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§ 244
Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om uppmärksam-
mande av Finlands 100-årsjubileum

HEL 2016-004458 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen vara slutligt behand-
lad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Bilagor

1 Anttila Maija ym. valtuustoaloite Kvsto 13.4.2016 asia 12

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Maija Anttila och 21 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors som Finlands huvudstad ska uppmärksamma landets 
100-årsjubileum på följande sätt: 1) Tölöviksparken döps om till Själv-
ständighetsparken. 2) Helsingfors organiserar och bekostar en kompo-
sitionstävling för jubileet Finland 100 år i syfte att få fram en jubileums-
hymn eller ett motsvarande jubileumsverk som sedan framförs i Musik-
huset vid någon självständighetsfest som ordnas av staden.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

1)      Nuvarande Tölöviksparken föreslås bli omdöpt till Självständig-
hetsparken.

Stadsstyrelsen framhåller att en princip i stadens namnplanering är att 
etablerade och lokalhistoriskt betydelsefulla namn ändras endast i det 
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fall att detta är absolut nödvändigt exempelvis för räddningssäkerhe-
tens skull eller med anledning av problem i adressystemet. Om etable-
rade namn ändras blir det också kostnader och dessutom förvirring och 
olägenheter långt in i framtiden. Ett viktigt rättesnöre i namnplaneringen 
är med andra ord att namnen ska vara permanenta och ha historiskt 
djup.  

En park med namnet Itsenäisyydenpuisto–Självständighetsparken finns 
redan i Åggelby. Namnet kom till 1992 på initiativ av veteranorganisa-
tionerna. Namn med samma förled ska användas för platser i omedel-
bar närhet av varandra. Självständighetsparken i Åggelby gör att namn-
temat inte ska användas i andra delar av huvudstadsregionen.

2)      Helsingfors föreslås organisera och bekosta en kompositionstäv-
ling för jubileet Finland 100 år i syfte att få fram en jubileumshymn eller 
ett motsvarande jubileumsverk som sedan framförs i Musikhuset vid 
någon självständighetsfest som ordnas av staden.

Stadsstyrelsen framhåller att en tävling kräver ingående planering och 
organisering och en egen budget. En tävling är inte längre möjlig tids-
mässigt eftersom kompositionsarbete och tävlingsproduktion är omfat-
tande processer. Helsingfors stadsorkester beställer två stora verk av 
finländska nutida kompositörer och framför dem som en del av jubile-
umsåret 2017. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Bilagor

1 Anttila Maija ym. valtuustoaloite Kvsto 13.4.2016 asia 12

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 774

HEL 2016-004458 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Maija Anttilan aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi


