
 
 
SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE  Dnr KS2016,0095 
 

Pöytäkirja 
 
Ohjausryhmän kokous maanantaina 15. helmikuuta 2016 
 
Aika: 14:00–16:30 
Paikka: Artisten, Skövden kaupungintalo 
 
Läsnäolijat: 
Leif Walterum (C), puheenjohtaja 
Anoo Niskanen Naing, suomen kielen hallintoalueen koordinaattori 
Pirkko Karjalainen, Skövden Suomi-seuran puheenjohtaja 
Jorma Vattulainen, Eläkeläisyhdistys Vipinä, Skövde 
 
Ellinor Skamyr, väitöskirjan tekijä, Skövden kunnan esikoulu 
Maria Jansson, osastopäällikkö, Skövden kunnan esikoulu 
Mariethe Magnehed, äidinkielenopettajien rehtori, Skövden kunta 
Peter Göthblad, kansanterveysstrategi/suomen kielen hallintoalueen koordinaattori, Trollhättanin kunta 
Berndt Ljungkvist, Trollhättanin keskustan koulualueen apulaispäällikkö 
Christina Herthnek, viestintäpäällikkö 
 
Agneta Tilly, kansliapäällikkö (sihteeri) 
 
Liite: Viiteryhmän pöytäkirja 9.2.2016 
 PPT-esitys, Liikkuva suomenkielinen esikoulu 
 Toimintaraportti 2015. 
 
Pöytäkirjan tarkastaneet: 
 
[nimikirjoitus] 
Leif Walterum (C) puheenjohtaja 
 
[nimikirjoitus] 
Pirkko Karjalainen, pöytäkirjan tarkastaja 
  
[nimikirjoitus] 
Agneta Tilly, sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1  Kokouksen avaaminen 

 
Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen.  Lyhyt osanottajien ja 
Trollhättanin kunnasta tulevien vieraiden esittely. 

 
2 Työjärjestyksen vahvistaminen 
 
 Työjärjestys on lähetetty kaikille ja se jaetaan kokouksessa.  
 
3 Alue: ESIKOULU 
 

Trollhättanin suomen kielen hallintoalueen koordinaattori, Peter Göthblad ja esikoulun 
aluepäällikkö Berndt Ljungkvist kertovat kunnan työstä inventoinnin, suunnittelun jne. parissa, 
joiden tuloksena on saatu suomenkielinen esikouluosasto. Ha haluavat mielellään keskustella 
Skövden kunnan edustajien kansa siitä miten perheisiin saadaan yhteys, on ollut vaikeaa saada 
vanhempia kiinnostumaan järjestetyistä tapaamisista.  
 
Skövden kunnalla on ratkaisuna kiertävä suomenkielinen esikoulutoiminta, josta keskusteltiin. 
Myös kysymys henkilökunnan vaihtuvuudesta ja rekrytoinnista on akuutti. Tilanne on kunnille 
yhteinen. 
 
Ellinor Skaremyr esittelee Skövden kiertävästä suomenkielisestä esikoulutoiminnasta laaditun 
raportin. Esikoulun osastopäällikkö Maria Jansson on myös mukana kokouksessa hetken. (PTT-
esitys on mukana liitteessä). 

 
4  Alue: VANHUSTENHUOLTO 
 

Kielikoulutus 
 Skövden kunnan suomenkieliselle hoitohenkilöstölle järjestettiin 5. helmikuuta koulutustilaisuus 
Axevallan kansankorkeakoulussa (osanottajia oli myös yksityisestä vanhustenasuntolasta, 
Finlandia-kodista). Sähköpostiviesti Ulla Venetvaaralta: 13 osanottajaa, arviointi myönteinen ja 
toivomuksia jatkosta. Useammat ovat kiinnostuneet. Olisi hyvä mikäli koulutus voidaan toteuttaa 
kahden päivän kurssina. 
 
Päätös 
Ohjausryhmä päättää suhtautua myönteisesti useampiin hoito- ja hoivasektorin henkilöstön 
koulutustilaisuuksiin, sekä jatkokursseihin että uusille osanottajille. Anoo esittää tämän hoito- ja 
hoivasektorin vastuuhenkilöille. 
 
Suomenkieliset, joilla on avuntarvearvioitu kotipalvelu 
Ohjausryhmä otti lyhyesti esille tilanteen Ekedalissa koskien yhteistä asumista suomenkielisille.  
Ryhmä keskustelee myös tulevasta paikkatarpeesta erityisasunnoissa. Tulevien vanhustenhuollon 
laajentamissuunnitelmien kannalta on tärkeää katsella tarvetta pitkällä aikavälillä. 
 
 
 
 



 
Päätös 
Ohjausryhmä antaa Anoolle tehtäväksi keskustella hoito- ja hoivasektorin kanssa siitä, kuinka 
suomenkielisten henkilöiden avuntarvearvioitujen kotipalvelujen kartoitus (tilasto) voidaan tehdä, 
jotta saadaan kuva hoitopaikkojen tarpeesta tulevaisuudessa.  

 
5  Alue: KIELI JA KULTTUURI  
 

Ruotsinsuomalaisten päivä on 24.2.2016 ja viikon aikana järjestetään joukko tapahtumia Skövden 
kunnassa. Viiteryhmä on laatinut ohjelman (katso viiteryhmän pöytäkirja liitteessä). 
 
Päätös 
Ohjausryhmä päättää rahoittaa tapahtumia ruotsinsuomalaisten päivän yhteydessä 15 000 
kruunulla. 

 
6 Alue: KIELI JA KULTTUURI 
  

Skövden kunta on saanut Valtakunnanteatterin tarjouksen suomenkielisestä teatteriesityksestä 
nuorille 2017. Viiteryhmä on aiemmin kieltäytynyt yhteisrahoittamasta tätä näytelmää Skövden 
teatteriyhdistyksen kanssa. Lukion osastopäällikkö Johan Rahmberg on ottanut näytelmän esille 
lukiokoulujen rehtoreiden kanssa ja ilmoittaa, että lukiokoulu voi ajatella yhteistä järjestämistä 
Skövden teatteriyhdistyksen kanssa. Rahoituskysymystä ei ole kuitenkaan vielä ratkaistu. 
 

 Päätös 
 Ohjaustyhmä päättää olla toteuttamatta tätä, mutta kehottaa viiteryhmää keskustelemaan ja 
 ehdottamaan toimintoja nuorille (25 ikävuoteen saakka). 
 
7  Oppilaiden kiinnostuksen kartoitus 
 
 Informaatio siitä, että nuorisosuunnittelija Linnéa Pentikäinen voi auttaa kartoittamaan 
 kiinnostusta lukio-oppilaiden parissa koskien suomea modernina kielenä 23/2 ja 24/2 
 Västerhöjdissä ja Kavelbrossa. 
 
 Informaatio Hän&Hen -hankkeesta 27/2 jaetaan samanaikaisesti. 
 
8 Lomaharjoittelu 
 

Anoo ottaa esiin kysymyksen ruotsinsuomalaisille nuorille tarkoitetusta lomaharjoittelusta 
kesällä. 

 
 Päätös 

Ohjausryhmä suhtautuu myönteisesti ruotsinsuomalaisille nuorille tarkoitettuun 
lomaharjoitteluun, mikä toteutettiin myös viime vuonna. Anoo saa tehtäväksi ottaa yhteyttä 
työmarkkinayksikköön ja esittää toivomuksen sekä tiedustella viime vuoden harjoittelun 
arviointituloksia. 

 
9 Työntekijöiden kielitaidon kartoitus ennen yhteyskeskuksen avaamista 
 
 Skövden kunnan yhteyskeskus avataan helmikuussa, eikä sinne ikävä kyllä ole onnistuttu 
 rekrytoimaan suomenkielistä henkilöä. Jotta kansalaisille voitaisiin tarjota palveluja myös 



 suomen kielellä, on tärkeää ottaa selville kuinka moni kaupungintalossa työskentelevä osaa 
 suomea. Kartoitus ennen kesää voi antaa hyvää tukea yhteyskeskuksen henkilöstölle. 
 
 Päätös  
 Ohjausryhmä päättää esittää sektorinpäällikkö Rogher Selmossonille (sektori kansalaiset ja 
 yhteiskuntakehitys), että on olemassa toivomuksia kartoittaa ketkä kaupungintalon henkilöstöstä 
 ovat suomenkielisiä. 
 
10  Koordinaattorin osallistuminen seminaareihin, konferensseihin jne. 
 
 Päätös 
 Ohjausryhmä päättää, että Rogher Selmosson (SMS) lähimpänä esimiehenä päättää 
 koordinaattorin osallistumisesta seminaareihin, konferensseihin ja vastaaviin, jotka liittyvät 
 työsuhteeseen Skövden kunnassa. 
 
 Päätös 
 Ohjausryhmä päättää rahoittaa Anoo Niskanen Naingin pääsyn teatterikonferenssiin Valhallissa, 
 Skövden kulttuuritalossa. 
 
11  Ohjausryhmän aikataulua, kutsuja ja pöytäkirjoja koskevat uudet rutiinit 
 

Lyhyt raportti ohjausryhmän kutsuja/työjärjestystä ja muistiinpanoja koskevista muuttuneista 
rutiineista. Hyvä aikataulu edellyttää, että viiteryhmän ja ohjausryhmän kokouksilla tulee olla 
vähintään kahden viikon keskinäinen väli. Viiteryhmän pöytäkirja on perusta kutsulle, joka 
puheenjohtajan on hyväksyttävä ennen sen lähettämistä. Lähettäminen pitää tapahtua viikkoa 
ennen kokousta. Muistiinpanoissa on kuvattava lyhyesti keskustellut kysymykset ja mainittava 
selkeästi tehdyt päätökset. 

 
12 Määrärahojen hakeminen 
 

Skövden Suomi-seuralta on tullut hakemus koskien laulaja Kalle Jussilaa Suomesta sekä 
Axevallan kulttuurifestivaaleja. 
 
Päätös 
Ohjausryhmä päättää myöntää 30 000 kruunua kulttuurifestivaaleja varten ja 15 000 kruunua 
vierailevalle taiteilijalle (Kalle Jussila). 
 
Asiakirja: Viiteryhmän kokouspöytäkirja 9.2.2016. 

 
13  Matka suomeen syyskuussa (27.–29. syyskuuta) 
 
 On olemassa suunnitelma kolmen päivän matkasta syyskuussa ja ohjaustyhmä keskustelee 
 matkan tarkoituksesta ja sen osanottajista. Keskeisenä tulee olla " kaksikielisen toiminnan 
 johtaminen ja kommunikaatio" (menestystekijät, haasteet, kokemusten vaihto). 
 Matkalle on kutsuttu 11 henkeä ja viimeinen ilmoittautumispäivä on 1. maaliskuuta. Anoo, Pirkko 
 ja Jorma laativat ohjelman. 
 
 
 
 



 
 
 
 Päätös: 
 Ohjausryhmä päättää, että matkan tavoitteena on olla " kaksikielisen toiminnan johtaminen ja 
 kommunikaatio" ja haluaa kutsua mukaan poliittisia osanottajia lapsi- ja 
 koulutuslautakunnasta ja hoito- ja hoivalautakunnasta (puheenjohtaja ja toinen 
 varapuheenjohtaja). Lisäksi osallistuvat viestintäpäällikkö, sektorinpäällikkö Rogher Selmosson ja 
 suomen kielen hallintoalueen koordinaattori sekä ohjausryhmä. 
  
 
14  Toimintaraportti 2015 
 
 Raporttiesitys käytiin läpi ja tarkistettiin. Anoo tekee muutokset ja laatii raportin valmiiksi. Siinä 
 kerrotaan tiivistetysti ja hyvin vuoden aikana lukuisista toteutetusta asioista. Katso liite. 
 
 Päätös: 
 Raportti hyväksyttiin 
 
15   Muut asiat 
 Ei muita asioita 
 
16   Seuraava kokous 
 Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään 27. huhtikuuta klo 14.00 
 
17  Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja kiitti kaikkia läsnäolijoita ja päätti kokouksen  
 


