallinnon uudistusta jatketaan tulevaisuudessakin jossakin muodossa ja tämä työ vaatii myös kielellisten asioiden huomioon ottamista.

Valmistelija

SH/kk

Ehdotus

Kuullaan Åbo Akademin professori Markku Suksin esitys aiheesta ”aluehallinto kielellisestä perspektiivistä” ja keskustellaan teemasta alustuksen pohjalta.

Päätös

Kuultiin Markku Suksin esitys aluehallinnon uudistuksesta ja kielellisten oikeuksien huomioimisesta
siinä prosessissa. Suksin esitys keskittyi erityisesti edellisen hallituksen ns. SOTE-uudistukseen.
Suksin esitys merkittiin tiedoksi.
_____

Lisätiedot
§ 6

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi
KIELELLINEN YHDENVERTAISUUS VARSINAIS-SUOMEN KUNNISSA

Pöytäkirjantarkastajat
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Asia

Varsinais-Suomen kunnat ovat pääosin suomenkielisiä, mutta sekä Parainen että Kemiönsaari
ovat kuntia, joissa vallitsevat kieliolot ovat poikkeukselliset, ruotsin kieli on enemmistönä ja lisäksi
puhutaan monia vieraita kieliä. Kaarina on esimerkki kaupungista, jossa valtaosa asukkaista on
suomenkielisiä mutta jossa ruotsinkielisen vähemmistön eteen on tehty melko paljon työtä kaupungin toimesta.

Valmistelija

SH/kk

Ehdotus

Kuullaan Kemiönsaaren hallintojohtaja Erika Strandbergin alustus Kemiönsaaren kielellisistä oloista sekä Kaarinan kaupunginvaltuuston jäsen Åsa Gustafssonin näkemyksiä kielellisen vähemmistön asemasta suomenkielisessä kunnassa. Käydään keskustelua esitysten pohjalta.

Päätös

Kuultiin Kemiönsaaren hallintojohtaja Erika Strandbergin esitys Kemiönsaaren kunnan kielipolitiikasta. Kemiönsaari toimii kuntana täysin kahdella kielellä. Esityslistat, pöytäkirjat ja muu keskeinen
hallintoon liittyvä materiaali toimitetaan aina sekä suomeksi että ruotsiksi. Kokoukset sujuvat kahdella kielellä pääosin siten, että kukin puhuu omaa äidinkieltään. Kunnan kaksikielisyys herättää
jonkin verran kiinnostusta kuntaan muuttamista pohtivien keskuudessa, erityisesti päivähoito- ja
koulupalvelut kiinnostavat. Kunnan kielellinen jakautuminen ruotsin- ja suomenkielisiin on pysynyt
suhteellisen vakaana viime vuosina.
Strandbergin esitys ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.
_____

Lisätiedot
§ 7

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi
VARSINAIS-SUOMEN LIITON KIELIOHJELMA

Asia

Kielellisten palvelujen toimikunnan edellisessä kokouksessa huomioitiin, että Varsinais-Suomen
liiton kieliohjelma kaipaa päivittämistä ja tarkennuksia. Toimikunnan sihteeri lupasi tehdä esityksen
uudeksi kieliohjelmaversioksi.

Valmistelija

SH/kk

Ehdotus

Saaristo- ja maaseutuasiamies esittelee uudistetun luonnoksen Varsinais-Suomen liiton kieliohjelmaksi. Toimikunta tekee mahdolliset muutokset/lisäykset ja hyväksyy luonnoksen.

Päätös

Saaristo- ja maaseutuasiamies esitteli korjatun luonnoksen Varsinais-Suomen liiton kieliohjelmaksi.
Korjaukset koskivat lähinnä voimassa olevaa säädöspohjaa (ns. aluekehityslaki vuodelta 2014) sekä uusimpia tilastotietoja maakunnastamme kielellisen jakautumisen osalta.
Käytiin keskustelua Varsinais-Suomen liiton kieliohjelmasta.
Björn Taxell katsoi, että esim. kilpailutusasiakirjat pitäisi maakunnan liiton pystyä toimittamaan
sekä suomeksi että ruotsiksi. Krista Lahtinen näki molempien kotimaisten kielten käytön sidosryhmäyhteistyössä ensiarvoisen tärkeänä.
Päätettiin käyttää esitetty kieliohjelmaluonnos vielä s-postilla toimikunnan kommenttikierroksella ja
pyrkiä vaikuttamaan omalla toiminnallamme siihen, että kaksikielisyyttä tuodaan positiivisesti esiin
Varsinais-Suomen liiton toiminnassa. Lisäksi päätettiin pyytää Turun Kauppakamarin edustaja toimikunnan seuraavaan kokoukseen esittämään liike-elämän näkökulmia maakuntamme kaksikielisyyteen.

Pöytäkirjantarkastajat
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Kieliohjelmaluonnos ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.
_____
Lisätiedot
§ 8

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi
TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT

Ehdotus

Käsitellään mahdollisia tiedoksi annettavia asioita.

Päätös

Ei tiedoksi annettavia asioita.
_____

§ 9

MUUT ASIAT

Ehdotus

Toimikunta käsittelee muut mahdolliset asiat.

Päätös

Ei muita asioita.
_____

§ 10

SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös

Seuraava kokous pidetään 5.5.2020 klo 14 Varsinais-Suomen liitossa.
_____

§ 11

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.57.
_____

Pöytäkirjantarkastajat

