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Minnesanteckningar finskt samrådsmöte 2014-09-24 

1. Mötets öppnande  
Ordföranden öppnar mötet och hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till 
årets tredje sverigefinska samrådsmöte. Ordföranden ber mötesdeltagarna att 
hålla sina inlägg korta. Ordföranden meddelar att en deltagarlista skickas 
runt.  

 
2. Anmälan av övriga frågor 
Ordföranden anmäler följande övriga frågor: 

• Filmvisning av finska filmer på Pomona  

• Gäster vid nästa samrådsmöte  

 

3. Godkännande av förra mötets mötesanteckningar  
Mötesanteckningar från föregående samrådsmöte godkänns och läggs till 
handlingarna.  

 

4. Rapport i kallelsen  
Rapporten i kallelsen till dagens möte godkänns och läggs till handlingarna.  

 

5. Enkätresultat – prioritering av aktiviteter för finskt  
förvaltningsområde 
Ordföranden informerar om att enkäten om prioritering av aktiviteter för 
finskt förvaltningsområde gjordes i förra mötet och resultatet finns nu att ta 
del av i möteshandlingarna till dagens möte. Enkätresultatet godkänns och 
läggs till handlingarna.  
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6. Reviderad folder, ”Äldreomsorgen i Håbo” på finska  
Ordföranden meddelar att foldern ”Äldreomsorgen i Håbo” har delats ut till 
mötesdeltagarna. Foldrarna kan gärna lämnas till någon som man tror har 
glädje och nytta av den. Fler exemplar av foldern finns i broschyrstället vid 
Kontaktcenter i kommunhuset.  

 

7. Rapport om volontärgruppens arbete  
Ordföranden informerar om att volontärgruppen har varit aktiv sedan 
föregående möte och lämnar över ordet till en av volontärerna i gruppen.  

Representant för volontärgruppen informerar om att volontärgruppen har  
varit ute och besökt personer och i samband med det överlämnat blommor. 
Volontärgruppen har blivit välkomnade och blivit bjudna på fika.  
Ordföranden meddelar att volontärgruppen gör ett fantastiskt arbete.  
Representant för volontärgruppen meddelar att gruppen egentligen borde ha 
ännu mera tid för att göra dessa besök. Under hösten kommer  
volontärgruppen behöva samtala om bland annat hur gruppens arbete kan 
förbättras. Förslag finns om att planera en aktivitet i samband med  
allhelgona i november.   

Ordföranden tackar representant för volontärgruppen. 

 

8. Rapport om nybörjarkurs i finska för svensk vårdpersonal 
Ordföranden informerar om att det under våren genomfördes en andra 
kursomgång av nybörjarkursen i finska. En av studenterna som arbetar på 
Pomona välkomnas till dagens möte för att berätta mer. 

Kursdeltagaren i finska för vårdpersonal berättar i korthet om kursen. Under 
kursen lärde sig deltagarna bland annat att läsa lite och sjunga.  
Studierna skedde under lättsamma former och deltagarna hade väldigt roligt. 
Kursdeltagaren anser sig ha haft nytta av det finska språket i sitt arbete.  

Ordföranden tackar kursdeltagaren för informationen.  

 

9. Val av ny medlem till kulturplanerargruppen 
Ordföranden informerar om den information som gavs i kallelsen om att en 
person i kulturplanerargruppen avslutar sitt uppdrag. Ordföranden tackar 
den avgående medlemmen i kulturplanerargruppen för sitt engagemang och 
överlämnar en blomma.  
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Ordföranden meddelar att samrådet behöver välja en ny person till gruppen. 
Det handlar om två sammanträden per år, en i januari och en i augusti, där 
gruppen enas om vårens respektive höstens finska aktiviteter på Solängen 
och Pomona. Förslag framkommer om att Bålsta Finska Förenings ordfö-
rande ska ingå i kulturplanerargruppen. Samrådet väljer henne att ingå i  
kulturplanerargruppen. 

 

10. Information om demensvård  
Ordföranden informerar om att vid tre tillfällen tidigare har samrådsmötet 
försökt få besök av någon representant från Solängen. Det har dock  
uppkommit förhinder. Vid dagens möte välkomnas nu avdelningschef, stöd 
till äldre och funktionsnedsatta, för att informera om demensvård.  

Avdelningschefen har hand om äldreomsorgen och började sin tjänst i april 
2014. Avdelningschefen berättar om sitt arbete med att se hur kommunen 
kan bli bättre inom demensvården. Den stora delen av demensvård tror  
avdelningschefen sker i hemmen och kommunen kan bli bättre på att stödja 
anhöriga till personer med demenssjukdom. Håbo kommun har en  
anhörigkonsulent som arbetar med att stödja anhöriga. Kommunen har nu 
fått ihop ett demensteam och i det teamet har det anställts en arbetsterapeut 
samt en demensvårdsutvecklare. Med deras hjälp kan hjälpen till anhöriga i 
hemmet utvecklas.   

Avdelningschefen meddelar att om det finns möjligheter att ordna  
utbildning för volontärgruppen så finns viljan att göra det.  

Avdelningschefen meddelar att det viktigaste är den dagliga omvårdnaden 
både i hemmet och på äldreboendena. År 2015 och framåt kommer  
kommunen att satsa på att personer som talar finska och är demenssjuka ska 
kunna få hjälp på finska. Försök kommer att göras att organisera så att 
finsktalande dementa personer får hjälp av finsktalande personal. Den som 
jobbar tar då hand om sin brukare hela dagen eftersom det är viktigt för en 
demenssjuk person att ha få ha samma personal. Det är även viktigt att 
jobba med kulturella aktiviteter, till exempel finsk mat. Avdelningschefen 
meddelar att de vill få in finsk kultur och omvårdnad.  

Förslag framkommer från en av mötesdeltagarna om att en finsktalande  
person skulle kunna delta i rullstolspromenaderna. Bålsta Finska Förening 
skulle kunna vara behjälplig med detta.  

Fråga framkommer från en av mötesdeltagarna om hur kösystemet till  
Solängen ser ut. Avdelningschefen svarar att det inte finns någon kö till  
Solängen utan plats ges efter beslut av äldreenheten på kommunen. Det är 
behovet som styr, efter att en behovsprövning har gjorts.  
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Fråga ställs från en av mötesdeltagarana om hur många finsktalande  
personer som bor på Solängen. Ordföranden meddelar att det blir ett  
uppdrag till nästa möte att besvara hur många finsktalande personer det 
finns på Solängen, Dalängen, Pomona och inom hemtjänsten.  

Fråga ställs från en av mötesdeltagarna om hur mycket finsktalande personal 
det finns. Avdelningschefen bedömer att kommunen inte kan bemanna varje 
pass varje dag med finsktalande personal.  

Fråga ställs från en av mötesdeltagarna om hur många platser det finns på 
demensboendet. Ordföranden och avdelningschefen meddelar att det i  
dagsläget finns 30 platser men att det efter årsskiftet kommer att finnas 40 
platser.  

Ordföranden informerar om att socialnämnden inom kort kommer att ta  
beslut om att öppna fler korttidsplatser för att öka stödet till anhöriga.  

Ordföranden tackar avdelningschefen för informationen samt hälsar  
avdelningschefen välkommen till Håbo kommun.  

 

11. Utvärdering Håbo festdag  
Ordföranden informerar om att Håbo festdag ägde rum den 16 augusti.  
Ordföranden frågar mötesdeltagarna vad de tyckte om festdagen och lämnar  
ordet fritt. Mötesdeltagarna är nöjda med festdagen.  

 

12. Erbjudande från finsk författare om besök i Håbo 
Ordföranden informerar om den information som finns i kallelsen om  
erbjudandet från en finsk författare om att komma till Håbo och berätta om 
sin nya roman ”Tänt är det här”. Denne författare gästade oss i Håbo  
bibliotek i vintras. Ordföranden frågar mötesdeltagarna om författaren kan 
bjudas in på nytt och meddelar samtidigt att det inte kostar någonting.  
Samrådet godkänner att den finske författaren bjuds in.  

Förslag framkommer från en av mötesdeltagarna att författaren kommer på 
dagtid, till exempel på biblioteket på en lördag.  

 

13. Information om nystartad finsk förskoleverksamhet på Man-
sängens förskola  
Ordföranden informerar om den glädje hon kände när hon läste i  
Bålsta-Bladet om en elev på Mansängen som talar tre språk; svenska, finska 
och engelska. Ordföranden uttrycker glädje över att nu ha fått igång  
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verksamheten på finska. Ordföranden lämnar över ordet till förskolepedagog 
på Mansängens förskola.  

Förskolepedagogen menar att det egna modersmålet är det viktigaste  
redskapet för ett barn. På Mansängens förskola arbetar två förskolelärare 
och det finns två finsktalande barn. Målsättningen är att barnen kan samtala 
på sin egen kunskapsnivå på finska, att de kan berätta på sitt modersmål och 
att de kan lyssna och förstå berättelser på finska. Målsättningen är även att  
barnen ska kunna lära känna svensk kultur, finsk kultur och  
sverige-finsk kultur.  

Förskolepedagogen informerar om de aktiviteter som görs med barnen; de 
sjunger, leker, läser sagor och rim och ramsor. Det svenskspråkiga material 
som barnen lärt sig under veckan försöker de att gå igenom på finska.  

Förskolepedagogen informerar om att de har inlett muminprojektet som  
pågår under nästan hela hösten. Hela familjen deltar i projektet.  

Förskolepedagogen informerar om att de dagligen lyssnar till den  
tvåspråkiga sångbok som verksamhetsutvecklare för finskt  
förvaltningsområde tidigare har köpt. Verksamhetsutvecklare för finskt  
förvaltningsområde berättar om sångboken.  

Förslag framkommer från en av mötesdeltagarna om att en person skulle 
kunna spela gitarr för barnen.  

Ordföranden tackar förskolepedagogen för informationen.  

 

14. Budgetramar 2015 
Ordföranden överlämnar ordet till verksamhetsutvecklare för finskt  
förvaltningsområde. Denna informerar om att samrådet vid föregående möte 
svarade på en enkät gällande prioritering kultur för vuxna. På så vis har 
samrådet fått yttra sig och att svaren har sammanställts. Verksamhetsutveck-
lare för finskt förvaltningsområde tar hänsyn till samrådets prioriteringar då 
detaljerad budget för 2015 ska ges på samrådsmötet i november. Det som 
samrådet har angett som minst viktigt kommer inte att ges någon satsning 
2015. Enkäten och därmed samrådets åsikter utgör således grund för 2015-
års prioriteringar, avseende kultur på finska riktad till vuxna.  

Ordföranden informerar om att mötesdeltagarna har delgivits översiktlig  
information om budgetramarna i kallelsen. Förslaget lyder att för 2015 tas 
maximalt hälften av kvarvarande buffermedel i anspråk, det vill säga maxi-
malt 175 000 kronor, plus statsbidraget i sin helhet om 660 000 kronor. To-
talt blir detta maximalt 835 000 kronor för år 2015. Resterande buffertmedel 
om 175 000 kronor föreslås ska sparas till 2016.  
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Samrådet godkänner att verksamhetsutvecklare för finskt  
förvaltningsområde ges i uppdrag att gå vidare med detta förslag om  
budgetramar och att han arbetar fram en detaljbudget på maximalt 835 000 
kronor för 2015 inför nästa samrådsmöte i november.  

15. Övriga frågor  
Filmvisning av finska filmer på Pomona  
Ordförande meddelar att det i möteshandlingarna finns information om 
filmvisning av finska filmer på Pomona. Ordföranden lämnar över ordet till 
verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde. Denne informerar om 
att det finns 6 fribiljetter kvar till en finsk långfilm på Pomona nästa vecka. 
Först till kvarn gäller för att få en biljett till filmvisningen.  

Gäster vid nästa samrådsmöte 
Ordföranden informerar om förslaget att till nästa samrådsmöte den 26  
november bjuda in modersmålsansvarig för att informera om  
modersmålundervisning. Förslag finns även om att till nästa samrådsmöte 
bjuda in en person att berätta om den fallolycka som hon har varit med om i 
hemmiljö, samt en person från rehab som berättar om hur man  
undviker fallolyckor.  

Samrådet godkänner att bjuda in de tre föreslagna gästerna till nästa  
samrådsmöte.  

 

Övrigt 
Verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde passar på att göra ett 
förtydligande gällande den förvirring som uppstod med anmälningar till 
samtalsgruppen tidigare i höst. Verksamhetsutvecklare för finskt förvalt-
ningsområde understryker att förvirringen kring samtalsgruppens träff inte 
berodde på samtalsgruppens ledare. Samtalsgruppens ledare besvarar förtyd-
ligandet.  

 

16. Nästa samrådsmöte 
Ordföranden informerar om att nästa samrådsmöte äger rum onsdagen den 
26 november klockan 19.00 i Övergransalen.  

 

17. Mötet avslutas 
Ordföranden tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet klockan 20.11.  
Ordföranden meddelar att kaffe och smörgås nu serveras i caféet.  
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Muistiinpanot suomenkielisestä neuvonpidosta 
24.9.2014 

1. Kokous avataan 
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa kaikki osallistujat tervetulleeksi 
vuoden kolmanteen ruotsinsuomalaiseen neuvonpitoon. Puheenjohtaja ke-
hottaa osallistujia pitämään puheenvuoronsa lyhyinä ja nasevina. 
Puheenjohtaja ilmoittaa, että osallistujalista laitetaan kiertämään.  

 
2. Muiden kysymysten ottaminen asialistalle 
Puheenjohtaja ilmoittaa seuraavat kysymykset asialistalle: 

• Suomenkielisten elokuvien esitykset Pomonassa  

• Vieraat seuraavaan neuvonpitoon 

 

3. Edellisen neuvonpidon muistiinpanojen hyväksyminen  
Edellisen neuvonpidon muistiinpanot hyväksytään ja merkitään tiedoksi.  

4. Raportti kutsussa  
Tämän neuvonpidon kutsuun sisältyvä raportti hyväksytään ja merkitään 
tiedoksi.  

5. Kyselyn tulokset – suomen kielen hallintoalueen toimintamuotojen 
laittaminen tärkeysjärjestykseen 
Puheenjohtaja tiedottaa, että suomen kielen hallintoalueen toiminnan pri-
orisointia koskeva kysely, joka tehtiin edellisessä neuvonpidossa on nyt 
valmis ja tulos tuodaan julki tämän neuvonpidon asiakirjoissa. Kyselytulos 
hyväksytään ja merkitään tiedoksi.  

 

6. Uudistettu suomenkielinen esite, ”Håbon vanhustenhuolto”  
Puheenjohtaja tiedottaa, että esite ”Håbon vanhustenhuolto” on jaettu 
neuvonpidon osallistujoille. Esitteet saa antaa eteenpäin niille, joiden us-
kotaan olevan niistä hyötyä. Lisää esitteitä on noudettavissa kunnantalon 
yhteyskeskuksessa sijaitsevasta esitetelineestä.  
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7. Raportti vapaaehtoisryhmän työstä  
Puheenjohtaja tiedottaa, että vapaaehtoisryhmä on omistautunut työlleen    
viime neuvonpidosta lähtien ja antaa puheenvuoron ryhmän jäsenelle.  

Vapaaehtoisryhmän jäsen tiedottaa, että ryhmä on käynyt tervehtimässä 
henkilöitä ja että he vieraillessaan ovat jättäneet heille kukan. 
Vapaaehtoisryhmä on käynneillään ollut tervetullut vieras ja ryhmän jäse-
nille on tarjottu kahvia. Puheenjohtaja ilmoittaa, että vapaaehtoisryhmä su-
orittaa erinomaista työtä. Vapaaehtoisryhmän jäsen ilmoittaa, että ryhmällä 
tulisi oikeastaan olla enemmän aikaa näille vierailuille. Syksymmällä 
ryhmän jäsenet keskustelevat siitä, miten ryhmän työtä voitaisiin parantaa. 
Neuvonpidossa esitetään ehdotus, että ryhmä ajoittaisi käyntejään pyhäinpä-
iväksi.    

Puheenjohtaja kiittää vapaaehtoisryhmän jäsentä.  

 

8. Raportti suomen kielen alkeiskurssista ruotsinkieliselle       
hoivahenkilöstölle  
Puheenjohtaja ilmoittaa, että keväällä järjestettiin suomenkielisen kurssin 
toinen kurssikierros. Pomonassa työskentelevä kurssiin osallistunut henkilö 
lausutaan tervetulleeksi. 

Kurssilainen kertoo lyhyesti kurssista. Kurssilaiset oppivat lukemaan ja 
laulamaan suomeksi. Opiskelut sujuivat miellyttävissä merkeissä ja kurssi-
laisilla oli kovin hauskaa. Kurssilainen on sitä mieltä, että hänellä on hyötyä 
suomen kielen taidosta työssään.  

Puheenjohtaja kiittää kurssilaista tiedosta. 

   

9. Uuden jäsenen valitseminen kulttuurisuunnitteluryhmään 
Puheenjohtaja tiedottaa kutsuun sisältyvästä tiedosta, jonka mukaan kult-
tuurisuunitteluryhmään kuuluva henkilö jättää tehtävänsä. Puheenjohtaja  
kiittää tehtävästään luopuvaa henkilöä työstään ja ojentaa hänelle kukan. 

Puheenjohtaja ilmoittaa, että ryhmään tulee valita uusi jäsen. Kyseessä on 
kaksi palaveria vuosittain, yksi tammikuusa ja toinen elokuussa, jolloin 
ryhmä sopii kevään ja syksyn suomenkielisistä tapahtumista Solängenissä ja 
Pomonassa. Bålstan Suomalaisen Yhdistyksen puheenjohtajaa ehdotetaan 
uudeksi jäseneksi. Neuvonpito valitsee hänet uudeksi kulttuurisuun-
nitteluryhmän jäseneksi.  
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10. Tiedotusta dementiahoidosta  
Puheenjohtaja tiedottaa, että kolmeen eri otteeseen on yritetty saada 
neuvonpitoon vieraaksi Solängenin toimintaan kuuluva henkilö. Olosuhteet 
ovat jokainen kerta luoneet esteen vierailulle. Tässä neuvonpidossa toivote-
taan osastopäällikkö (vanhusten ja toimintarajoitteisten tuesta vastuussa 
oleva) tervetulleeksi tiedottamaan dementiahoidosta.  

Osastopäällikkö huolehtii vanhustenhoidosta ja aloitti työnsä huhtikuussa 
2014. Osastopäällikkö kertoo työstään, johon kuuluu dementiahoidon paran-
tamistoimenpiteet kunnassa. Osastopäällikön mukaan suurin osa demen-
tiahoidosta tapahtuu kotioloissa ja kunta voi parantaa tukitoimiaan hen-
kilöille, jotka ovat vastuussa dementiasairausta sairastavan omaisensa hoi-
dosta. Håbon kunnassa on töissä omaiskonsulentti, joka työskentelee omais-
ten tukemisen parissa. Kunta on perustanut dementiatiimin johon kuuluu 
työterapeutti ja dementiahoidon kehittäjä. Heidän työn avulla tukea 
omaishoitajille voidaan parantaa.  

Osastopäällikkö tiedottaa, että jos on mahdollista järjestää 
vapaaehtoisryhmälle koulutusta, niin halua kylläkin on.  

Osastopäällikkö tiedottaa, että tärkeintä on päivittäinen hoiva ja huolenpito 
sekä kotona että vanhustenasuntoloissa. Vuodesta 2015 lähtien kunta satsaa 
siihen, että suomenkieliset dementiasairaat saavat apua suomeksi. Toimintaa 
yritetään uudelleenorganisoida siten, että suomenkielisille dementiasairaille 
tarjotaan suomenkielisen henkilöstön apua. Hoivaava henkilö hoitaa tuolloin 
hoivattavaa koko päivän, koska on tärkeää dementiasairaalle, että hänestä 
huolea pitävä henkilöstö ei vaihdu. On myös tärkeää, että tarjotaan kulttu-
uria, esimerkiksi suomalaista ruokaa. Osastopäällikkö tiedottaa, että toimin-
taan halutaan saada suomalaista kulttuuria ja hoivatoimintaa.  

Neuvonpitoon osallistuva henkilö ehdottaa, että suomenkielinen henkilö 
voisi olla mukana pyörätuolikävelyillä. Bålstan Suomalainen Yhdistys voisi 
olla avustamassa tässä toiminnassa.  

Neuvonpitojäsen tiedustelee, miltä jono Solängeniin näyttää. Osas-
topäällikkö vastaa, ettei jonoa Solängeniin ole, vaan että kunnan vanhusten-
hoidosta vastaava osasto päättää, kenelle sieltä tarjotaan paikkaa. Ensin on 
tehtävä tarveharkinta, ja yksilön tarve on ratkaiseva 

Neuvonpitoon osallistuva kysyy, kuinka monta suomenkielistä Solängenissä 
asuu. Puheenjohtaja ilmoittaa, että otetaan tehtäväksi ottaa selvää seuraa-
vaan neuvonpitoon mennessä, kuinka monta suomenkielistä henkilöä asuu 
Solängenissä, Dalängenissä, Pomonassa ja on kotipalvelun käyttäjinä.  

Neuvonpitoon osallistuva kysyy, kuinka monta suomenkielistä hen-
kilökuntaan kuuluu. Osastopäällikkö arvioi, ettei kunta pysty miehittämään 
jokaisen työvuoron jokainen päivä suomenkielisellä henkilökunnalla.  
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Neuvonpitoon osallistuva kysyy, kuinka monta paikkaa dementia-
asuntolassa on. Puheenjohtaja ja osastopäällikkö ilmoittavat, että tällä het-
kellä paikkoja on 30, mutta että vuoden vaihteessa niitä lisätään 40:een.  

Puheenjohtaja ilmoittaa, että sosiaalilautakunta päättää kohtapuolin lyhytai-
kaispaikkojen lisäämisestä, jotta omaisille voitaisiin tarjota lisää tukea.  

Puheenjohtaja kiittää osastopäällikköä tiedosta ja toivottaa hänet ter-
vetulleeksi Håbon kuntaan.  

 

11. Håbon juhlapäivän arviointi  
Puheenjohtaja tiedottaa, että Håbon juhlapäivä järjestettiin 16. elokuuta. 
Puheenjohtaja tiedustelee, mitä mieltä neuvonpitoon osallistuvat olivat 
juhlapäivästä ja tarjoaa neuvonpidolle vapaata puheenvuoroa. Neuvonpitoon 
osallistuvat ovat tyytyväisiä juhlapäivään.  

 

12. Suomalainen kirjalija tarjoutuu vierailemaan Håbossa  
Puheenjohtaja tiedottaa kutsuun sisältyvästä tiedosta, että suomenkielinen 
kirjailija tarjoutuu vierailemaan Håbossa. Hän kertoisi uudesta romaanistaan 
”Ampu tulee”. Sama kirjailija vieraili Håbon kirjastossa kuluneena talvena. 
Puheenjohtaja tiedustelee, kutsutaanko kirjailija vierailulle jälleen, ja tiedot-
taa, ettei vierailu maksa mitään. Neuvonpito puoltaa, että kirjailija 
kutsutaan.  

Neuvonpitoon osallistuva ehdottaa, että kirjailija tulisi käymään kirjastossa 
päiväsaikaan, vaikkapa jonakin lauantaina.  

 

13. Tiedotusta äskettäin käynnistetystä suomenkielisestä 
esikoulutoiminnasta Mansängenin esikoulussa 
Puheenjohtaja kertoo kokemastaan ilosta, jonka hän tunsi lukiessaan Bålsta-
Bladetista Mansängenissä käyvästä oppilaasta, joka puhuu kolmea kieltä: 
ruotsia, suomea ja englantia. Puheenjohtaja ilmaisee tyytyväisyytensä suo-
menkielisen toiminnan käynnistämiseen. Puheenjohtaja antaa puheenvuoron 
Mansängenin esikoulussa töissä olevalle pedagogille.  

Esikoulupedagogi ilmoittaa, että äidinkieli on tärkein lapsen apuväline. 
Mansängenin esikoulussa on töissä kaksi esikouluopettajaa ja suomenkie-
lisiä lapsia on kaksi. Tavoitteena on, että lapset pystyisivät keskustelemaan 
suomeksi oman kykynsä mukaan, kertomaan äidinkielellään, kuuntelemaan 
ja ymmärtämään puhuttuja kertomuksia suomeksi. Tavoitteena on myös, 
että lapset oppisivat ruotsalaista, suomalaista ja ruotsinsuomalaista kulttu-
uria.  
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Esikoulupedagogi tiedottaa lapsitoiminnan sisällöstä; he laulavat, leikkivät, 
lukevat satuja ja loruja. Viikon varrella ruotsiksi opittua aineistoa pyritään 
käymään läpi myös suomeksi.  

Esikoulupedagogi tiedottaa, että esikoulussa on käynnistetty Muumi-hanke, 
joka kestää melkein koko syksyn ajan. Koko perhe osallistuu hankkeeseen.  

Esikoulupedagogi tiedottaa, että esikoulussa kuunnellaan päivittäin hallin-
toalueen toiminnankehittäjän hankkiman kaksikielisen laulukirjan lauluja. 
Suomen kielen hallintoalueen toiminnankehittäjä kertoo laulukirjasta.  

Neuvonpitoon osallistuva ehdottaa, että kitaran soittoa osaava henkilö voisi 
soittaa lapsille kitaraa.  

Puheenjohtaja kiittää esikoulupedagogia tiedosta.  

 

14. Budjettipuitteet vuodelle 2015 
Puheenjohtaja antaa puheenvuoron suomen kielen hallintoalueen toi-
minnankehittäjälle. Hän ilmoittaa, että edellisessä neuvonpidossa osallistujat 
vastasivat kyselyyn, joka koski aikuisille kohdistetun suomenkielisen 
kulttuurin eri toimintamuotojen asettamista tärkeysjärjestykseen. Täten 
neuvonpito sai tilaisuuden lausua kannanottonsa ja vastaukset koottiin. Su-
omen kielen hallintoalueen toiminnankehittäjä ottaa huomioon neuvonpidon 
esittämät mielipiteet tärkeysjärjestyksestä laatiessaan yksityiskohtaisen 
budjetin vuodelle 2015, joka esitellään neuvonpidolle seuraavassa kokouks-
essa marraskuussa. Kaikkein viimeisimmäksi tärkeysjärjestyksessä jäänei-
siin toimintamuotoihin ei satsata ollenkaan vuonna 2015. Kyselyn tulos ja 
neuvonpidon mielipiteet muodostavat täten alustan 2015 vuoden priorisoin-
nille, mitä tulee suomenkieliseen kulttuuriin aikuisille.  

Puheenjohtaja ilmoittaa, että neuvonpidon osallistujille on kutsussa annettu 
lyhyttä informaatiota budjettipuitteista. Ehdotus vuodelle 2015 koostuu näin 
ollen enintään 175 000 kruunun käytöksiotosta jäljellä olevista puskuriva-
roista, plus ensi vuoden 660 000 kruunun suuruinen valtionavustus ko-
konaisuudessaan. Yhteensä siten enintään 835 000 kruunun suuruinen 
budjettiloppusumma vuodelle 2015. Jäljellä olevat puskurivarat säästetään 
vuodelle 2016.  

Neuvonpito puoltaa, että suomen kielen hallintoalueen toiminnankehittäjä 
saa tehtäväkseen laatia tähän budjettipuite-ehdotukseen perustuvan yk-
sityiskohtaisen budjetin, jonka tulee käsittää enintään 835 000 kruunua, 
seuraavaan, marraskuisen neuvonpidon tiedoksi.  

15. Muut kysymykset 
Suomenkielisten elokuvien esitys Pomonassa  
Puheenjohtaja ilmoittaa, että neuvonpidon asiakirjoissa on tiedotusta suo-
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menkielisten elokuvien esittämisestä Pomonassa. Puheenjohtaja luovuttaa 
puheenvuoron suomen kielen hallintoalueen toiminnankehittäjälle. Hän 
ilmoittaa, että vielä on jäljellä kuusi ilmaislippua ensi viikolla Pomonassa 
järjestettävään suomenkieliseen elokuvaesitykseen. Liput jaetaan siinä jär-
jestyksessä kuin niitä pyydetään.  

Seuraavan neuvonpidon vieraat 
Puheenjohtaja ilmoittaa ehdotuksesta, että seuraavaan neuvonpitoon 26. 
marraskuuta kutsuttaisiin äidinkielenopetuksesta vastuussa oleva tiedot-
tamaan äidinkielenopetuksesta. Vieraiksi ehdotetaan myös kotioloissa kaa-
tumistapaturman kokenutta henkilöä sekä henkilökuntaa kuntoutusosastolta 
kertomaan, miten kaatumisilta vältytään.  

Neuvonpito puoltaa, että ehdotetut kolme henkilöä kutsutaan seuraavaan 
neuvonpitoon.  

Muut kysymykset 
Suomen kielen hallintoalueen toiminnankehittäjä tiedotti keskustelupiiriin 
ilmoittautumisen yhteydessä aiemmin syksyllä syntyneestä hämmen-
nyksestä.  Toiminnankehittäjä korostaa, ettei hämmennys johtunut keskus-
telupiirin vetäjästä. Keskustelupiirin vetäjä antaa lausuntonsa selven-
nykselle.  

 

16. Seuraava neuvonpito 
Puheenjohtaja tiedottaa, että seuraava neuvonpito pidetään keskiviikkona 
26. marraskuuta klo 19.00 Övergranssalenissa. 

  

17. Kokous päätetään 
Puheenjohtaja kiittää osallistujia ja päättää kokouksen klo 20.11. 
Puheenjohtaja ilmoittaa, että kahvilassa tarjotaan kahvia ja voileipiä.  
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