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Pöytäkirja Suomen kielen hallintoalueen 
neuvonpidosta 
 

Päivämäärä: 20.12.2021 

Paikka:  Villa Stranna 

Aika:  16:00 – 18:10 

Läsnäolijat: 
Monica Hanson, kunnanneuvos, kunnanhallituksen ensimmäinen 
varapuheenjohtaja 
Seija Holappa, Trollhättanin Suomi-seura 
Kaarlo Kahra, Trollhättanin Suomi-seura 
Kalle Sova, suomenkielinen eläkeläisyhdistys Ketterät,  
Salli Hakala, suomenkielinen eläkeläisyhdistys Ketterät 
Antti Karjalainen, Trollhättanin helluntaiseurakunnan suomenkielinen ryhmä 
Peter Göthblad, kestävyysstrategi/koordinaattori 
 

Kokoukseen avaaminen 
Puheenjohtaja Monica Hanson, avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 

Pöytäkirjan tarkastaja  

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kaarlo Kahra – Peter lähettää sähköpostiviestin, kun on 
aika allekirjoittaa pöytäkirja. 

Edellisen kokouksen pöytäkirja  

Edellisen kokouksen pöytäkirja (22.9.2021) on lähetetty osanottajille sekä ruotsiksi että 
suomeksi. Pöytäkirjasta ei esitetty mielipiteitä, joten se liitettiin asiakirjoihin.  

Talous 2021 
Koordinaattori Peter Göthblad tekee yhteenvedon tämän vuoden taloudesta Powerpoint- 
esityksen avulla. Näyttää siltä, että saaduista 990 000 kruunusta käytetään 924 000 kr, 
että 66 000 kr siirretään tulevalle vuodelle ja että valtionavustus pienenee täten 
vastaavalla summalla.  

Vuoden 2022 budjetin vahvistaminen 
Budjettiesitys vuodelle 2022 esiteltiin edellisessä kokouksessa syyskuussa ja se on 
lähetetty osanottajille ennen tätä kokousta. Esille on tullut mielipide, että ei ehkä ole 
parasta käyttää noin 60 000 kr ilmoitteluun molemmissa viikkolehdissä; Ruotsin 
Suomalainen ja Suomen Uutisviikko, vaan informaatiota voidaan levittää paikallisemmin 
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yhdistysten Facebook-sivujen jne. kautta. Neuvonpito oli yhtä mieltä budjettiesityksen 
vahvistamisesta, mutta että vuoden kuluessa voi olla tarpeellista säädellä summia eri 
budjettierien välillä riippuen siitä, kuinka tilanne kehittyy mm. Covid 19: n osalta. 
Neuvonpitoryhmä  lähettää täten vahvistetun budjetin kunnanhallitukselle.  

. 

Kansallisten vähemmistöjen tavoite- ja toimintasuunnitelma 

Vuonna 2019 ryhdyttiin laatimaan tavoite- ja toimintasuunnitelmaa, joka vaaditaan, jotta 
täytetään saman vuoden vahvistettu vähemmistölainsäädäntö. Työ käynnistettiin, mutta 
se keskeytyi Pandemian vuoksi. Siitä ei tarvitse tehdä omaa dokumenttia, vaan sen etuna 
on, että se voidaan sisällyttää varsinaiseen ohjausjärjestelmään. Myös nyt olemassa oleva 
esitys sen muodosta lähetettiin kokouskutsun mukana ja se on tarkoitus liittää 
sosiaaliseen kestävyysstrategiaan, joka tarkistetaan ja käsitellään kunnanhallituksessa 
tammikuun aikana 2022. Neuvonpitoryhmällä ei ole huomauttamista laaditusta 
ehdotuksesta – mutta se haluaa, jos mahdollista, päästä aikaisemmin mukaan prosessiin, 
jos tulee ajankohtaiseksi tehdä samankaltaisia tarkistuksia jatkossa. 

 

KESKI – digitaalinen alusta tiedottamiselle ja dialogille 
Nuori ruotsinsuomalainen aktivisti, Kalle Kinnunen on luonut digitaalisen työkalun, 
helpottamaan tiedottamista, dialogia ja toivomuksia kuntien, alueen, yhdistyselämän ja 
kulttuurin tekijöiden kanssa. Alusta esiteltiin neuvonpitokokouksessa syyskuussa ja sen 
sen jälkeen Kalle on tavannut Ruotsin kirkon, Ketterät ja Suomi-seuran ja käynyt läpi 
syvemmin näiden kanssa alustan toimintaa. Haluamme mielellämme kutsua Kallen 
seuraavaan neuvonpitoon ja sen yhteydessä tarjota myös helluntaiseurakunnan 
suomenkieliselle ryhmälle ja kohtaamispaikkatoiminnassa työskentelevälle Katja 
Pulkkiselle mahdollisuuden Kallen tapaamisen. Ehdotuksen mukaan tämä tapahtuisi 
tulevan kokouksen yhteydessä helmikuussa 2022 

Tilanne kussakin yhdistyksessä – aktiviteetit/tarpeen jne. 

Ruotsin kirkon suomenkielinen toiminta 

 Minna ei ollut paikalla, mutta neuvonpitoryhmä sai informaation joulukonserteista 
”Kauneimmat Joululaulut” jotka järjestettiin Lextorpin kirkossa 12. joulukuuta. Nyt 
pandemian aikana konsertti pidettiin kahdesti ja sinne jaettiin ilmaisia pääsylippuja 
enintään 100 henkilölle per konsertti. Yleisöä konsertteihin tuli jonkin verran odotettua 
vähemmän. 

Suomi-seura 

Kaarlo Kahra kertoo, että pandemian aikana tauotettuina olleet eri toiminnat on nyt 
käynnistetty; mm. voimistelu, karaoke ja luova toiminta ja myös lukupiiri on alkanut. 
Toiminnat tapahtuvat pääasiassa Valkyriassa, joka toimii pääasiassa hyvin, mutta että 
siivouksessa on ollut viime aikoina ongelmia. Mahdollisesti kulttuuri- ja vapaa-
ajanhallinnon mukaan tulee tapahtumaan uudistuksia, mm. uusia huonekaluja on tulossa 
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lähiaikoina. Vuonna 2022 suunnitellaan järjestettäväksi kaksi kurssia älypuhelimen 
käytöstä, trollhättanilaisen taiteen näyttely ja suunnitteilla on myös kaksi bussimatkaa, 
joilla on historiallinen tai kulttuurillinen sisältö ja jotka on suunnattu koko 
ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle. Osanottajat arvostivat suuresti kahta aikaisempaa 
bussimatkaa Lars Lerinin taidenäyttelyyn Karlstadissa ja Teatterimatkaa Skövdeen, jotka 
yhdistykset järjestivät yhdessä. Yhdistyksellä on nyt noin 44 maksavaa jäsentä ja se on 
edelleen ”palautumisvaiheessa”, mutta sillä on vakaa johtokunta ja talous on hyvin 
hallinnassa. Haasteena on nyt saada lisää uusia jäseniä yhdistykseen. 

Ketterät – Trollhättanin suomenkieliset seniorit 

 Kalle ja Salli kertovat, että tapaamisia on järjestetty Valkyriassa joka keskiviikko jo jonkin 
aikaa – ja maanantaisin senioritanssia, jossa on mukana kuusi paria. Muuten Salli pitää 
voimistelua (ja osallistujille tarjotaan kahvit…) Tällä hetkellä yhdistyksessä on noin 50 
aktiivista jäsentä, mutta he uskovat jäsenmäärän lisääntyvän jonkin verran, jos toiminta 
pystytään pitämään käynnissä keväällä.  

Helluntaiseurakunnan suomenkielinen ryhmä  

Ryhmässä on noin 25 aktiivisia jäsentä, jotka tapaavat joka tiistai helluntaikirkon ”Robert” -
nuorisotiloissa. Antti esitteli myös seurakunnan käytössä olevan leirikeskuksen (Anten-
järven rannalla).  Yhdistykset voivat vuokrata keskusta suomenkielisten lasten, nuorten ja 
eläkeläisten toimintaan, mutta myös ruotsinkieliset ovat tervetulleita – keskuksessa on 15 
mökkiä, joissa on yhteensä 90 vuodepaikkaa yöpymistä varten. Keskus toimii yhdistyksen 
muodossa ja sillä on noin 200 jäsentä ja Antti on vastuussa varauksista. Sen lisäksi, että 
keskus kuuluu ”alkoholittomaan alueeseen” niille, jotka haluavat vuokrata, ei aseteta 
muita rajoituksia tai erityisvaatimuksia. Siellä järjestetään vuosittain suuri 
kalastuskilpailu, jossa on paljon osanottajia. Neuvonpitoryhmä keskusteli 
mahdollisuudesta käyttää leirikeskusta keräämällä sinne yhdistyksiä, virkailijoita ja 
poliitikkoja Länsi-Ruotsin hallintoaluekunnista jossakin vaiheessa. Antti jakoi esitteitä ja 
kyniä, joissa on yhteystiedot ja hän vastaa mielellään leirikeskusta koskeviin kyselyihin.  

Markku Viitanen, Suomen kunniakonsuli  

Markku on parhaillaan lomamatkalla Etelä-Afrikassa – kielipalvelua kaupungintalossa 
hoitaa hänen veljensä Sauli Viitanen. Markku palaa takaisin maaliskuun alussa 2022. 

Neuvonpitokokousten ja avoimen neuvonpidon suunnitelma vuodelle 
2022 
Peter esittelin suunnitelman tulevista kokouksista, jonka neuvonpitoryhmä hyväksyi 
pienin tarkennuksin: 

Helmikuu – Neuvonpito, aiheena kieli ja kulttuuri – Kalle Kinnunen kutsutaan vieraaksi. 

Huhtikuu – Avoin neuvonpito, aiheena ikäihmisten tarpeet – kutsumme henkilökuntaa 
hoivahallinnon eri osista. 

Toukokuu –neuvonpito, aiheena esikoululasten tarpeet – kutsumme henkilökuntaa 
Vällingklockanista jne. 
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Syyskuu – neuvonpito, aiheena seuraavan vuoden talous ja budjetti. 

Marraskuu – yleinen neuvonpito, avoin työjärjestys sekä budjetin vahvistaminen vuodelle 
2023 

Sovimme, että tiistait klo 15–17 ovat sopivia kokousaikoja ja että puheenjohtaja ja 
koordinaattori yhdessä tekevät ehdotuksen helmikuussa pidettävän kokouksen 
päivämäärästä siten, että myös Kalle voi osallistua. 

Muut asiat 
Esille tuli näkemys, että me ehkä voisimme käydä Skövden kunnassa, jossa neuvonpitoa 
on kehitetty budjetin järjestelmällisessä laatimisessa ja antamalla neuvonpitoryhmälle 
päätösoikeus tietyissä asioissa. 

Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen, kiitti arvokkaista ajatuksista ja mielipiteistä ja toivotti 
kaikille oikein Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

 

  

  

 

____________________________                            ____________________________ 

Monica Hanson, puheenjohtaja                                    Peter Göthblad, sihteeri 

 

_____________________________ 

Kaarlo Kahra, pöytäkirjan tarkastaja 

 

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELISTA UUTTA VUOTTA!!! 
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