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§1. Mötet öppnas
Ordförande Thomas Blomqvist öppnade mötet klockan 12.07
§2. Stadgeenlighet och beslutförhet
Beslut:

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§3. Val av protokolljusterare
Beslut:

Till protokolljusterare valdes Christel Liljeström och Patrick Ragnäs.

§4. Godkännande av föredragningslistan
Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

§5. Protokoll från föregående möte
Beslut:

Protokollet från mötet 16.5.2018, bilaga 1, godkändes.

§6. Allmänpolitisk diskussion
Ordförande Thomas Blomqvist inledde diskussionen och konstaterade att behandlingen av
vård- och landskapsreformen har varit inne i ett avgörande skede i flera månader. För tillfället
håller social- och hälsovårdsutskottet på att bereda sina betänkanden om de tre centrala
lagarna, lagen om ordnande av social- och hälsovård, landskapslagen och valfrihetslagen. När
utskottet har röstat genom ett betänkande går det vidare till grundlagsutskottet. Det är möjligt
att grundlagsutskottet ännu kräver ändringar. Efter grundlagsutskottets behandling går ärendet
tillbaka till social- och hälsovårdsutskottet. Därefter går lagförslagen till omröstning i
plenum. För att ett landskapsval ska kunna hållas i maj krävs att plenum röstar genom lagarna
absolut senast i början av december.
Social- och hälsovårdsutskottets behandling av lagen om ordnande av social- och hälsovård
och bestämmelsen om upprätthållande av omfattande jour dygnet runt avbröts på grund av
oenighet om Vasa centralsjukhus.
Folktinget har fortgående försökt påverka lagberedningen och när det gäller specialomsorg
och vissa andra tjänster på svenska har Folktinget gjort bakgrundsmaterial och varit i kontakt
med minister Saarikko. Det är dock inte sannolikt att ändringar görs i lagarna.
Kjell Wennström berättade om landskapsberedningen i Egentliga Finland och lyfte fram två
frågor som är oroväckande i beredningen av förvaltningsstadgan. Dessa är språket i
möteshandlingarna och språkkraven för personalen. Bestämmelserna bör förtydligas så att
landskapet i praktiken ska kunna ge den service och information på svenska som det är
skyldigt till. Wennström önskade att Folktinget uppmärksammade beredningsorganisationen
på dessa frågor.
Markus Österlund kommenterade att nätverket för de tvåspråkiga landskapen träffas nästa
vecka och behandlar då bland annat påverkningsorganets utformning. Till nätverkets uppgifter
hör också att behandla frågor som relaterar till förvaltningsstadga och språkkrav.
Ulla Salmenheimo-West berättade att Arjen tietosuoja -utbildningen hittills funnits bara på
finska. Nu finns svensk text på kursvideon, så nu kan den göras även på svenska.

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt är förstås frågan om fulljour aktuell. Dessutom har distriktet gjort
avtal med Umeå om samarbetet kring deras helikopter. Hon berättade också att om
vårdreformen inte går genom har sjukvårdsdistriktet planer på att integrera social- och
hälsovården. Kommunerna ska först höras i frågan.
Blomqvist kommenterade att Folktingets ståndpunkt är klar när det gäller jourfrågan och
Folktinget har arbetat för att påverka lagstiftningen så mycket som är möjligt. Om Vasa inte
ska upprätthålla fulljour, är Folktingets uppgift att arbeta för att den svenskspråkiga servicen
fungerar i praktiken och bevaka att Seinäjoki centralsjukhus kan ge service på svenska.
Blomqvist konstaterade också att det finns många exempel på myndigheter som inte kan ge
svensk service, vilket han ofta får respons om.
Kristina Beijar informerade om Folktingets seminarium om tryggande av offentliga
säkerhetstjänster i Helsingfors 3.10.2018. Detta gäller vissa förvaltningssektorer som har en
central betydelse inom Folktingets verksamhet. Representanter för inrikesministeriet,
polisväsendet, nödcentralsverksamheten och räddningsväsendet deltar som föredragshållare
och informerar om språkliga rättigheter och skyldigheter inom respektive sektor. Därtill
ordnas en paneldebatt, där deltagarna diskuterar utbildningssituationen inom de nämnda
förvaltningssektorerna.
Österlund kommenterade slutligen att Folktinget aktivt arbetat för en modell som skulle
förbättra tillgången till vissa social- och hälsovårdstjänster som har ett litet
befolkningsunderlag på svenska. Det behövs en ändring i reformlagarna, men om en ändring
inte är möjlig, kommer Folktinget att arbeta vidare för att hitta andra lösningar.
Beslut:

Den allmänpolitiska diskussionen antecknades för kännedom.

§7. Folktingsmedaljörerna 2018
--Noterades att Christel Liljeström anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet under
behandlingen av denna paragraf.
Noterades att Birgitta Olsson valdes till protokolljusterare för denna paragraf.
Noterades att ordförande Thomas Blomqvist avlägsnade sig från mötet 12.28.
Noterades att vice ordförande Jacob Storbjörk tog över ordförandeskapet.
--Markus Österlund redogjorde för nomineringsprocessen, inkomna förslag, bilaga 2, och
presidiets beredning i ärendet, bilaga 3.
--Noterades att ordförande Blomqvist anlände till mötet 12.35.
Noterades att Blomqvist tar över ordförandeskapet 12.43.
--Beslut:

Styrelsen omfattade presidiets förslag och noterade de under mötet inkomna
förslag till folktingsmedaljörer inför 2019. Styrelsen beslöt vidare bredda
informationsspridningen om möjligheten att nominera personer för
folktingsmedaljen bland annat till kommunerna och det finska Finland.

§8. Svenska dagen och Svenska veckan 2018
Svenska dagen
Informatör Stina Heikkilä berättade om Svenska dagens huvudfest på Åbo Svenska Teater
och att den direktsänds på Yle fem mellan kl. 19.50-21.10. Sändningen produceras av Parad
Media. Svenska Yle finansierar i år en del av produktionskostnaderna och Stiftelsen för Åbo
Akademi understöder programmet betydligt. Biljettsläppet för allmänheten är via Åbo
Svenska Teater onsdag 10.10 kl.12, inbjudningarna från Folktinget går 4.10. Det finns rätt få
platser i teatersalongen så därför kommer 98 extra platser att erbjudas i restaurang Tiljan där
det är möjligt att följa med sändningen via en monitor. Thomas Lundin kommer att göra
intervjuer därifrån. För underhållningen står bland andra Kasmir, Tika Sevón Liljegren,
Johanna Grüssner och Florakören och Brahe Djäknar. Sonja Kailassaari och Mårten
Svartström är konferencierer. Åbofesten är också ett samarbete med 100-årsfirande Åbo
Akademi.
Folktinget arrangerar också en Svenska dagen-fest 6.11 i Kristinestad i Kulturhuset Dux i
samarbete med staden Kristinestad. Månskensbonden och lokala aktörer kommer att stå för
underhållningen. Ambassadör Anne Huhtamäki, som har rötter i Kristinestad, håller festtalet.
Folktingets representanter på plats är bland andra Jacob Storbjörk och Patrick Ragnäs.
Det blir också en mottagningsfest i Helsingfors 5.11 kl.14-16, inbjudningarna till den sänds
senast 12.10.
Svenska veckan
Projektkoordinator Maria Larma berättade att Svenska veckan firas 5-11 november. I år har
orterna utvidgats med Vasa & Korsholm som blir den 16:de orten i vår kulturvecka.
Vi samarbetar också med Haaga-Helia i Borgå och Helsingfors Universitetssjukhus HUS.
Alla programnummer som arrangeras via Folktinget ska nu finnas på www.svenskaveckan.fi
som till antalet är dryga 70, främst teater och barnkonserter placerade direkt i skolor och
daghem. Därtill arrangerar orterna själva program. Varje orts program förs in på hemsidan av
de lokala kulturansvariga. Även utomstående aktörer kan marknadsföra sina egna program på
sidan.
För att evenemanget ska få synlighet har vi för första gången låtit designa en Svenska veckan
affisch. Även servetter har tryckts upp i år och finns i nya färger och lämpar sig väl för
exempelvis språkbadsfika på arbetsplatser. Gula Svenska veckan reflexer delas ut i 13 000
exemplar.
Hemsidan uppdateras hela tiden med nya program. Svenska veckan har också en egen
Facebook sida.
Christel Liljeström berömde Svenska veckans hemsida.
Beslut:

Informationen antecknades för kännedom.

§9. Ekonomi
Ekonomisk rapport, 31.8.2018
Markus Österlund redogjorde för den ekonomiska mellanrapporten, bilaga 4. Han sade att
ekonomin är i balans. Personalkostnaderna är högre än under motsvarande period 2017 men i
linje med budgeten för 2018. Kostnaderna för den ordinarie verksamheten är litet lägre än
2017.

Rapport från diskussioner om statsunderstödet med Undervisnings- och kulturministeriet
Österlund nämnde att Undervisnings- och kulturministeriet gör en granskning av
räkenskapsåret 2017, och att de har bett om information av Folktinget. En tjänsteman vid
ministeriet har gjort en ny tolkning av principerna för statsunderstödet. Ministeriet har tidigare
definierat att det allmänna understödet från ministeriet får täcka högst 80 % av de godtagbara
kostnaderna. Den återstående delen ska finansieras med andra intäkter och kan bestå av bl.a.
privatfinansiering, stöd från företag eller stiftelser. Folktinget finansierar klart mera än 20 %
av de godtagbara kostnaderna med andra allmänna verksamhetsbidrag.
Nu anser ministeriet att Folktinget inte ska få räkna med de allmänna verksamhetsbidragen
som en del av självfinansieringsdelen, utan att Folktinget borde finansiera 20 % av de
godkända kostnaderna med t.ex. insamlingar eller placerings- och finansieringsverksamhet.
Den här tolkningen skulle innebära att Folktinget måste betala tillbaka en del av
statsunderstödet. Österlund har i kontakter med ministeriet, bl. a. med kanslichef Anita
Lehikoinen, påtalat det absurda i detta resonemang. Trots flera kontakter till ministeriet har de
inte ännu meddelat sitt beslut i frågan.
Beslut:

Den ekonomiska rapporten och informationen gällande statsunderstödet
antecknades för kännedom.

§10. Folktinget på SuomiAreena
Projektkoordinator Maria Larma redogjorde för årets SuomiAreena. DNA och
Försvarsmakten var årets huvudsponsorer och årets tema var tolerans och ansvar.
Folktingets paviljong Café Svenskfinland var i år ett båthus. Svenska klubben i Björneborg,
Folkhälsan, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund och Svenska litteratursällskapet
fungerade som samarbetsparter. På Folktingets dag bjöd Natur och miljös pedagoger på
program om hållbar livsstil.
SuomiAreena 2018 besöktes av 68 000 personer. Under veckan ordnades 200 diskussioner
varav 5 var svenskspråkiga. Folktingets egen diskussion ”Vilka åtgärder behövs för en mera
hållbar framtid” lockade i gassande solsken cirka 80 deltagare. I panelen satt Erik Bonsdorff,
professor i marinbiologi vid Åbo Akademi, Maria Wetterstrand, miljöpartistisk
samhällsdebattör, biolog och VD på kommunikationsbyrån Miltton Purpose samt
riksdagsledamot Anders Adlercreutz. Antonia Berg, politisk journalist vid MTV fungerade
som moderator för diskussionen. Diskussionen finns att se via Folktingets
hemsida/evenemang.
Folktingets mingel besöktes av cirka 80 personer.
Folktinget samarbetade med Pori Jazz och bjöd på tre gratis jazzkonserter på svenska - en
barnkonsert med Raka Bananer och två vuxenkonserter, en med Amanda Ginsburg och en
med Nossa Bossa. Folktingets gula ballonger som delades ut efter konserterna hade en
strykande åtgång.
Under veckan delade Folktinget dessutom ut äppeljuice, veganska snacks, tomater samt
ekologiska disktrasor.
Folktinget har ansökt om att få delta i SuomiAreena 2019. Evenemanget går av stapeln 1519.7.2019.

Business Finland och OAJ fungerar som huvudsponsorer 2019. Temat är ”tulevaisuuden
osaaminen ja innovaatiot”. Folktinget har meddelat sitt intresse att delta i evenemanget 2019
samt ansökt om att få ordna en diskussion ”Spetskompetens för framtidens arbetsmarknad”
(arbetsrubrik) på svenska.
Folktinget måste hitta nya samarbetspartners då endast Svenska kulturfonden i Björneborg är
klar inför nästa år. Utmaningen med SuomiAreena är tidpunkten, svårigheten att hitta logi
samt att formatet för evenemanget är så strikt. I år var värmeböljan den största utmaningen.
Beslut:

Informationen antecknades för kännedom.

§11. Folktingets målsättningar inför regeringsprogrammet 2019–2023
--Noterades av ordförande Thomas Blomqvist avlägsnade sig från mötet 13.32.
Noterades att vice ordförande tar över ordförandeskapet.
--Markus Österlund sade att AU på sitt möte 4.9.2018 lyfte fram att det vore viktigt att
Folktinget så fort som möjligt definierar sina viktigaste målsättningar inför riksdagsvalet
2019, för att kunna vara i kontakt med partierna i god tid innan valkampanjen kör igång.
Kansliet har påbörjat arbetet och ett första utkast till målsättningar delades ut till styrelsen och
styrelsen ombads skicka in kommentarer.
Beslut:

Folktingets AU ges fullmakt att godkänna Folktingets målsättningar inför
regeringsprogrammet 2019–2023.

--Noterades att Thomas Blomqvist anlände till mötet 13.37.
§12. Folktinget 100 år
Markus Österlund berättade att det planeras två jubileumsseminarier som infaller kring
Folktingets årsdag 19 maj 2019. Folktinget 100 lyfts också upp under sessionen på Åland och
förstås i samband med Svenska dagen. Arbetet med en historik är också på gång. En
redaktionskommitté med personer som har bra kännedom om Folktingets historia och
organisation kommer att tillsättas. Redaktionskommittén ger i uppgift att anlita författare,
planera och redigera texterna samt sammanställa historiken i samarbete med Folktingets
tjänstemän. Historiken blir färdig till Svenska dagen 2019.
Historikens syfte är att ge en överskådlig beskrivning av Folktinget och dess verksamhet. Det
är motiverat att särskilt undersöka vilken betydelse Folktinget har haft som initiativtagare och
påverkningsorgan när det gäller vissa frågor av stor betydelse för den svenskspråkiga
befolkningen som t.ex. arbetet i Ahtisaari-arbetsgruppen som ledde till
nationalspråksstrategin.
Beslut:

Folktingets AU ges fullmakt att godkänna redaktionskommitténs
sammansättning.

§13. Folktinget i Farten
Camilla Grundström konstaterade att styrelsen i samband med strategitänket efterlyste en
större synlighet för Folktinget, både i svensk- och finskspråkiga miljöer. Kansliet har arbetat
på saken och tagit fram konceptet Folktinget i farten. Folktinget i farten handlar om olika
typer av aktiviteter av pop-up karaktär som kan förverkligas som en egen aktivitet alternativt
som en aktivitet tillsammans med annan aktör. Det kan till exempel handla om
-

att besöka språköarna, som ett separat evenemang eller i kombination med annat
evenemang på orten
att Folktinget syns i gatubilden på sessionsorten
att Folktinget ordnar ett diskussionstillfälle i stil med ”kom och diskutera oss”, som
eget evenemang eller tillsammans med annan aktör
att ordna träffar kring aktuella teman, till exempel SOTE, språkklimatet
att Folktingets verksamhet presenteras i den lokala x-föreningen
att presentera Folktinget genom att ordna en diskussion/informera om
språkskydd/bjuda på kaffe på orten x/dela reflex i höstmörkret
att marknadsföra språkskyddsverksamheten
att Folktinget ordnar en valdebatt kring svenska frågor
hålla Folktinget synligt vid olika evenemang

För Folktinget i farten har tagits fram en logo som signalerar aktivitet och som Folktinget ska
använda i sin utåtriktade verksamhet. Logon ska finnas på hemsidan. Genom ett klick på
logon kan en presentation av Folktinget bokas via kansliet.
Kampanjen förverkligas via Folktingets förtroendevalda, via kanslipersonalen eller via de
förtroendevalda tillsammans med personalen.
Thomas Blomqvist konstaterade att det är bra att strategitänket gått vidare. Han konstaterade
också att Folktinget ska synas i det finska Finland och i riksdagshuset.
Jaan Siitonen frågade om kansliet tänkt på att göra podcasts.
Beslut:

Informationen antecknades för kännedom.

§14. Svenska dagen 2019
Karin Ihalainen från svenska skolan i Lahtis har inkommit med ett initiativ om att ordna
svenska dagen fest i Lahtis 2019. Samtidigt skulle invigningen av det nya skolhuset ske.
--Noterades att Nina Lindroos-Holmström avlägsnade sig från mötet 14.12.
--Beslut:

Styrelsen förhöll sig mycket positiv till initiativet att ordna en Svenska dagen
fest i Lahtis 2019.

§15. Folktingets grafiska profil
Informatör Stina Heikkilä presenterade förslaget till ny grafisk profil för Folktinget. I
samarbete med reklambyrån People´s från Borgå har en ny logo, en gemensam typografi och
stil utarbetats.
Den nya logon är moderniserad och förenklad jämfört med den tidigare som skapats år 1986.
De typiska näckrosorna från den gamla logon finns kvar, men i ny tappning i de

finlandssvenska färgerna gult och rött. Näckrosorna kan ses att symbolisera att Folktinget
håller svenskan flytande och att näckrosorna trivs i ankdammen. Mellanrummet i logon kan
symbolisera olika saker, till exempel Folktingets vilja att kommunicera både inåt mot
Svenskfinland och utåt mot övriga Finland, Norden och Europa.
--Noterades att Thomas avlägsnade sig från mötet 14.00.
Noterades att vice ordförande Jacob Storbjörk tog över ordförandeskapet.
--Beslut:

Styrelsen godkände förslaget och logon tas i bruk genast.

§16. Övriga ärenden
Europeiska språkdagen, 26.9.2018
I samarbete med Samarbetsforum, Hbl och Europeiska kommissionen bjöd Folktinget på
morgonkaffe och tidning i köpcentret Forum på Europeiska språkdagen 26.9. Dagen
uppmärksammades också i Hbl och i nyländsk förmiddag på Yle Vega.
Bokmässan i Göteborg, 27-28.9.2018
Folktinget arrangerade två diskussioner på Göteborgs bokmässa. Journalisten och författaren
Heidi Hakala var moderator för samtalet mellan författaren Rafael Donner och Sverigefinska
ungdomsförbundets ordförande Ella Turta. Samtalet handlade om att vara ung och stolt över
sitt språk.
Seminariet Får vi hjälp när nöden kräver? 3.10.2018
Kristina Beijar informerade om Folktingets seminarium under den allmänpolitiska
diskussionen.
Bokmässan i Helsingfors, 25-28.10.2018
Folktinget deltar i bokmässan i Helsingfors. Upplägget är under arbete.
De finlandssvenska integrationsdagarna 2018, 19-20.11.2018
De finlandssvenska integrationsdagarna närmar sig. De sista detaljerna finslipas.
Ny medlem till social- och hälsovårdsutskottet istället för Boström
Per-Elof Boström har avlidit, en ny person bör utses till social- och hälsovårdsutskottet.
Beslut:

Informationen antecknades för kännedom. Styrelsen beslöt utse Bo Grönholm
till ny medlem i social- och hälsopolitiska utskottet, i enlighet med
samlingspartiets förslag.

§17. Anmälningsärenden
Maj
Utlåtanden
17.5.2018
24.5.2018
Höranden
17.5.2018

Yttrande om förslaget till lag om regionutveckling och tillväxttjänster till riksdagens
förvaltningsutskott
Yttrande om förslaget till lag om regionutveckling och tillväxttjänster till riksdagens
arbetslivs- och jämställdhetsutskott
Markus Österlund och Camilla Grundström deltog i kulturutskottets hörande i
riksdagen gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag

samt lagar om ändring av lagen om anordnande av studentexamen och lagen om
finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Tal och seminarier
17.5.2018
Camilla Grundström deltog i SFV:s och Folktingets gemensamma utbildning Vår
framtid.
22.5.2018

Johanna Lindholm deltog i seminariet Hur välja bästa kvalitet, som ordnades av
Tankesmedjan Magma och Kommunförbundet i Kommunernas hus.

22.5.2018

Camilla Grundström deltog i Utbildningsstyrelsens tillfälle Why do students choose
Finland? International Student Barometer (ISB) – surveying the international student
satisfaction in Finland.

Möten
25.5.2018

Förvaltningsutskottet höll möte.

Internationellt
23-25.5.2018 Markus Österlund deltog i NPLD:s styrelsemöte och årsmöte i Valencia, Spanien.
31.5.2018
Övrigt
24.5.2018
28.5.2018

Markus Österlund deltog i Svenska kulturfondens internationella seminarium i Bryssel
med temat ”Minorities and Migration”.
Stina Heikkilä deltog i planeringsmöte i Mariehamn inför AlandicaDebatt 13-14.6.
Sebastian Gripenberg från SFV informerade om GDPR-förordningen (General Data
Protection Regulation) för Folktingets personal.

Juni
Utlåtanden
11.6.2018
11.6.2018

Social- och hälsopolitiska utskottets skrivelse till landskapsberedningsorganisationerna
om de språkliga rättigheterna i digitala lösningar
Social- och hälsopolitiska utskottets skrivelse till landskapsberedningsorganisationerna
om planering av vård på svenska

Tal och seminarier
7.6.2018
Camilla Grundström och Markus Österlund deltog i SFV:s och Folktingets
gemensamma utbildning Vår framtid.
Möten
5.6.2018

Markus Österlund och Stina Heikkilä deltog i Kulturrådets första sammankomst.

6.6.2018

Utbildningsutskottet sammanträdde i riksdagen. Utskottet träffade riksdagsledamot
Mikaela Nylander som informerade om aktuella frågor i riksdagens kulturutskott.

8.6.2018

De tvåspråkiga landskapens och Lapplands landskaps nätverk höll sitt första möte i
Ständerhuset. Markus Österlund, Kristina Beijar och Johanna Lindholm deltog.

14.6.2018

Riksdagsledamöter från olika partier träffade familje- och omsorgsminister Annika
Saarikko med anledning av rundabordsdiskussionen om vård på svenska över
landskapsgränserna, som hölls 9.5. Markus Österlund och Johanna Lindholm deltog.

Övrigt
1.6.2018

Markus Österlund deltog i Hanaholmens sommarfest.

6.6.2018

Markus Österlund och Stina Heikkilä deltog i Leif Jakobssons avtackningsfest.

7.6.2018

Personalens sommarfest.

13-14.6.2018 Alandica Debatt på Åland. Markus Österlund, Maria Larma och Stina Heikkilä deltog.

Juli
Utlåtanden
3.7.2018

Utlåtande till riksdagens social- och hälsovårdsutskott om förslaget till valfrihetslag

16-20.7 2018 SuomiAreena, Markus Österlund, Camilla Grundström, Stina Heikkilä o Maria Larma
deltog.
Folktingets paviljongdag i Café Svenskfinland 17.7
-

Folktingets diskussion 18.7; Vilka åtgärder behövs för en mera hållbar framtid?
Vårt mingel på Svenska klubben 18.7
Jazz konserter 17.7 Raka Bananer, 18.7 Amanda Ginsburg, 19.7 Nossa Bossa

Augusti
Press och pressmeddelanden
23.8.2018
Presspuff: Nominera kandidater för folktingsmedaljen år 2018!
Utlåtanden
10.8.2018

Utlåtande om utkast till regeringsproposition med förslag till lagstiftning om
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata till finansministeriet

10.8.2018

Utlåtande gällande utkast till ändring av förordningen om riksomfattande mål för
utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den
grundläggande utbildningen samt av förordningen om grundläggande utbildning.

31.8.2018

Utlåtande om Europarådets ramkonvention (Finlands femte periodiska rapport om
genomförandet av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter) till
utrikesministeriet.

Tal och seminarier
16.8.2018
Camilla Grundström deltog i ETLA:s seminarium "Mihin menet peruskoulu?" på G18.
Möten
7.8.2018

Johanna Lindholm deltog i Ole Norrbacks arbetsgrupps möte gällande
funktionshinderservice på svenska

7.8.2018

Stina Heikkilä deltog i planeringsmöte på Åbo Svenska Teater inför Svenska dagen.

13.8.2018

Johanna Lindholm och Christina Gestrin (Nyland 2019) träffade Kristian Wahlbeck
(Föreningen för Mental Hälsa i Finland), Susanne Tuure (FDUV) och Mirjam Kalland
(Helsingfors universitet) med anledning av samarbetsmodellen för de tvåspråkiga
landskapen.

15.8.2018

Markus Österlund träffade Sebastian Gripenberg från SFV och diskuterade
fortsättningen på det gemensamma projektet ”Vår framtid”.

20.8

Maria Larma höll internt utvärderingsmöte för SuomiAreena.

22.8

Maria Larma höll utvärderingsmöte för samarbetsparter SuomiAreena.

22.8.2018

Utbildningsutskottets möte.

22.8.2018

Planering för att ta fram en Svenska veckan affisch med grafiker Nanne Nylund/ Maria
Larma.

24.8.2018

Markus Österlund träffade Johan Johansson, ordförande för Stiftelsen för det
tvåspråkiga Finland, och diskuterade samarbete.

30.8.2018

Stina Heikkilä, Maria Larma och Markus Österlund träffade Martina Harms-Aalto från
Finlandssvenskt Samarbetsforum för att diskutera projektet ”Tala gärna svenska med
mig”.

31.8.2018

Maria Larma besökte Haaga-Helia/Borgå för träff med studeranden i visuell
marknadsföring som gör samarbete/evenemang under Svenska veckan.

Övrigt
17.8.2018

Personalens TYKY-dag

28.8.2018

Kansliets planeringsdag

30.8.2018

Stina Heikkilä deltog i nätverksträff för finlandssvenska informatörer om SPT:s
verksamhet.

September
Utlåtanden
16.9.2018

Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om förslaget till klient- och patientlag.

Tal och seminarier
18.9.2018
Stephanie Lindberg deltog i Magmas presentation av Ungdomsbarometern.
28.9.2018
Möten
3.9.2018

Camilla Grundström deltog i seminarierna ”Det svenska i Finland och finska i Sverige”
samt ”Ylpeästi vähemmistöissä” på Hanaholmen.
Markus Österlund och Camilla Grundström träffade förhandlingschef Håkan Ekström,
JHL, gällande kollektivavtalet för Svenska Finlands folkting och Svenska
översättningsbyrån.

11.9.2018

Johanna Lindholm och Christina Gestrin (Nyland 2019) träffade Marcus Henricson
(konsult för Egentliga Finlands landskapsberedning) och Sofia Ulfstedt (Kårkulla
samkommun) med anledning av samarbetsmodellen för de tvåspråkiga landskapen.

18.9.2018

Social- och hälsopolitiska utskottet höll möte och hörde Christina Gestrin om hennes
arbete med svenskspråkig service i Nylands landskapsberedning.

24.9.2018

Kultur- och medieutskottet höll möte.

27.9.2018

Johanna Lindholm deltog i Nylands landskapsberednings workshop om svenskan i
digitala lösningar inom social- och hälsovården.

Internationellt
12-15.9.2018 Markus Österlund och Johanna Lindholm deltog i NPLD:s seminarium “Planning and
Evaluation of Language Polices” i Udine i Italien.
27-28.9.2018 Markus Österlund och Stina Heikkilä deltog i Göteborgs bokmässa. Folktinget stod
värd för två diskussioner om ”Att vara ung och stolt över mitt språk – ett samtal om
svenska och finska”.

Besök på Folktinget
5.9.2018
Specialplanerare Pia Stoltzenberg från HNS besökte Folktinget för att höra om
Folktingets verksamhethet och samarbetsmöjligheter.
Övrigt
12–13.9.2018 Kommunmarknaden 2018. Camilla Grundström, Kristina Beijar, Stina Heikkilä och
Stephanie Lindberg deltog i föreläsningar under kommunmarknaden.
20.9.2018

Markus Österlund och Stina Heikkilä deltog i stormöte med Yle, Parad Media och Åbo
Svenska Teater gällande Svenska dagen i Åbo.

26.9.2018

Folktinget uppmärksammade tillsammans med Samarbetsforum, Hbl och Europeiska
kommissionen den Europeiska språkdagen i köpcentret Forum med att bjuda på
morgonkaffe.

Oktober
Utlåtanden
1.10.2018
Möten
1.10.2018

Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om specialomsorgsdistriktens ställning i
vård- och landskapsreformen.
Markus Österlund träffade Pär Stenbäck för att diskutera Folktingets samarbete med ett
internationellt nätverk bestående av språkkommissionärer.

Utvärdering av Alandica-debatt
Jonny Andersen lyfte upp nödvändigheten av ett utvärderingsmöte gällande Alandica debatt.
Beslut:

Informationen antecknades för kännedom.

§18. Följande möte
Beslut:

Följande möte hålls 11.12.2018 klockan 11.30.

§19. Mötet avslutas
Mötet avslutades klockan 14.19.

Thomas Blomqvist
ordförande §§ 1-6, 8-10, 12-15

Jacob Storbjörk
ordförande §§ 7, 11, 16-19

Christel Liljeström
protokolljusterare

Patrick Ragnäs
protokolljusterare

Birgitta Olsson
protokolljusterare § 7

