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Pöytäkirja 

 

1. Leif avasi kokouksen.  

 

2. Kokouspöytäkirja. Keskusteltiin millaiselta työjärjestyksen tulee näyttää ohjausryhmän 

kokouksissa. Pirkko kertoi, että viiteryhmän puheenjohtaja, sihteeri ja koordinaattori pitävät 

valmistelevan kokoukset ennen viiteryhmän kokouksia. Viiteryhmän kokouksessa on voitava 

keskustella erilaisista kysymyksistä. Tietyt asiat pitää ottaa mukaan joka kerta, esimerkiksi esikoulu ja 

vanhustenhuolto.  

Ohjausryhmän pöytäkirja on lähetettävä ensin puheenjohtajalle ja pöytäkirjan tarkastajalle ennen 

kuin se lähetetään muille.  

Lautakunnan sihteeri laatii pöytäkirjat jatkossa. Pöytäkirjojen pitää sisältää asiamukaiset asiat ja 

päätökset.  

Olisi hyvä tehdä tilastoja siitä kuinka esikoulun ja vanhustenhuollon toiminnasta, jotta voidaan nähdä 

niiden kehitys vuosi vuodelta.  

 
3. Kutsut seminaareihin ja vastaaviin Sähköpostikooste kerran viikossa tai joka toinen viikko 

kutsuista seminaareihin ja vastaaviin. Leif hyväksyy osallistumisen seminaareihin. Pirkko ja Seppo 

ratkaisevat, onko seminaari mielenkiintoinen vai ei seminaarin koskiessa viiteryhmän jäseniä.  

Varataan budjetista 15 000 kr seminaareihin ja vastaaviin.  

 

4. Kuinka ohjausryhmän kokouksia voidaan tehostaa? Anoo kääntää viiteryhmän pöytäkirjat 

ruotsiksi, jotta Leif pystyy lukemaan niitä. Lyhyet toimintaraportit otetaan mukaan ohjausryhmän 

kokoukseen. Päätökset tehdään viiteryhmän pöytäkirjojen pohjalta. Viiteryhmä ratkaisee mitä 

kokouksissa otetaan esille, mutta ohjausryhmä tekee päätökset.  

 

Miten useampia ruotsinsuomalaisia nuoria saadaan mukaan neuvonpitoon?  

Hakemukset, budjetti ja vastaavat otetaan esille ohjausryhmän kokouksissa.  



 

5. Muut asiat. Elokuvaesitykset. Elokuvateatteri Odeonin vuokratiedusteluun on saatu vastaus. 

Otetaanko yhteys Sagaan elokuvien esittämiseksi siellä Odeonin sijasta? Pirkko tutkii, mikäli Suomi-

seura voi hakea lupaa saada näyttää elokuvia Finnhovilla.  

 

Koskien hoitohenkilökunnan kurssia Axevallan kansankorkeakoululla 5/2. Pirkko ottaa yhteyttä Pekka 

Savolaiseen jotta myös Finlandia-kodin henkilöstöä voi osallistua kurssille. Kursi on maksuton, mutta 

sijaiset he saavat maksaa itse. Pirkko ottaa yhteyttä myös Ulla Venetvaaraan.  

 

Suomeen 27.–29/9 tehtävän opintomatkan osanottajat: Ohjausryhmä (Leif, Pirkko, Jorma, Kirsi, Ulla, 

Anoo), Johan Rahmberg, Mariethe Magnehed, Paula Bäckman, Christina Herthnek valitsee jonkun 

tilalleen, ellei voi itse osallistua.  Kokouksen jälkeen Paula Bäckman on toivonut, että myös Helena 

Dahlströmille (Lapsi- ja koulutuslautakunnan toinen varapuheenjohtaja) tarjotaan mahdollisuutta 

osallistua matkalle ja Leif toivoi, että Rogher Selmosson, joka on sektorin Kansalaiset ja 

yhteiskuntakehitys sektorinpäällikkö ja vastuussa suomen kielen hallintoalueesta, myös tulee 

mukaan. Myös peruskoulun osastopäällikkö Pernilla Engqvist Widegren, on ottanut yhteyttä koskien 

toivomusta esikoulun, peruskoulun ja keskeisen oppilasterveydenhoidon osastopäälliköiden 

yhteisestä opintomatkasta. 

 

Opintomatkan sisältö:  

Keskitytään kouluun, kaksikieliseen toimintaan, kommunikaatioon 

Kaksi käyntiä päivänä 1, pohdiskelu illalla  

Käynti kansankäräjillä päivänä 2  

Mahdollisia käyntikuntia: Porvoo, Loviisa, Raasepori, Sipoo, Kirkkonummi (Pernillan ehdotus)  

Suomessa käytetään vuokra-autoa. Kuljettaja? Taksi?  

Hotelli lähellä kansankäräjiä Helsingissä, molemmat yöt samassa hotellissa 


