
 
 
SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE  Dnr KS2016,0095 
 

Pöytäkirja 
 
Ohjausryhmän kokous torstaina 3. marraskuuta 2016 
 
Aika: 15.00–17:000 
 
Paikka: Översten, 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 
Ulla Venetvaara Axevallan kansankorkeakoulu  
Kirsi Minkkinen, Esikouluikäisten lasten vanhempien verkosto 
Hilkka Knutsson, Ruotsin kirkon suomenkielinen työ  
 
Läsnäolijat kohdassa 3, Pohdintaa opintomatkan tiimoilta 
Rogher Selmosson, sektoripäällikkö, sektori kansalaiset ja yhteiskuntasuunnittelu 
Theres Sahlström (M) hoito- ja hoivalautakunnan puheenjohtaja 
Bjarne Medin (S), hoito- ja hoivalautakunnan varapuheenjohtaja 
Christina Herthnek, viestintäpäällikkö 
 
Agneta Tilly, kansliapäällikkö (sihteeri) 
 
Liite: Viiteryhmän kokouspöytäkirja 20.10.2016 
Havaintoja opintomatkalta Suomeen 
Suomen kielen hallintoalueen toimintasuunnitelma 2017 
Suomen kielen hallintoalueen budjetti 2017 
 
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.   
 
2. Työjärjestyksen vahvistaminen 
 

Työjärjestys on lähetetty kaikille ja se hyväksyttiin.  
 

3. Havaintoja opintomatkalta Suomeen 
 

Syksyn aikana tehtiin opintomatka Suomeen Tämän päivän kokouksessa pohdittiin ja 
keskusteltiin kokemuksista, joita voitaisiin hyödyntää esim. hoito- ja hoivatyössä ja kunnan 
viestinnässä. Yhteinen kokemus matkalta oli, että "pienellä seikalla" saattaa olla suuri merkitys. 
Suomen ja Ruotsin välillä on monilla aloilla yhtäläisyyksiä, mutta myös suuria eroja kunnallisen 
toiminnan organisaatiossa. Yhteenvetona kaikki olivat sitä mieltä, että matka oli erittäin 
opettavainen monilla alueilla, myös henkilökohtaisella tasolla, jossa joukko ennakkoluuloja 
naapurimaasta voitiin romuttaa. 
Pohdinnoista on myös laadittu lyhyt raportti 
 
Ohjausryhmä ottaa esille kaksi aluetta, jotka annettiin virkamiehille jatkotyöstämistä varten. 

• Rogher Selmosson sai tehtäväksi viedä kielikylpykysymyksen migraationeuvostoon. 
• Christina Herthnek sai tehtäväksi selvittää miten opasteviitoitusta voitaisiin nopeasti 

parantaa 
 

4.. Alue: ESIKOULU ja KOULU 
 

Skövden kunnan työntekijöitä ja viiteryhmän jäseniä on osallistunut Tukholmassa järjestettyyn 
konferenssiin lapsen oikeudesta kansalliseen vähemmistökieleensä. Hallintoalue rahoitti matkan 
viiteryhmän osanottajille, jotka ovat jättäneet raportin viiteryhmälle. Mielenkiintoinen alue on 
uuden tekniikan käyttö "robotin" muodossa kielellisen kehityksen tukena. 
 
Puheenjohtaja kiitti raportista.  
 

5. Alue: VANHUSTENHUOLTO 
 
Viiteryhmä on lähettänyt kirjelmän hoito- ja hoivalautakunnalle koskien suomenkielisille 
tarvittavia osastoja.  
 
Päätös: 
Ohjausryhmä panee merkille, että kirjelmä on tullut lautakunnalle ja lautakunnan puheenjohtajisto 
jatkaa dialogia. 
 
 
 
 



 
 
  

6.  Alue: KIELI JA KULTTUURI 
 

Informaatio Mariestadissa lauantaina. 5. marraskuuta järjestettävästä yhteiskonsertista  
Informaatio Suomi 100 vuotta itsenäisyysjuhlien suunnittelusta, suunnitteilla joukko tapahtumia, 
mm. teatteriesitys. Työryhmä suunnittelee ruotsi-suomi-viikkoa. 
Lisätietoja osoitteessa: www.suomifinland100.fi/skovde. 
 
Ohjausryhmä huomioi raportit. 

 
7.  Talousraportti 
 

Ennuste näyttää nyt +40 000 kruunun tulosta vuoden lopussa mikäli suunnitellut kurssit, 
opastekilpien hankinnat jne. toteutetaan suunnitelmien mukaan. 

  
 Päätös: 
 Ohjausryhmä päättää hyväksyä talousraportin 
 
8.  Määrärahahakemukset 
 

Hakemus kaupunginkirjastosta 
  
Päätös 
Ohjausryhmä päättää hyväksyä kaupunginkirjaston 20 000 kruunun hakemuksen vuonna 2016 
suomenkielisen päivälehden tilaukseen ja suomenkielisen kirjallisuuden ostoihin. 
 
Hakemus Fin i Västiltä 
 
Päätös: 
Ohjausryhmä päättää hylätä Fin i Västin avustushakemuksen vuodelle 2017. 
 
 

9. Esitys vuoden 2017 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi 
 

Anoo esitteli esityksen vuoden 2017 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi. Esityksen on laatinut 
viiteryhmä. 
 
Päätös: 
Ohjausryhmä päättää hyväksyä suomen kielen hallintoalueen toimintasuunnitelman ja budjetin 
vuodelle 2017.  

 
10.  Viiteryhmä ja ohjausryhmä 
 

Ohjausryhmän suuntalinjoja tulee tarkistaa koskien jäsenten lukumäärää viiteryhmästä 
ohjausryhmään. Toivomuksena on lisäys 6 osanottajaan viiteryhmästä. 
Anoo ja sihteeri laativat ohjausdokumentin seuraavaan kokoukseen jotta voidaan käydä läpi 
minkä ryhmien ja minkä edustuksen tulee sisältyä. 
 



Viiteryhmän pöytäkirjat laaditaan nykyisin ruotsiksi. Kysymys käännöstyöstä otetaan 
keskusteltavaksi seuraavassa kokouksessa ja puheenjohtaja valmistelee sektorinpäällikkö Rogher 
Selmossonin kanssa käytävin keskusteluin kysymystä palvelusajasta.  
 

11.  Muut asiat 
  
Haningen kunta on tehnyt aloitteen maan suomen kielen hallintoalueiden puheenjohtajien 
kokouksesta. Leif Walterum osallistuu kokoukseen. 
 
Leif Walterum avustaa ihmisoikeuspäivillä seminaarissa "Kansallistenvähemmistöjen oikeudet 
teatterissa ja keskustelussa". 
 
Ohjausryhmän kokouspöytäkirja tulee lähettää nähtäväksi pöytäkirjan tarkastajalle ennen kuin 
puheenjohtaja allekirjoittaa sen. 
 
Korjaus pöytäkirjaan 15. syyskuuta 2016, Outi Syrjätie ei osallistunut kokoukseen. 

 
12.  Seuraava kokous 
 Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään14. joulukuuta klo 15.00. 
 
13. Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja kiitti kaikkia läsnäolijoita ja päätti kokouksen  
 
   
 
 


