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Pöytäkirja suomen kielen hallintoalueen 
neuvonpidosta 
 

Päivämäärä: 2020-11-18 

Paikka: Åsaka-Velandarummet, Trollhättanin kaupungintalo 

Aika: Klo 15:30 – 16:30 

Osanottajat: 
Digitaalisen linkin kautta: Monica Hanson, kunnanneuvos, kunnanhallituksen 
ensimmäinen varapuheenjohtaja 
Fyysisesti läsnä: 
Minna Hellström Ruotsin kirkon suomenkielinen toiminta,   
Markku Viitanen, Suomen konsulaatti 
Seija Holappa, Trollhättanin suomiseura  
Kalle Sova, Suomalainen eläkeläisyhdistys Ketterät,  
Antti Aro, Suomalainen helluntaiseurakunta 
Peter Göthblad, kestävyysstrategi/koordinaattori 
 

Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja Monica Hanson, tänään läsnä digitaalisen linkin kautta, ilmoitti kokouksen 
avatuksi ja toivotti osallistujat tervetulleiksi tähän hieman erilaiseen kokoukseen. 

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Minna Hellström – Peter 
lähettää sähköpostitse allekirjoitettavaksi. 

Edellisen kokouksen pöytäkirja Pöytäkirjaa ei ole lähetetty, mutta se on 
luettavissa ruotsiksi ja suomeksi Trollhättanin kaupungin kotisivulle (trollhattan.se) Ei 
mielipiteitä helmikuun 2020 pöytäkirjasta, joka liitettiin asiakirjoihin. 

Vähemmistön kokemuksia Covid-19 pandemiasta 
Suomiseurasta kerrotaan, että kaikki toiminnat keskeytettiin välittömästi keväällä. 
Tavanomaisen kesätauon jälkeen käynnisteltiin toimintaa uudelleen, mutta pienemmässä 
mittakaavassa ja sopeutetussa muodossa. Nyt toisen aallon tultua on toiminta taas 
keskeytetty kokonaan. 

Suomenkielinen helluntaiseurakunta 
Suomenkielisellä helluntaiseurakunnalla on tapana järjestää kesätoimintaa 
kesäpaikassaan, mutta aktiviteetteja on ollut huomattavasti vähemmän tänä kesänä. Sitä 
vastoin paikkaa on voitu vuokrata yksityishenkilöille tavallista enemmän, joten talous ei 
ole kärsinyt tilanteesta isommin. Seurakunta on löytänyt sisarseurakuntia Suomesta, 
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jotka ovat saaneet käyntiin verkkopohjaisia jumalanpalveluksia ja tällä tavalla on voitu 
jatkaa jumalanpalvelustoimintaa vaikkakin eri tavalla. 

Ruotsin kirkon suomenkielinen toiminta 
On pystynyt tähän asti pitämään käynnissä kokonaan tai osittain toimintaansa, mutta nyt 
osanottajien määrä on rajoitettu 8 henkeen, mikä tekee toiminnan vaikeammaksi. 
Tietyissä tilanteissa osanottajat on jaettu siten, että määräyksiä noudatetaan, mutta on 
silti voitu tavata kirkossa. Minna on ollut mukana Ruotsin kirkon harjoittamassa 
toiminnassa auttamassa ostosten teossa yli 70-vuotiaita tai riskiryhmään kuuluvia. Minna 
kertoo myös, kuinka yksinäisyys ja eristyneisyys vaivaa monia ikäihmisiä pandemian 
estäessä mahdollisuuksia sen murtamiseen.  

Ketterät – Trollhättanin suomenkieliset seniorit 
Keskeytti myös aikaisessa vaiheessa aktiviteettinsa ja odottaa nyt toimintansa muuttoa 
Valkyriaan – Syltessä olevat tilat eivät ikävä kyllä ole vastanneet odotuksia ja ne on nyt 
irtisanottu. Yhdistys toivoo, että Valkyrian vuokra tarkistetaan niin, että he voivat käyttää 
tiloja mahdollisimman joustavasti ja pienin mahdollisin kustannuksin. 

Markku Viitanen, Suomen kunniakonsuli 
Kertoo, että hänen toimiaikaansa on pidennetty kahdella vuodella. Hän on pandemian 
aikana pitänyt kielipalvelua täysin puhelimen ja sähköpostin välityksellä kotoa käsin. 
Hoidettavia asioita on ollut suunnilleen yhtä paljon kuin ennenkin (350–400 erillistä asiaa). 

Vuosikertomus kunnanvaltuustoon  
Peter kävi lyhyesti läpi kunnanvaltuustoon menevää suomen kielen hallintoalueen 
vuosikertomusta 2019. Se sisältää lyhyen taustan ja kuvauksen tapahtumista 
vuoden aikana. Ajatuksena on, että kunnanvaltuutettu saavan sen avulla 
käsityksen siitä mitä hallintoalueella tapahtuu ja tämä auttaa ruotsinsuomalaisen 
vähemmistön näkyväksi tekemisessä. Mahdolliset mielipiteet toimitetaan Peterille 
viikon kuluessa, ts. viimeistään 25. marraskuuta. Asia menee sen jälkeen 
normaalia tietä kunnanvaltuustolle. Vuosikertomus oli valmis kokoukseen 2.  
helmikuuta, mutta pandemian vuoksi sitä ei käsitelty koskaan valmiiksi keväällä. 

Budjetti 2021 
Peter kävi läpi esityksen suomen kielen hallintoalueen budjetiksi 2021 ja neuvonpitoryhmä 
hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen – perustaksi työlle vuonna 2021 – mutta pandemian 
vuoksi vallitsevan epävarman tilanteen vuoksi meidän on oltava valmiita tekemään 
muutoksia vuoden aikana, mikäli se on tarpeellista. Neuvonpidon jälkeen kunnanhallitus 
käsittelee ja vahvistaa budjetin.  

Muut asiat 
Muita asioita ei käsitelty tällä kertaa. 

Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja ilmoitti kokouksen päättyneeksi ja kehotti kaikkia jaksamaan ja pitämään 
huolta toisistaan – kunnes toivon mukaa voimme taas tavata oikeasti vuoden 2021 aikana. 
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______________________________                       _________________________ 

Monica Hanson, puheenjohtaja                                 Peter Göthblad, sihteeri 

 

_____________________________ 

Minna Hellström, pöytäkirjan tarkastaja 
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