
 
 
SUOMEN KIELEN HALLINTOALUEEN OHJAUSRYHMÄ  Dnr  
 

Pöytäkirja 
 
Ohjausryhmän kokous torstaina 15. syyskuuta 2016 
 
Aika: 15.00–16:35 
 
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  
Seppo Puolle, päiväkeskus Finnhovi 
Hilkka Knutsson, Ruotsin kirkon suomenkielinen työ  
 
Muut: 
Anette Nilsson, sihteeri 
 
Liite:  
Skövden ruotsinsuomalaisen viiteryhmän kokouspöytäkirja 4, 29.8.2016 
 
Pöytäkirjan tarkastaneet: 
 
[nimikirjoitus] 
Leif Walterum (C) puheenjohtaja 
 
[nimikirjoitus] 
Pirkko Karjalainen, pöytäkirjan tarkastaja 
  
[nimikirjoitus] 
Anette Nilsson, sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.  Kokouksen avaaminen 
 
 Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen.   
 
2. Työjärjestyksen vahvistaminen 
 

Esitetty työjärjestys hyväksyttiin seuraavin lisäyksin kohtaan muut asiat: 
Suomenmatka 
Konsertti 
Ruoanlaittokurssin rahoitus 
Kesän jälkeen toteutetut toiminnat.  
 

3. Alue: ESIKOULU ja KOULU 
 

Informaatio ilmoittautumisista koulunuorisolle tarkoitetulle suomen kielen kurssille 
Nyeportissa ABF:n järjestämänä. Kuusi oppilasta ja yksi assistentti ovat aloittaneet. 
Muun muassa Göteborg on osoittanut kiinnostusta kurssimuotoa kohtaan. Fin i Väst 
tekee tutustumiskäynnin. Vanhemmat toivovat vastaavaa kurssia nuoremmille 
lapsille. 
 
Uusi esikoulunopettaja on aloittanut liikkuvassa suomen kielen kielituessa.  
 
Anoo lähettää sähköpostia johtoryhmälle kiinnostuksesta, kuinka monta uutta 
ilmoittautunutta on tänä syksynä. 
 

4. Alue: VANHUSTENHUOLTO 
 

Informaatio siitä, että Seppo Puolle laatii kunnalle kirjelmän, jossa hän muun muassa 
ehdottaa, että tulee varata suomenkielisiä osastoja (yksi vanhustenasunto- ja yksi 
dementiaosasto) sekä rekrytoida suomenkielistä henkilökuntaa niihin. Tämä siksi, 
että on tapahtunut vähän vaikka asiasta koko ajan puhutaan kunnan kanssa. 
 
Käytiin keskustelua siitä kuinka kehitämme asiaa laajemmassa näkökulmassa.  

  
5.  Alue: KIELI JA KULTTUURI 
 

Syksyn ohjelmatarjonnassa on tapahtunut joitakin yhteentörmäyksiä joulukuussa. 
Esitettiin kysymys onko tarpeellista koota tapahtumat samalle foorumille, jossa 
kaikilla on mahdollisuus nähdä ne. 
 
Elokuvateatteri Odoenin vuokra tulee halvemmaksi koska elokuvat esitetään jatkossa 
Skövden filmifestivaalit -yhdistyksen kautta. Lipunmyynti tulee tapahtumaan toisella 
tavalla, yhdistykset saavat hoitaa sen itse. 
 
Päätös: 
Ohjelmatarjonnan yhteentörmäysten välttämiseksi on hyvä, jos yhdistykset 
tarkistavat keskenään mitä tapahtumia kukin yhdistys suunnittelee.  
 



Yhdistykset saavat yhdessä auttaa lipunmyynnissä tiistai-iltaisin. 
 
Valtakunnanteatterin (suomalaiset teatterit) teatterivierailun lippuja subventoidaan 50 
kr per lippu. Suomi-seuran jäsenyyden ansiosta on jo olemassa alennettu hinta, 
subventio tulee tämän lisäksi. 
 
Skövden suomen kielen hallintoalue on mukana Suomi 100 vuotta ilmoituksin 1. 
joulukuuta ilmestyvässä liitteessä. Siitä ilmoitellaan myös paikallislehdissä suomeksi 
ja ruotsiksi. 
 
Suomi 100 vuotta -juhlamateriaalia ostetaan tänä vuonna, koska materiaalia voidaan 
ostaa etukäteen. 

 
6.   Määrärahahakemukset 
 

Ruotsin kirkon suomenkieliseltä seurakuntatoiminnalta on huhtikuussa tullut 
hakemus ensi vuoden helmikuussa järjestettävää konserttia varten. Edellisessä 
kokouksessa Anoo Niskanen Naing sai tehtäväksi ottaa yhteyttä lääninhallitukseen 
ottaakseen selvää voidaanko varoja siirtää tätä varten ensi vuodelle. Lääninhallitus 
antaa tiedon ja hakemuslomakkeet myöhäissyksyn aikana. 
  
Päätös 
Anoo tekee muodollisen pyynnön lääninhallitukselle, että haluamme kirjallisen 
vastauksen välittömästi. 
 
Viiteryhmä saa tehtäväksi laatia budjetin ja katsoa voidaanko hakemus hyväksyä. 
 

 
7.  Seminaari lapsen oikeudesta kansalliseen vähemmistökieleensä 
 

Marketta Salmi osallistuu viiteryhmän edustajana Tukholmassa pidettävään 
seminaariin. Lapsi- ja koulutussektorin pedagogit osallistuvat myös. 
 
Leif Walterum (C) osallistuu suomen kielen hallintoalueen ohjausryhmän 
puheenjohtajan ominaisuudessa paneelikeskusteluun ihmisoikeuspäivillä Malmössä. 
 
Päätös: 
Marketta Salmen matkakustannukset maksetaan suomen kielen hallintoalueen 
varoista. 
 
 

8. Budjetti, ennuste vuodelle 2016 
 

Anoo selvitteli ennustetta vuodelle 2016. Ennusteen mukaan ei ole odotettavissa 
suurempaa ylijäämää tänä vuonna, vaan olemme todennäköisesti pääsemässä 
nollatulokseen. 
 
Päätös 
Informaatio liitetään asiakirjoihin.  

 



9. Informaatio 
Henkilöiden valinta ohjausryhmään: Seppo Puolle ja Hilkka Knutsson. 
 
Tiedotusmateriaalia, mm Roll Up, on hankittu suomen kielen hallintoalueelle. 
 
Päätös: 
Informaatio liitetään asiakirjoihin. 
 

10.  Muut asiat 
  
Suomenmatka, opintomatka 27.–29. syyskuuta 
Anoo esitteli ohjelman ja lähettää sen osanottajille. Ohjausryhmä on varattu vuosi 
sitten, hoito- ja hoivasektorin ja lapsi- ja koulutussektorin puheenjohtajisto, Rogher 
Selmosson kansalais- ja yhteiskuntakehityksen sektoripäällikkö ja viestintäpäällikkö 
Christina Herthnek on myös kutsuttu. 
Anoo ja Pirkko selvittävät kustannukset. 
 
Konsertti (50 000 kruunua) 
Mariestad ei ole vielä antanut tietoa yhteisestä tapahtumasta. 
 
Päätös: 
Skövde alkaa tutkia tiloja ja tapahtuman toteuttamista. 
 
Ruoanlaittokurssin rahoitus 
Rahoitus tapahtuu idearyhmän tilitä 
Anoo, Pirkko ja Kirsti suunnittelevat ruoanlaittokurssia. 
 
Kesän jälkeen toteutetut toiminnat  
Seniorimessut 6/9 
Terveydenvaalintapäivä 4/9 

 
11.  Seuraava kokous 
 
 Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään 3.marraskuuta klo 15:30–17.00. 
 
12. Kokouksen päättäminen 
 
   
 
 


