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Suomen kielen hallintoalue, kokouspöytäkirja
4.2.2020
Päivämäärä: 4.2.2020
Paikka:

Anderssonrummet, Trollhättanin kaupungintalo

Aika:

16:00 – 18:00

Läsnäolijat:
Minna Hellström, Ruotsin kirkon suomenkielinen toiminta
Markku Viitanen, Suomen konsulaatti
Leila Kukkola ja Seija Holappa, Trollhättanin Suomi-seura
Salli Hakala ja Kalle Sova, Suomenkielinen eläkeläisyhdistys Ketterät,
Antti Aro, Suomenkielinen helluntaiseurakunta
Monica Hanson, kunnanneuvos, kunnanhallituksen ensimmäinen
varapuheenjohtaja
Peter Göthblad, kestävyysstrategi/koordinaattori
Esittely Koska Trollhättanin Suomi-seurasta oli mukana kaksi edustajaa tänään
ensimmäistä kertaa, niin tehtiin pieni esittelykierros.
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Minna Hellström
(tarkastus maanantaina 10/2 klo 10:30 Peterin luona)
Edellisen kokouksen pöytäkirja Pöytäkirjaa ei lähetetä osanottajille, mutta se on
nähtävänä Trollhättanin kaupungin kotisivulla (trollhattan.se) suomeksi ja
ruotsiksi. Mielipiteitä ei esitetty marraskuun 2019 pöytäkirjasta, joten se siirrettiin
asiakirjoihin.
Kunnanvaltuuston vuosikertomus
Peter kertoi, että hän laatii parhaillaan suomen kielen hallintoalueen
vuosikertomusta 2019 kunnanvaltuustolle. Se sisältää lyhyen taustan ja vuoden
2019 tapahtumien kuvaukset. Ajatuksena on, että kunnanvaltuuston jäsenet
saavat siitä käsityksen hallintoalueen tapahtumista ja vuosikertomus auttaa näin
ruotsinsuomalaisen kansallisen vähemmistön näkyväksi tekemistä.

Trollhättanin kaupungin toimintasuunnitelma kansallista vähemmistötyötä
varten
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Peter selvitteli kuinka uusi vähemmistölaki vuodelta 2019 vaatii, että kunnat
laativat toimintasuunnitelman viittä kansallista vähemmistöä varten ja työ
aloitetaan sen vuoksi kevään aikana. Toimintasuunnitelma lähetetään sitten
neuvonpitoryhmän jäsenille kysymyksiä ja mielipiteiden esittämistä varten
ruotsinsuomalaisia koskevalta osalta.
Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitosäännöt
Monica kertoi, että tällä hetkellä useita sääntöjä tarkistetaan ja että
neuvonpidossa lähes kaksi vuotta sitten laaditusta esityksestä käydään
poliittista keskustelua. Sen jälkeen on mahdollisuus taas jättää mielipiteitä
sääntöjen muotoamisesta.
Suunnittelu ennen avointa neuvonpitoa 1/4 klo 18:00 Strannassa
Lyhyen keskustelun jälkeen illan ohjelmasta sovittiin sekä hankkia ulkopuolinen
luennoitsija että antaa paikallista informaatiota hallintoalueen toiminnasta
Trollhättanissa. Ilmoittelussa vähemmistöä kehotetaan lähettämään
kysymykset etukäteen – Markku tarjoutui ottamaan ne vastaan – viimeistään
15/3 ja sitten valmistellaan vastaukset ja kutsutaan paikalle niiden toimintojen
edustajat, joita kysymykset koskevat. Neuvonpitokokouksen pituudeksi
lasketaan kaksi tuntia ja siihen sisältyy kahvitarjoilu. Ehdotetuista
suomenkielisistä luennoitsijoista sovittiin ensisijaisesti kutsuttavaksi Poliisi ja
toissijaisesti joku, joka voi antaa hyviä neuvoja ja informaatiota
terveydenhoidosta ja/tai ravinnosta.
Muut asiat
Tehtiin kyselykierros läsnäoleville yhdistyksille/jäsenille.
Antti Aro Suomenkielisestä helluntaiseurakunnasta kertoi, että heillä on noin
60 jäsentä ja että noin 20 perhettä on mukana suomenkielisessä toiminnassa.
He tapaavat tiistaisin joka toinen kerta Trollhättanissa ja joka toinen Lilla
Edetissä. Nuoret osallistuvat nykyään mielellään ruotsinkieliseen toimintaan.
Seurakunnalla on leiritalo Antenissa, jota pitävät yllä yhdessä
Trollhättan/Borås/Göteborg ja jota käytetään ahkerasti kesällä. Ruotsinkielinen
helluntaiseurakunta on kasvanut ja jäseniä on nyt 493.

Leila Kukkola ja Seija Holappa Trollhättanin Suomi-seurasta totesivat, että
seurassa on ollut jonkun vuoden hiljaista, mutta että nyt on satu lisää jäseniä ja
lisää toimintoja. Joka toinen maanantai tehdään helmitöitä ja joka toinen
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teemana on ”Kalevala”, tiistaisin on yhteinen voimistelu, keskiviikkona Karaoke,
torstaisin naisilla on käynnissä ryhmä, joka piirtää ja maalaa kun taas miehet
kokoontuvat erikseen omiin yhteisiin keskusteluihinsa. He hakevat
tietokonekurssille sopivaa ohjaajaa, joka voisi opastaa suomen kielellä ja auttaa
lisäämään kyseien alan osaamista. Seurassa on noin 60 maksavaa jäsentä plus
nuoret salibandyn harrastajat. Mika Veteläinen toimii edelleen puheenjohtajana,
mutta muut johtokunnan jäsenet ovat uusia – johtokunnalla on apunaan myös
toimintojen tukiryhmä.

Kalle Sova ja Salli Hakala kertoivat, että Ketterillä on nyt noin 70 jäsentä, joista
30-40 kokoontuu joka keskiviikko pelaamaan bingoa ja yhtenä keskiviikkona
kuukaudessa tarjoillaan yhteinen lounas. Maanantaisin harrastetaan tanssia ja
tiistaisin Karaokea. Asuntoyhtiö Eidarin vain vuosi sitten kunnostamassa
huoneistossa on puuteellinen ilmastointi ja huoneisto sopii osittain huonosti
käynnissä oleville toiminnoille. Peter on tavannut yhdistyksen edustajia
huoneistossa ja luvannut keskustella asiasta Eidarin kanssa.
Ruotsin kirkon suomenkielinen toiminta, Minna Hellström kertoi, että toiminta
on laajaa ja toimintoja on useita erilaisia, musiikkitoiminta on kehittynyttä ja se
merkitsee, että samoissa toiminnoissa on mukana sekä suomen- että
ruotsinkielisiä. Kirkossa on suomenkielinen pappi, diakoni ja kirkkomuusikko.
Suomenkielisen vierailutoiminnan piiriin kuuluu noin 20 perhettä, lähinnä
Trollhättanissa, mutta myös Vänersborgissa.
Markku Viitanen kertoi, että Suomenkielinen kielipalvelu sujuu tavalliseen
tapaan maanantaisin ja torstaisin klo 08.00 – 11:00. Hoidettavien asioiden
määrä vaihtelee, mutta sekä käyntejä että puheluita tulee tasaisella paineella.
Vuoden 2019 aikana hoidettujen toimeksiantojen määrä oli 408, mikä on hieman
vähemmän kuin edellisvuonna. Markku suunnittelee kuukauden vapaata
toukokuussa, ja tällöin kielipalvelua hoitaa sijainen.

_____________________________

____________________________

Monica Hanson, puheenjohtaja

Peter Göthblad, sihteeri

_____________________________
Minna Hellström, pöytäkirjan tarkastaja
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