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Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän
kokouksen muistiinpanot
Aika: 2017-11-28
Paikka: Torsö, Kaupungintalo, Kyrkogatan 2
Kello: 18.00-20:00

Läsnäolijat: Pia Pigg (Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet), Eila Rantala
(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), Lea Into
(Pingstförsamlingens finska grupp)
Ida Ekeroth (kommunstyrelsens andra vice ordförande), Jan Hallström
(ordförande för socialnämnden), Lotta Hjoberg (sektorchef, stöd och omsorg),
Veera Säisä (samordnare, finskt förvaltningsområde)

1. Suomi 100 itsenäisyyspäivä

Elokuvat: Aku Louhimiehen elokuva Tuntematon sotilas näytetään Mariestadin
elokuvateatteri Sagassa 10 joulukuuta lähtien.
Liputus: Neuvonpitoryhmä toivoo, että kunta huomioi merkkipäivän liputtamalla
kaupungintalon sekä stadshotellin edustalla.
Myös muita toimialoja kannustetaan liputtamaan Suomen 100-vuotis juhlapäivän
kunniaksi. Fredslundin yksikönjohtaja on jo ilmaissut kiinnostuksensa 6.
joulukuuta liputtamiselle.
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Koordinaattori ottaa selvää siitä, kuinka monta suomen lippua kunnassa on, ja
tilaa lisää tarvittaessa.
2. Ruotsinsuomalaisten päivä

Neuvonpitoryhmä toivoo että Love Antell saapuisi esiintymään Mariestadiin
ruotsinsuomalaisten päivänä helmikuun 24. Suomen kielen hallintoalue vastaisi
kuluista ja tapahtuma olisi ilmainen vieraille. Kunta pyrkii varaamaan
Jubileumsteatterin tai Mariestadin teatterin sekä selvittää kuinka tapahtuma
voidaan järjestää.
3. Budjetti sekä toimintasuunnitelma

Koordinaattori ilmoittaa, että Mariestadin kunta saa vuosittain 660 000 kruunua
valtionavustusta. Tuen avulla rahoitetaan suomen kielen hallintoalueesta syntyvät
ylimääräiset kustannukset liittyen päiväkotipalveluihin, kieleen ja kulttuuriin,
sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kunnanhallitukseen.
Kieli ja kulttuuri: Johtuen Suomi 100 juhlavuodesta, suuri osa valtiontuesta on
vuonna 2017 kohdistettu kulttuuritapahtumiin. Neuvonpitoryhmä kokee että
kulttuurin edistäminen ja tukeminen on tärkeää myös itsenäisyyspäivän jälkeen.
Siksi ryhmä toivoo, että kieli ja kulttuuri olisivat painotettuna myös vuoden 2018
budjettisuunnitelmassa.
Vanhushoitopalvelut: Neuvonpitoryhmään osallistuja toivoo, että Fredslundin
työntekijät parantaisivat palveluaan ja tekisivät suunnitelman erityisen
suomenkielisen yksikön perustamisesta. Kaikki suomenkieliset tulisi asuttaa samaan
yksikköön lähelle toisiaan.
Koordinaattori esitteli digitaalisen Sävelsirkku –palvelun jota käytetään vanhusten
hoitokodeissa kuntoutukseen sekä tarjoamaan erilaisia virikkeitä arkeen. Palvelua
voi käyttää älypuhelimessa sekä tabletilla. Vuosilisenssi kustantaa 2640 euroa jonka
lisäksi tulee aloitus- sekä koulutusmaksu noin 880 euroa.
Ennakoimattomat kulut: Neuvonpitoryhmän jäsen nosti esiin vuoden 2017
budjettisuunnitelmassa kohdan ”ennakoimattomat kulut – 50 000kr”. Ensi vuoden
budjettisuunnitelma voi olla selkeämpi ja läpinäkyvämpi.
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Muutoin vuoden 2018 budjettisuunnitelma ei poikkea suuresti edellisvuoden
suunnitelmasta.
4. Muut asiat

Neuvonpito ja osallisuus: Toivotaan, että kaikki ikäryhmät olisivat edustettuina
neuvonpidossa. Neuvonpitoryhmästä tuli ehdotus, että neuvonpitoryhmään
saataisi Mariestadin ruotsinsuomalaisia nuoria edustava henkilö. Koordinaattori
julkaisee yhdessä kommunikaatio-osaston kanssa ilmoituksen kunnan
Facebookissa sekä Vadsbon lukiolla. Neuvonpitoryhmän jäseniä kannustetaan
kutsumaan nuorempia jäseniä sekä päiväkoti-ikäisten lasten vanhempia mukaan
neuvonpitoon, jotta heidänkin toiveensa saadaan paremmin huomioitua
päätöksenteossa. Veera huomautti, että yhdistysjäsenyys ei ole vaatimus
neuvonpitoryhmään osallistumiselle.
Tuki yhdistyksille: Neuvonpidossa nousi kysymys valtiontuen käyttämisestä
yhdistysjäsenten tukemiseksi. Valtaosa neuvonpitoryhmässä kokee että valtiontuki
tulee käyttää yhteisiin kohteisiin Mariestadin kunnassa.
Neuvonpitoryhmä haluaa säilyttää ryhmän tapaamiset neljä kertaa vuodessa, jonka
lisäksi kunta järjestää yhden avoimen neuvonpidon vuodessa.
Kunnanhallitus päättää toimintasuunnitelmasta sekä ensi vuoden budjetista
kokouksessaan tammikuussa 2018.
5. Seuraava neuvonpito

Seuraava neuvonpito torstaina helmikuun 1. 2018 klo.18.00

Muistiinpanot: Lotta Hjoberg ja Veera Säisä

