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Pöytäkirja 
 
Ohjausryhmän kokous keskiviikkona 27. huhtikuuta 2016 

Aika: 14:00–16:00 

Paikka: Skövden kaupungintalo 
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Leif Walterum (C), puheenjohtaja 
Anoo Niskanen Naing, suomen kielen hallintoalueen koordinaattori 
Pirkko Karjalainen, Skövden Suomi-seuran puheenjohtaja 
Jorma Vattulainen, Eläkeläisyhdistys Vipinä, Skövde 
 
Muut: 
Sara Andersson, sihteeri 
 
Liite:  
Hakemus lapsi- ja koulutussektorilta koskien Suomen matkaa 
Skövden ruotsinsuomalaisen viiteryhmän kokouspöytäkirja 2, 13.4.2016 
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1.  Kokouksen avaaminen 
 
 Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen.   
 
2. Työjärjestyksen vahvistaminen 
 
 Esitetty työjärjestys hyväksyttiin viiden kohdan lisäyksellä kohtaan muut asiat.  
 
3. Alue: ESIKOULU JA KOULU 
 

Kiinnostus lukea suomea modernina kielenä 
Esiteltiin Västerhöjdin ja Kavelbron yläasteen koulujen kyselyn tulokset koskien 
kiinnostusta lukea suomea modernina kielenä. Tulokset antoivat seuraavat vastaukset 
kysymykseen kiinnostuksesta lukea suomea modernina kielenä: 
– Yläaste; 87 vastausta joista Kyllä 14,9 %, Ei 60,9 %, Ei tiedä 7,6 % 
– Lukio: 195 vastausta joista Kyllä 30,3 %, Ei 53,3 %, Ei tiedä 16,9 % 
 
Päätös: 
Ohjaustyhmä päätti luovuttaa kyselyn tulokset lapsi- ja koulutussektorille. 
 
Kielipaketti 
Informaatio kokouksesta vanhemmille otsikolla " Halutko kehittää lapsesi kielitaitoa?" 
Suomen kielen hallintoalue kutsuu kokoukseen 21. toukokuuta klo 11.00–12.30. 
Ohjausryhmä suunnittelee kohdistaa tämän kielitukea saavien lasten vanhemmille. 
 
Päätös: 
Ohjausryhmä teki päätöksen ostaa 200 kappaletta kielipaketteja (n. 6500 kruunua), joita 
voidaan jakaa lastenneuvoloissa, perhekeskuksessa, tiedotustilaisuuksissa. 

  
  
4.  Alue: VANHUSTENHUOLTO 
 
 Ei raportoitavaa viiteryhmältä 
 
5.  Alue: KIELI JA KULTTUURI 
 

Kulttuuritoimintoja 
Viiteryhmä sai raportin teatteriesityksistä, ruotsinsuomalaisesta viikosta ja työryhmältä 
Suomi 100 vuotta. 
 
Päätös 
Ohjausryhmä hyväksyy raportoinnin totutetuista kulttuuritoiminnoista sekä päättää, että 
suomen kielen hallintoalue laatii kirjelmän Skövden kunnalle koskien osallistumista 
Suomi 100 vuotta -teatteriesityksen rahoitukseen. 
 
Kysely kunnan työntekijöiden suomen kielen taidoista 
Kyselyn esittely ennen kunnan työntekijöiden suomen kielen taitojen kartoitusta.  



 
Päätös 
Ohjausryhmä päättää hyväksyä kyselyn sillä ehdolla, että suomen kielen hallintoalueen 
koordinaattori varmistaa, että siinä esitetyt kysymykset eivät riko henkilötietolakia 
vastaan.  

 
6. Määrärahahakemukset 
 

A. Lapsi- ja koulutussektorilta on tullut hakemus 30 000 kruunun avustuksesta 
Suomeen tehtävää opintomatkaa varten 
  
Päätös 
Ohjausryhmä päättää pyytää lapsi- ja koulutussektorilta selkeämmän perustelun siitä 
kuinka avustus liittyy vähemmistölakiin. Sen jälkeen heitä pyydetään toimittamaan 
tarkistettu hakemus. Hakemus otetaan käsiteltäväksi uudelleen seuraavassa 
ohjaustyhmän kokouksessa. 
 
Hakemus on nykyasussaan laadittu siten, että ohjausryhmä hylkää viiteryhmän 
suosituksen mukaisesti hakemuksen, koska se ei liity vähemmistölakiin. 
 
Asiakirja: Hakemukset ja viiteryhmän pöytäkirja. 
 

 
7.  Dagens Nyheter -lehden ilmoitusliitteen osarahoitus 
 

Kysymys Tukholman lääninhallitukselta mikäli Skövden kunta haluaa olla mukana 
kansallisia vähemmistöjä käsittelevässä liitteessä.  
 
Päätös 
Ohjausryhmä päättää viiteryhmän esityksen mukaisesti olla osallistumatta tähän 
ilmoitusliitteeseen. 
  

 
8. Informaatio 

– Suomen kielen hallintoalueen avoin tiedotustilaisuus järjestetään 16. toukokuuta 2016 
klo 18.00–19.00 kaupunginkirjastossa. Moa Nordin Tukholman läänin 
lääninhallituksesta pitää esitelmän.  
 
– Syyskuun 27. päivänä 2016 Skövden kunnasta lähtee 12 henkeä opintomatkalle 
Suomeen (Porvoon kaupunkiin) vaihtamaan kokemuksia. 
 
Päätös 
Informaatio liitetään asiakirjoihin. 

 
9. Muut kysymykset 
 

• Miten Skövden kunnalle osoitettujen kirjelmien kääntäminen tapahtuu ja mitä 
sääntöjä on olemassa koskien auktorisoituja kielenkääntäjiä? Laki ei vaadi, että 
auktorisoidun kielenkääntäjän on tehtävä käännökset. 

 



• Ohjausryhmä edellyttää, että seuraavassa viiteryhmän kokouksessa valitaan 
edustajia, jotka voivat osallistua aktiivisesti ohjausryhmän työhön. 

 
• Ohjausryhmä toteaa, että suomen kielen hallintoalue ei osallistu eikä rahoita 

Ruotsin kansallispäivän viettoa 2016. 
 

• Ohjausryhmä toteaa, että budjetoituja (yksityiskohtaisesti budjetoituja) 
määrärahoja ei tarvitse hakea uudelleen. 

 
• Suomen kielen opintopiiri  

Finlandia-kotiin lomaharjoittelijoiksi hakeneiden joukossa ei ollut yhtään 
suomea osaavaa harjoittelijaa. Ehdotetaan, että suomen kielen hallintoalue 
rahoittaa suomen kielen opetusta opintoliiton kautta suomalaistaustaisille 
oppilaille.  

 
Päätös 
Ohjausryhmä päättää suhtautua myönteisesti materiaalin/kurssimaksujen rahoittamiseen 
suomalaistaustaisille oppilaille heidän osallistuessaan suomen kielen opintopiiriin.  

 
10.  Seuraava kokous 
 Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään 13. kesäkuuta klo 14.00 
 
11.  Kokouksen päättäminen 
   
 
 


