
 
 
SUOMEN KIELEN HALLINTOALUEEN OHJAUSRYHMÄ  Dnr 
KS2016,0095 
 

Pöytäkirja 
 
Ohjausryhmän kokous maanantaina 13. kesäkuuta 2016 
 
Aika: 15.00–16:30 
 
Paikka: 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 
Kirsi Minkkinen, Esikouluikäisten lasten vanhempien verkosto 
Ulla Venetvaara Axevallan kansankorkeakoulu  
Karin Rantala, ekonomi, sektori kansalaiset ja yhteiskuntakehitys 
 
Muut: 
Agneta Tilly, sihteeri 
 
Liite: Viiteryhmän kokouspöytäkirja 1. kesäkuuta 2016 
 Talouden seuranta (esittely) 
 
Pöytäkirjan tarkastaneet: 
 
[nimikirjoitus] 
Leif Walterum (C) puheenjohtaja 
 
[nimikirjoitus] 
Pirkko Karjalainen, pöytäkirjan tarkastaja 
  
[nimikirjoitus] 
Agneta Tilly, sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Kokouksen avaaminen 
 
 Puheenjohtaja Leif Walterum avasi tämän päivän kokouksen.   
 
2. Työjärjestyksen vahvistaminen 
 

Kohta organisaatiokehityksen kurssi lisättiin kohtaan muut asiat ja työjärjestys 
hyväksyttiin.  
 

3. Budjetti 2016 
 

Karin Rantala, ekonomi kansalaiset ja yhteiskuntasektorilta esittelee budjetin 
seurannan. Tähän mennessä on vielä ylijäämää, joka voidaan käyttää vuoden aikana. 
Budjetoitua pienempi tulos lasten ja nuorten kohdalla sekä kielen ja kulttuurin 
kohdalla. Ohjausryhmä haluaa nähdä seuraavassa kokouksessa koko vuotta koskevan 
ennusteen, jossa on huomioitu vuodelle 2016 päätetyt aktiviteetit.  
 
Päätös: 
Ohjausryhmä päättää lukuvuonna 2016/2017 rahoittaa suomen kielen kielituen 6-
vuotiaille 25 % tointa vastaavin varoin tai mitä paikantarpeen sekä pedagogisten 
materiaalihankintojen kattamiseen tarvitaan.  
 

4. Alue: ESIKOULU  
 
Raportti tiedotustilaisuudesta ja viiteryhmän pöytäkirja 
 

Tiedotustilaisuus on järjestetty kaksi kertaa, mutta ikävä kylä vanhemmat eivät 
osallistu niihin ja keskusteltiin kuinka voitaisiin saada useampia osallistumaan. 
Lapsi- ja koulutussektori on kartoittanut muita hallintoaluekuntia (32 kuntaa 56 
kunnasta vastasi) nähdäkseen mitä toimintaa ne tarjoavat suomen kielellä. 
Mielenkiintoinen vaihtoehto on Göteborgissa, jossa asianosaiset lapset kootaan 
samaan paikkaan yhtenä päivänä viikossa ja heillä on "suomenkielinen 
esikoulupäivä". 

 
Päätös:  
Ohjausryhmä päättää rahoittaa (50 000 kr vuonna 2016) Axevallan 
kansankorkeakoulun koulutuspaikkoja ja sijaiskustannuksia suomenkielisten 
pedagogien toiminnassa. 
 
Ohjausryhmä päättää tarjota lapsi- ja koulutussektorille rahoitusta suomenkielisten 
pedagogien opintomatkaan Eskilstunaan.  

  



5.  Alue: VANHUSTENHUOLTO 
 

Raportti suomenkielisen vanhustenhuollon tarpeesta. Tällä hetkellä Skövden kunnassa 
8 henkeä on jonossa Finlandia-kotiin. On vaikeata saada selville kuinka moni haluaa 
suomenkileistä kotipalvelua. Hoito- ja hoivasektori osallistuu seuraavaan viiteryhmän 
kokoukseen ja informoi ajankohtaisesta tilanteesta. 
 
Päätös: 
Ohjausryhmä päättää kartoituksen jälkeen tarjota syksyllä 2016 lisää koulutuspaikkoja 
suomenkieliselle hoito- ja hoivahenkilöstölle Axevallan kansankorkeakoulussa. 

 
6.  Alue: KIELI JA KULTTUURI 
 

Syksyn aikana on monia aktiviteetteja ja tarjonta on laajaa: 
– Terveydenvaalimispäivä, jossa on suomalaisia toimintoja kuten eukonkanto ja 
 saappaanheitto 
– Seniorimessut syyskuussa 
– Suomalaisia elokuvia aikuisille ja lapsille 
– Perhepäivä 
– Teatteriesitys lokakuussa 
– Kulttuuritoimintoja, mm. konsertti yhdessä Mariestadin kanssa. 
– Kulttuurigaala marraskuussa 
– Lasten pikkujoulujuhla ja Suomen itsenäisyyspäivä 

 
Raportit 

– Työryhmän työ Suomi 100 vuotta 2017 juhlien valmistelussa  
– Suomen kielen kurssi nuorille Nyeportissa syksyllä 2016 
– Henkilöstön suomen kielen taitojen kartoitus. Tämä raportti esitellään laajemmin 
 ja se jätetään myös sektorin johdolle lähetettäväksi tiedoksi muulle johdolle 
 

Viiteryhmä ehdottaa, että Finnhovilla järjestetään kolme tapaamista käsittävä 
ruoanlaittokurssi, josta esityksen on laatinut idearyhmä. 
 
Päätös: 
Ohjausryhmä päättää suhtautuu myönteisesti siihen, että Skövden ja Mariestadin 
kunnat järjestävät yhdessä konsertin syksyllä. Päätös rahoituksen suuruudesta tehdään 
seuraavassa kokouksessa. 
 
Ohjausryhmä suhtautuu myönteisesti ruoanlaittokurssin rahoittamiseen syksyllä 2016. 
Päätös rahoituksesta tehdään seuraavassa kokouksessa 
 
Ohjausryhmä päättää rahoittaa suomen kielen kurssin nuorille (peruskoulu ja lukio) 
Nyeportissa syksyllä 2016, kurssikustannusten ja lisäkustannusten kuten kahvitarjoilun 
rahoitus. ABF toteuttaa kurssin.  

 
 
7. Määrärahahakemukset 
 

A. Ruotsin kirkon suomenkieliseltä seurakuntatoiminnalta on tullut hakemus. 
  



Päätös 
Ohjaustyhmä päättää myöntää 50 000 kruunun avustuksen vuonna 2017 
uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlakonserttiin edellyttäen, että lääninhallitus antaa 
ennakkotiedon siitä, että vuoden 2016 määrärahoja voidaan siirtää ensi vuodelle tähän 
tarkoitukseen.  
Anoo Niskanen Naing, suomen kielen hallintoalueen koordinaattori, saa tehtäväksi 
ottaa yhteyttä lääninhallitukseen ja tuoda tiedon asiassa johtoryhmälle. 

 
8.  Viiteryhmä ja ohjausryhmä 
 

a. Esitys, että viiteryhmä tekee opintomatkan Eskilstunaan vaihtaakseen kokemuksia 
hallintoaluetyöstä. Vierailu voidaan koordinoida pedagogien opintomatkan kanssa 
 
Päätös: 
Ohjausryhmä suhtautuu myönteisesti tähän ja kustannukset lasketaan ja lisätään tämän 
vuoden ennusteeseen. 
 
b. Tiedotusmateriaali Skövden kunnan uudesta graafisesta profiilista. Ohjausryhmä 
suhtautuu tähän myönteisesti ja rahoitus sisältyy budjettiin. 
 
c. Henkilön ohjausryhmään valitsee viiteryhmä. Tänään ei esitystä nimestä. 
 

9. Muut asiat 
 

Esitys kurssipäivästä organisaatiokehityksessä viiteryhmän työn kehittämiseksi. 
 
Päätös 
Ohjausryhmä päättää varata 5000 kruunua sekä matkakustannukset koulutuspäivän 
järjestämiseksi.  

 
10.  Seuraava kokous 
  
 Ohjausryhmän ja viiteryhmän syksyn kokousten päivämäärät 
  
 Viiteryhmä 26. elokuuta  Ohjausryhmä 15. syyskuuta 15.00–17.00 
 Viiteryhmä 19. lokakuuta  Ohjausryhmä 3. marraskuuta 15.30–17.00 
 Viiteryhmä 23. marraskuuta  Ohjausryhmä 14. joulukuuta 15.00–17.00 
 
 
11.  Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja kiitti kaikkia läsnäolijoita ja päätti kokouksen  
 
 


