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Minnesanteckningar från samrådsgruppens möte, 

finskt förvaltningsområde 

Datum: 2018-02-01 

Tid: 18:00-20:00  

Plats: Hovden, stadshuset, Kyrkogatan 2 

Närvarande: Pia Pigg (Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet), Sirkka 

Taiminen (Mariestads finska förening, pensionärssektionen Nopsat), Raimo 

Kilpinen (Mariestads finskspråkiga pensionärsförening), Riitta Kilpinen 

(Mariestads finskspråkiga pensionärsförening), Birgit Selmosson (Mariestads 

finska förening), Juha Sarajärvi (Mariestads finska förening), Lea Into 

(Pingstförsamlingens finska grupp), Tanja Henningsson. 

Johan Abrahamsson (kommunstyrelsens ordförande), Ida Ekeroth 

(kommunstyrelsens andra vice ordförande), Annica Henrysson (chef, förskola och 

pedagogisk omsorg), Lotta Hjoberg (sektorchef, stöd och omsorg), Martin 

Hermansson (kultursamordnare), Veera Säisä (samordnare, finskt 

förvaltningsområde). 

1. Digital tjänst till äldreomsorgen 

Anna från Sentina AB presenterade Sävelsirkku, en digital tjänst, via Skype. Tack 

vare Sävelsirkku erbjuds stimulans i åldringars liv på vårdhem. Tjänsten är 

planerad att testas i verksamheten under 2018. 

2. Kulturarrangemang våren 2018 

Sverigefinländarnas dag 

Kommunen firar sverigefinländarnas dag med en konsert av Love Antell på 

Mariestads teater den 23 februari. Samrådsgruppen fick i uppdrag att sprida 

information om evenemanget. Den sverigefinska flaggan hissas den 24 februari. 

Film 

Fin i Väst anländer till Mariestad på sin filmturné Lauri Mäntyvaaras tjocka 

ögonfransar den 19 mars. 

Samordnaren föreslog att finska filmer visas på Biograf Saga och uppgav att hon 

hade haft kontakt med Finlandsinstitutet i Stockholm samt med biografen Saga i 

Mariestad. Det var oklarheter kring filmvisningens kostnader.  
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Önskemål om föreställning 

I samrådsgruppen finns intresse att se föreställningen Bastubalett på meänkieli. 

3. Övriga ärenden 

Böcker: Samordnaren uppgav att det beställs nya finska böcker för olika 

åldersgrupper till biblioteket. Minoritetsrepresentanter får föreslå böcker som de 

önskar till biblioteket på beställningslistan. 

 

Sagostunder: Det finns förslag på att föreningsmedlemmar ska börja arrangera 

sagostunder på finska på biblioteket. Den som är intresserad kan anmäla sig till 

samordnaren. 

 

Förskola: Samordnaren berättar att de finskspråkiga aktiviteterna vid Österåsens 

förskola fortsätter under 2018. Det kom kritik från samrådsgruppen om att 

förskoleaktiviteter på finska arrangeras sällan och att det finns barn i kommunen 

som får inget modersmålsstöd på finska i skolan. 

 

Äldreomsorg: En finskspråkig avdelning, Viken, grundades vid Fredslund 

särskilda boende. Enhetschefen för Fredslund önskar finskspråkiga besökare samt 

aktiviteter vid boendet. Finska föreningar är välkomna att besöka boendet och 

pigga upp de äldres vardag. 

 

Nyhetsbrev: Samordnaren meddelade att ett elektroniskt nyhetsbrev lanserades 

tidigare under samma dag.  

 

Minoritetslagen: Samordnaren meddelade att kommunen förbereder sitt remissvar 

på Rohdins slutbetänkande och uppgav att betänkandet kan laddas ner från 

internet. 

 

Studentarbete: Samordnaren uppgav att hon hade blivit kontaktad av en student 

vid Göteborgs universitet. Samordnaren bad om tillstånd att förmedla 

samrådsgruppens medlemmars e-postadresser till studenten om denna vill 

intervjua gruppens medlemmar för sitt examensarbete. 

 

Redovisning och budget: Samordnaren presenterade redovisningen för 

verksamhetens kostnader år 2017 samt budget och verksamhetsplan för år 2018. 

Från samrådsgruppen kom en önskan att få se redovisningen mer i detalj. 

 

Ny medlem: Samrådsgruppen fick en ny medlem. Medlemmen företräder 

Mariestads sverigefinska barn samt undervisning i finska i förskolan och skolan. 
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4. Nästa samråd 

Nästa samråd torsdagen den 3 maj klockan 18:00. 
 
Minnesanteckningar fördes av Veera Säisä, samordnare för finskt förvaltningsområde 


