
Datum: 2017-02-09 
Dnr:  

Sida: 1 (3) 

 

 

 

Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän 

kokouksen muistiinpanot  
Paikka: Torsö, Kaupungintalo, Kyrkogatan 2 

Aika: 17.15-17.54  

 

Läsnäolijat: Lea Into (Helluntaiseurakunnan suomenkielinen ryhmä), Raimo 

Kilpinen (Mariestadin Mainiot, klo 17.21 lähtien), Riitta Kilpinen (Mariestadin 

Mainiot, klo 17.21 lähtien), Juha Sarajärvi (Mariestadin Suomi-Seura), Sirkka 

Taiminen (Mariestadin Suomi-Seura, Nopsat). 

Ida Ekeroth (kunnanhallituksen 2. vpj), Jan Hallström (sosiaalilautakunnan pj), 

Britt-Marie Stam (esikoulutoiminnan vt. johtaja), Carolina Nordling (suomen 

kielen hallintoalueen koordinaattori). 

1. Koordinaattori kertoi lyhyesti ajankohtaisista asioista. Koordinaattorin 

virka on nykyään osa-aikainen ja koordinaattori on pääsääntöisesti töissä 

maanantaisin ja tiistaisin, sekä joka toinen torstai. Puhelinaika on tiistaisin 

klo 10-12.  

Kirjastoon on tilattu uusia suomalaisia ja ruotsinsuomalaisia kirjoja. Myös 

Helsingin Sanomien sunnuntainumero sekä Apu-lehti on tilattu kirjastoon.  

Riksteatern on nyt vahvistanut, että ”Kultakausi – Strålande tider” näytös 

näytetään Mariestadin teatterissa 27. syyskuuta. Sanna Seppäsen projekti 

”Suomi2017” tulee Mariestadiin 12. marraskuuta. Perjantaina 24. 

helmikuuta kunta juhlii ruotsinsuomalaisten päivää kirjailija Antti Tuurin 

vierailulla. Tällä hetkellä ilmoittautuneita on 41; viimeinen päivä 

ilmoittautua on 20.2. 

8.-9. maaliskuuta kunta järjestää suomen kielen kurssin kunnan 

työntekijöille, jotka ovat aikaisemmin ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita 

kehittämään suomen kielen taitojaan. Kielineuvoston kielenhoitajat Kielen 

ja kansanperinteen tutkimuslaitoksesta toimivat opettajina kurssilla.  

Tässä yhteydessä kysyttiin myös milloin Suomen 100-vuotisjuhlavuoden 

ns. pääjuhla pidetään joulukuusssa. Toivotettiin, että juhlan päivämäärä 

lyötäisiin lukkoon mahdollisimman pian. Koordinaattori kertoi 

suunnitelmista näyttää uusimman (2017) version Tuntematon Sotilas –

elokuvasta. Koorinaattori on ollut yhteydessä suomalaisen levittäjän 



kanssa, mutta valitettavasti on ilmennyt, ettei yhtiö tiedä, kenellä on 

oikeudet levittää elokuvaa Suomen ulkopuolella. Odotamme siksi, että SF 

Film vahvistaisi asian meille.  

2. Koordinaattori kertoi valtionavustuksen käytöstä vuonna 2016. 

 

Liittyen siihen, että esikoulun budjetoitu summa vuodelle 2017 on niin 

paljon suurempi kuin mitä viime vuonna käytettiin, todettiin, että vuoden 

2017 määrä on laskettu niin, että se kattaisi lisääntyvästä suomenkielisestä 

toiminnasta aiheutuvat lisäkustannukset. Esikoulun johtokunta miettii tällä 

hetkellä, miten suomenkielinen toiminta parhaiten järjestetään ja ajatus on, 

että toiminta voitaisiin aloittaa syksyllä 2017. 

3. Jotta neuvonpitoryhmän työhön saataisiin enemmän rutiinia, 

koordinaattori ehdotti, että neuvonpitoryhmälle laadittaisiin ohjesääntö. 

Päätettiin, että koordinaattori laatii ehdotuksen, joka lähetetään etukäteen 

(päiväjärjestyksen kanssa) neuvonpitoryhmän jäsenille.  

Kun syntyi keskustelu siitä, mikäli jäsen joka oli ilmoittanut jäävänsä pois 

ryhmästä pitäisi kuitenkin edelleen kutsua neuvonpitoryhmän kokouksiin, 

päätettiin, että koordinaattori on yhteydessä kyseisen henkilön kanssa 

uudestaan, varmistaakseen mikä asianlaita on.  

4. Seuraava neuvonpitoryhmän kokous pidetään tiistaina 23. toukokuuta 

2017 klo 18.00 kaupungintalolla. Ehdotuksia päiväjärjestykseen pitää 

lähettää koordinaattorille viimeistään 09.05.2017.  

5. Fredslundin suomenkielisen yksikön tilanne nostettiin esiin, koska 

ruotsinsuomalaiset edustajat olivat kuulleet, että yksikkö toimii huonosti ja 

että suomenkielisiä, jotka asuvat Fredslundissa, eivät ole suomenkielisellä 

yksiköllä. Todettiin kuitenkin, että usein muita aspekteja ovat tärkeimpiä 

kuin kieli kun henkilö päättää missä hän haluaa asua. Eli vaikka 

suomenkielinen asuu muualla, se ei välttämättä tarkoita, että 

suomenkielisellä osastolla olisi ongelmia.  

Kuten toimintasuunnitelmassa todetaan, niin kuluvan vuoden aikana 

tehdään työtä sen eteen, että suomalaista kulttuuria olisi saatavilla 

yksikössä. Kunnan sisäinen hallintoalueen yhteistyöryhmä on puhunut 

siitä, miten osastolla voitaisiin luoda suomalainen ympäristö, esimerkiksi 

tarjoamalla enemmän suomalaista ruokaa.  

Alue Tulos 2016 Budjetti 2017 

Esikoulu 17 593 60 000 

Vanhustenhuolto 64 385 55 000 

Kieli ja kulttuuri 64 541 160 000 

Tiedotus, suomenkielinen palvelu ja neuvonpito 44 087 85 000 

Koordinointi 469 394 250 000 

Ennalta arvaamattomat kustannukset  50 000 

Yhteensä 660 000 660 000 



Paikalla olleet poliitikot totesivat ottavansa tiedon Fredslundin tilanteesta 

mukaansa ja korostivat samalla, kuinka tärkeää on, että me puhumme 

positiivisesti suomenkielisestä yksiköstä.  

Pyydettiin myös palautetta avoimesta neuvonpidosta, joka pidettiin 

marraskuussa. Kukaan ruotsinsuomalaisista edustajista ei ollut kuullut 

mitään huonoa; sanottiin, että oli hyvä, että saatiin vapaasti esittää 

kysymyksiä ja että saatiin tietoa suoraan virkamiehiltä.  

Muistiinpanot laati Carolina Nordlig

 


