RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO
SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET

PÖYTÄKIRJA

RSKL:N 33. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 5.6.2021
Aika: 5.6.2021 klo 10.00
Paikka: ZOOM
Läsnä: Osallistujaluettelo (Liite 1)

1. Kokouksen avaus
Liiton puheenjohtaja Pirkko Karjalainen:
Hyvät liittokokousedustajat, tarkkailijat, seuraajat, järjestön työntekijät, erityisliitot ja
vieraat. Sydämellisesti tervetuloa RSKL:n 33:een liittokokoukseen ja tällä kertaa hyvin
erilaisiin puitteisiin kuin koskaan ennen. Suunnitelma oli alun pitäen, että kokous
toteutetaan Axevallan Kansankorkeakoululla, mutta pandemia ei antanut siihen
mahdollisuutta. Korona aika on ollut todella kova koetus meille kaikille järjestön kaikilla eri
tasoilla. Keneltäkään ei varmaan ole jäänyt huomioimatta, että ruotsinsuomalaisten
kuolleisuus erityisesti pandemian alkuaikoina, oli prosentuaalisesti erittäin korkea.
Kuolemantapauksia pandemian vuoksi on tapahtunut myös useissa seuroissamme.
Vietämme nyt hiljaisen minuutin heidän kaikkien muistolle!
Nyt kuitenkin näkyy jo valoa tunnelissa ja pääsemme jälleen kokoontumaan ja toimimaan
seuroissa ja piireissämme. Toivon mukaan jo kesälomien jälkeen ovat rajoitukset sellaiset,
että voimme tavata! Suunnitelmana on, että Axevalla 2021 järjestetään 13-15/8 ja toivomme
sinne kovasti osallistujia. Tiedoksi kaikille, että tänä vuonna teemme poikkeuksen, kun
emme voi järjestää RSKL:n Karaokekisoja, niin sen sijaan järjestämme Avoimet karaokekisat.
Tietoa ilmoittautumisista, varauksista ja karokekisasta löytyy Axevallan Kansankorkeakoulun
kotisivulta kuin myös RSKL:n Facebook sivuilta. Nyt jos koskaan on meille kaikille tärkeää,
että puhallamme yhteen hiileen ja pääsemme jälleen jaloillemme ja että tavoitamme kaikki
entiset ja uudet jäsenet seurojemme toimintaan mukaan.
Pandemian aikana olemme ottaneet käyttöön digitaaliset tapaamiset. Kehitysparlamentit
sujuivat oikein hyvin, ensimmäisellä kerralla osallistujia noin 40 ja toisella kerralla jopa 100
henkilöä. Tälläkin asialla on tietenkin puolensa, kaikilla ei ole mahdollisuutta osallistua
digitaalisesti, mutta toisaalta monet ovat oppineet tosi kovalla vauhdilla osallistumaan
kokouksiin. Toinen uutuus on ollut, että olemme kokoontuneet pitämään tapaamisia noin
kerran kuukaudessa, jolloin olemme vastanneet mieltä askarruttaviin kysymyksiin, jotka
olemme saaneet etukäteen sähköpostilla lähettynä. Useasti kuulemme, että RSKL on niin
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kaukana seuroista, niin tämän toivomme edistävän sitä, että voimme toimia lähempänä
kaikkia halukkaita. Tähän Zoomi- elämään sopeutumiseen kuuluu suuri kiitos Lauralle, joka
on todella perehtynyt aiheeseen sekä opettanut ja kouluttanut meitä ympäri maan.
Tänään, päivää vaille kaksi vuotta on tämä hallitus ja puheenjohtajisto toiminut RSKL:n
johdossa. Eipä silloin kaksi vuotta sitten osannut kukaan hurjimmissa kuvitelmissaankaan
kuvitella mikä meitä odotti jo ihan kulman takana. Hallitus ehti pitää kolme kokousta ihan
fyysisesti ennen kuin pandemia levisi koko maailmaan. Sen jälkeen olemme kokoontuneet
ainoastaan digitaalisesti.
Tästä pääsenkin aasinsillalla siihen, että hallitus on perustanut digityöryhmän, kartoittamaan
millainen tilanne on toimistolla kaiken tekniikan kanssa. Tuloksena, että on korkea aika
ajanmukaistaa melkeinpä kaikkea tekniikkaa. Tähän saakka olemme keskittyneet, että
saadaan aikaan uudet kotisivut, joita pystymme itse päivittämään. Tämä on ihan kohta
valmis ja katsomme myös mahdollisuuksia seuroille olla mukana omalla sivullaan saman
katon alla.
Seuraavana vuorossa on jäsenrekisteri, johon yritämme löytää hyvän vaihtoehdon, joka sopii
kaikille, niin digitaalisesti kun manuaalisesti. Puhelinkeskus hajosi, joka oli noin 10 vuotta
vanha ja nyt tilalle on hankittu uusi ja uudella systeemillä. Sen jälkeen vuorossa kaikki muu
tekniikka toimistolla, joka on tänään rakenneltu lisäämällä vähän lisää ja vähän lisää.
Luonnollisesti on hallitus toiminut edellisessä liittokokouksessa tehtyjen päätösten
mukaisesti ja osallistunut lukuisiin neuvonpitoihin valtion virastojen kanssa, lähettänyt
lukuisia aloitevastauksia joskus yksin, mutta myös yhteistyössä toisten ruotsinsuomalaisten
järjestöjen kanssa. Perhe-projektiin olemme myös saaneet tukea ISOF:ilta ja tarkoitus on,
että tulemme organisoimaan/järjestämään perheleirejä ympäri maata yhteistyössä eri
seurojen kanssa. Uskomme, että tätä kautta löydämme lisää toimijoita, kun kohderyhmänä
ovat koko perheet.
Paljon on toivomisen varaa vähemmistölain etenemisen kanssa, mutta sitä tuttua
suomalaista sisuahan meiltä löytyy ja taistelu oikeuksiemme puolesta jatkuu. Näille meille
niin tärkeiden etujärjestö-, vähemmistö- ja kulttuuriasioiden eteenpäin viemiseksi tulemme
toimimaan tulisieluisesti yhdessä teidän kanssanne hyvä järjestöväki.
Erityisen lämmin kiitos työntekijöillemme, jotka ovat hoitaneet kaikki käytännön järjestelyt ja
lähetykset ajallaan. Kiitos!
Toivon sydämestäni, että kokous sujuu moitteettomasti ja sutjakkaasti vaikka niin kovin
erilaisena tällä kertaa!
Kutsuvieras Tina Strandberg, Suomi-Seura ry:
Kiitos että saan olla mukana teidän hienossa kokouksessanne
ja terveisiä aurinkoisesta Helsingistä ja Suomi-Seurasta. Haasteita on ollut, ja todella
paljon opittu vuoden aikana
Kutsun teidät kaikki mukaan virtuaaliseen suomikylä tapahtumaan,
joka järjestetään ensimmäistä kertaa ja jossa on webinaareja, infotilaisuuksia,
paneeleita, haastatteluita mm. Samalla myös Ulkosuomalaisparlamentti
järjestetään etäistuntona.

2

Charlotte Ovesson Trinambaista, kirjakustantamosta, jonka kohteena on kansalaisjärjestöt,
ja joka järjestää koulutuksia ja tapaamisia, järjesti kokousvieraille digitaalisen
aloitustehtävän, joka inspiroi ajattelemaan RSKL:ää kuvien avulla.

2. Kokouksen sääntöjenmukaisuus
Liittokokouksen kutsu on lähetetty sääntöjen 6 § edellyttämällä tavalla neljä kuukautta
ennen kokousta 13.1.2021.
Päätös: Kokous todettiin sääntöjen mukaiseksi.

3. Edustajavaltuuksien hyväksyminen ja puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeuden
myöntäminen
Kuultiin edustajavaltuuksien tarkistajan Seija Nopan lausunto.
Seija Noppa:
Arvoisa kokousväki!
Liittohallituksen valitsemana edustajavaltuuksien tarkastajana olen suorittanut minulle
annetun tehtävän.
Edustajavaltuusasiakirjat on toimitettu liittohallitukselle 30 yhdistyksestä, yhteensä 56
ääntä.
Esitän, että liittokokous päättää myöntää täydet edustajavaltuudet:
Niiden 29 yhdistyksen 51 äänivaltaiselle edustajalle, joista yhdistykset ovat lähettäneet
edustajavaltuusasiakirjat liittohallitukselle ja jotka ovat ennen kokouksen alkua
ilmoittautuneet valtuuksien tarkastajille, ja niiden yhdistysten edustajille, joista
yhdistykset ovat lähettäneet edustajavaltuusasiakirjat liittohallitukselle ja jotka
ilmoittautuvat kokouksen aikana.
Esitän, että liittokokous päättää myöntää läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeuden:
Liittohallituksen jäsenille
Erityisliittojen edustajille
Kunkin piirin ja yhteisöjäsenen valtuuttamille edustajille
Liiton tilintarkastajalle
Liittotoimiston henkilökunnalle
Että, läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään kutsuvieraille,
Ja että läsnäolo-oikeus myönnetään seuraajille ja lehdistön edustajille.
Esitän, että kokouksen aikana tapahtuvat mahdolliset edustajamuutokset on
ilmoitettava kokouksen sihteeristölle.
Boråsissa 5. kesäkuuta 2021

Seija Noppa

Päätös: Liittokokous päätti myöntää edustajavaltuudet sekä puhe-, esitys- ja läsnäolooikeudet tarkistajan esityksen mukaisesti.
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4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä liittohallituksen esittämän esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.

5. Kokouksen järjestyssäännön hyväksyminen
Päätös: Liittokokous hyväksyi kokouksen järjestyssäännön liittohallituksen
esityksen mukaisesti.

6. Kokousvirkailijoiden valinta
6.1. Puheenjohtaja
Liittohallitus esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Seppo Puolle.
Päätös: Liittokokous päätti esityksen mukaisesti valita liittokokouksen
puheenjohtajaksi Seppo Puolteen.
6.2. Kaksi sihteeriä
Liittohallitus esitti, että kokouksen sihteereiksi valitaan Laura Kovanen ja Tuija
Kalliomäki.
Päätös: Liittohallitus päätti esityksen mukaisesti valita liittokokouksen
sihteereiksi Laura Kovasen ja Tuija Kalliomäen.
6.3. Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Päätös: Liittokokous päätti kokouksessa tehtyjen esityksien mukaisesti valita
pöytäkirjan tarkistajiksi Arja Tammisen, Uumajan Suomalainen kerho, ja
Hannele Kumpulaisen, Skutskärin Suomi-seura.
6.4. Kolme ääntenlaskijaa
Päätös: Liittokokous päätti kokouksessa tehtyjen esitysten mukaisesti valita
ääntenlaskijoiksi Ulla Kiivuoren, Uumajan Suomalainen Kerho, Seppo Järvisen,
Karlskogan Suomi Seura, ja Jorma Välirannan, Skövden Suomi-seura.

7. Kokouksen valiokuntien valitseminen
Puheenjohtaja Seppo Puolle: On melko haasteellinen tämä tilanne sekä
edustajille että puheenjohtajalle mutta toivotaan että tästä kunnialla selvitään.
Tämä on myös poikkeuksellinen ja käänteinen systeemi siinä mielessä, että
äänestyksessä kysytään vain, että kuka on vastaan ja he, jotka ovat niin nostavat
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äänestyslipun. Kaikki ovat saaneet kokouspaperit ja myös lukeneet ne, niin jos
teillä on puheenvuoropyyntöjä, laittakaa niitä nyt jo chattiin, että Kimmolla on
helpompi järjestellä.
7.1. Päätöslauselmavaliokunta
Seppo Puolle: Sitten aloitetaan päätöslauselmavaliokunnalla ja kysyn, onko
liittohallituksella esitystä henkilöistä ja lukumäärästä?
Liiton puheenjohtaja Pirkko Karjalainen: Liittohallituksen puolesta esitämme
Saara Ludvigsenia, ja ehkä ryhmään riittää kolme. Tämä toimii niin että nämä
eri valiokunnat kokoontuvat omissa Zoomi--huoneissa missä ei ole meitä toisia
mukana.
Seppo Puolle: Kysyn kokoukselta, riittääkö kolme?
Sinikka Lindqvist: Kysyn onko liittohallituksella päätetty jotain aihetta mistä
tämä lauselma kirjoitetaan vai päättääkö kokous tästä?
Saara Ludvigsen: Meillä on luonnos missä on aika monta aihetta mitä
käsitellään mutta fokus on Tukholman läänihallituksen tutkimus, jossa on
todettu, että vielä puuttuu paljon kunnista ja regioneista revitalisointia ja vielä
on kielen syrjintää, mutta luonnosta vielä muokataan.
Seppo Puolle: Nyt olisi kolme ehdotusta, voidaanko mennä päätökseen?
Liittokokous päätti kokouksessa tehtyjen esitysten mukaisesti, että
päätöslauselmavaliokuntaan valitaan kolme jäsentä.
Päätös: Päätöslauselmavaliokuntaan valittiin Saara Ludvigsen, liittohallitus,
Sinikka Lindqvist, Skellefteån Suomi-seura, sekä Marja Luusua, Hoforsin Suomi
seura.
7.2. Valmisteluvaliokunta
Liiton puheenjohtaja Pirkko Karjalainen: Järjestyssäännön mukaisesti pitäisi
valita viisi jäsentä mutta ei ole varma tarvitseeko valmisteluvaliokunnan ollenkaan
tavata, koska meidän näkemyksemme on, että kokouksessa ei ole sellaista isoa
asiaa, jotta se ei hoituisi tässä kokouksessa. Valitaan valiokunta kuitenkin ja
perinteisesti on puheenjohtajalla ollut kokoonkutsujan rooli ja sitten tarvitsisi
valita neljä lisää.
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Seppo Puolle: Kuultiin että Pirkko on kokoonkutsujana ja sitten pitäisi valita neljä
lisää, onko ehdotuksia?
Liittokokous päätti kokouksessa tehtyjen esitysten mukaisesti valita viisi jäsentä.
Päätös: Valmisteluvaliokuntaan valittiin Pirkko Karjalainen, liittohallitus, Taina
Rintamäki, Örnsköldsvikin Suomi-seura, Hannele Kumpulainen, Skutskärin
Suomi-seura, Tuula Hyttinen, Skövden Suomi-seura, sekä Kaisa Lamu, Örebron
Suomalainen seura.
7.3. Sääntövaliokunta
Liiton puheenjohtaja Pirkko Karjalainen: Liittohallitus esittää, että Jouni Slagner
olisi kokoonkutsuja tälle ryhmälle ja että kolme henkilöä riittäisi.
Seppo Puolle: Jouni Slagner on kokoonkutsuja ja tarvitaan vielä kaksi lisää.
Liittokokous päätti kokouksessa tehtyjen esitysten mukaisesti valita kolme
jäsentä.
Päätös: Sääntövaliokuntaan valittiin Jouni Slagner, liittohallitus, Ulla Kiivuori,
Uumajan suomalainen Kerho, sekä Seija Sjöstedt, Tukholman Suomalainen seura.
7.4. Ääntenlaskutoimikunta
Liiton puheenjohtaja Pirkko Karjalainen: Tämä on vähän kinkkinen tilanne, me
valittiin tuossa äsken niitä äänenlaskijoita ja tämä varsinainen toimikunta on
aikaisemmissa liittokokouksissa toiminut aivan fyysisesti ja laskenut paperisia
ehdotuslippuja, nyt on kysymys, että mikäli tulee suljettu äänestys, niin silloin se
toimii tämän Zoomin kautta ja jossa jokainen pystyy anonyymisti vastaamaan. Ja
nythän meillä on tarkka tieto, että he ovat edustajia vaan jotka vastaavat, jotta
ehdotan että tätä toimikuntaa ei tarvitsisi valita tällä kertaa ollenkaan.
Seppo Puolle: Selvä juttu, ei valita tätä, lasketaan että ääntenlaskijat riittävät,
voidaanko toimia tällä tavalla?
Päätös: Liittokokous päätti, että ei valita ääntenlaskutoimikuntaa.
Seppo Puolle:
No niin sitten olemme tulleet kohtaan 8.1, jossa on muutamia sääntöasioita, jotka
pitää vahvistaa. Jos on erimielisyyksiä, tarvitaan päätökseen 2/3 enemmistö
äänistä.
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8. Sääntöasiat sekä aloitteet 1-5
8.1. RSE:n sääntömuutosehdotus 1 RSE:n sääntöihin
Puheenjohtaja Seppo Puolle: Vuonna 2018 RSE:n edustajakokous on päättänyt
esittää, että ehdokasasettelu päättyisi jo keväällä. Nykyisten sääntöjen mukaan, kun
ehdokasasettelu on päättynyt niin vaalivaliokunta on vasta aloittanut työnsä. Nyt
kysyn liittokokouksen edustajilta, voidaanko tämä RSE:n sääntömuutos vahvistaa? Ei
näy yhtään äänestyslipuketta, joten olen ymmärtänyt, että tämä on yksimielisesti
vahvistettu.
RSE:n L-G piirin hallitus on 16.5.2018 päättänyt esittää, että:
RSE:n liiton sääntöjen 7. pykälä muutettaisiin siten, että ehdokasasettelu varsinaiselle
edustajakokoukselle edustajakokousvuotena päättyisi 31.5. Ylimääräisen
edustajakokouksen ehdokasasettelu säilytettäisiin ennallaan kaksi (2) viikkoa ennen
edustajakokouksen alkua.
Perustelut: Vähätoimisten kesäkuukausien aikana ehdokasasettelu ei toimi
vaalivalmisteluvaliokunnan toivomalla tavalla.
RSE:n hallitus esittää edustajakokoukselle,
- että aloite hyväksytään muutoksella, että 7. pykälän mukaan
ehdokasasettelu varsinaiselle edustajakokoukselle esitetään päättyväksi 30.4.
Liittohallituksen lausunto aloitteeseen:
Liittohallitus ehdottaa, että aloite hyväksytään ja RSE:n liiton sääntöjen 7. pykälä
muutetaan sen mukaisesti.
Päätös: Päätettiin hyväksyä sääntömuutosehdotus 1 RSE:n sääntöihin.

8.2. RSE:n sääntömuutosehdotus 2 RSE:n sääntöihin
Seppo Puolle: Kohta 8.2 on myös RSE:ltä sääntöjen tarkistus, jossa pieniä muutoksia
eri tasoilla. Tähän on puheenvuoroja.
RSE:n hallitus on käynyt läpi RSE:n säännöt kaikilla eri tasoilla ja todennut, että ne
eivät kaikin osin ole aivan ajan tasolla. Lisäksi on tarkistusesitys parista pienestä
kentältä tulleesta parannusehdotuksesta.
RSE:n hallitus esittää, että liittokokous hyväksyy alla esitetyt sääntötarkistukset.
Liittohallituksen lausunto aloitteeseen:
Liittohallitus esittää:
- että RSE:n esittämät sääntötarkennukset hyväksytään.
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Sinikka Lindqvist: Esitetään tämä entinen käytäntö poistettavaksi missä lukee
että liittotoimiston edustaja on esittelijänä ja myös sihteerinä. Minun mielestäni
tämän tittelin voi jättää pois kokonaan ja että sääntö vaan kuuluisi että
liittotoimiston edustaja osallistuu tvk:n työhön, silloin ei haittaa onko toimiston
edustaja kokouksessa sihteerinä tai miten tahansa, ei tarvita mainita mikä rooli
hänellä on siellä.
Kaisa Lamu, RSE: Nämä on vain pieniä tarkistuksia, että tässä ei muuteta
mitenkään pykäliä, ehdotan että hyväksytään. Tämä oli hyvä ehdotus Sinikalta ja
olen samaa mieltä.
Seppo Puolle: Elikkä ehdotus on, että se sihteeri-sana poistetaan työvaliokunnan
työskentely -kohdassa. Tästä ei taida olla muita puheenvuoroja niin keskustelu
päättyy ja voidaan mennä päätökseen.
Päätös: Liittokokous päätti yksimielisesti, että sääntöjen tarkistus hyväksytään.

8.3. RSE:n sääntömuutosehdotus RSKL:lle, aloite 1.
RSE:n hallitus esittää, että
1. liittokokous päättää muuttaa järjestön piirien ja yhdistysten sääntöjä siten,
että sääntöjen määräämät kevät- ja syyskokoukset korvataan yhdellä keväällä
pidettävällä vuosikokouksella.
2. liittokokous päättää perustaa ryhmän, jonka tehtävänä on kaikkien RSKL:n ja
RSE:n sääntöjen läpikäynti vastaamaan tämän päivän tilannetta ja tarpeita. Ryhmään
kuuluisi edustajia myös RSE:stä ja ryhmän tulee jättää esityksensä seuraavaan
liittokokoukseen vuonna 2023.
Liittohallituksen lausunto aloitteeseen:
Kohta 1.
Liittohallituksella on ymmärtämystä useampien kokousten pitämisen hankaluudesta
ja ruotsalainen järjestötapa on vuosikokousperiaatteella.
Nykyään niin kunnat kuin aluehallinnot vaativat toimintasuunnitelmia ja
tilinpäätöksiä aina vain aikaisemmin, niin on varmaan helpoin tapa siirtyä
vuosikokous käytäntöön. Kokouksen ajankohta muutettaisiin viimeistään pidettäväksi
31. maaliskuuta.
Liittohallitus esittää:
- että aloite hyväksytään
- että yhdistyksen säännöt muutetaan (sääntökohdat §8. kohdat 1,4,5 ja 6)
soveltuviksi vuosikokouskäytäntöön
- että piirin säännöt muutetaan (sääntökohdat §5, §6) soveltuviksi
vuosikokouskäytäntöön
Kohta 2.
Liittohallitus on huomioinut, että on tarpeellista suurempaan sääntöjen läpikäyntiin
kuten aloitteessa kerrotaan.
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Liittohallitus esittää:
- että aloite hyväksytään
- että liittokokous antaa RSKL:n liittohallitukselle tehtäväksi perustaa työryhmän
valmistelemaan esitystä liittokokoukseen 2023.
Seppo Puolle: Tämä on RSE:n aloite. Kaisa ole hyvä.
Kaisa Lamu, RSE: Monelta on tullut kyselyjä kevät- ja syyskokouksista, että miksi
emme voi tehdä ruotsalaisen käytännön mukaan, että vain on yksi vuosikokous.
Ja siksi olemme kirjoittaneet tämän esityksen ja ehdotamme että muutetaan
syys- ja kevätkokoukset vuosikokoukseksi. Se helpottaa monella tavalla
käytännössä ja joillakin yhdistyksillä ja piireillä on ekonomisia vaikeuksia ja
monilla on myös pitkät matkat.
Seppo Puolle: Ei ole yhtään pyydettyä puheenvuoroa tähän aloitteeseen kohtaan
yksi.
Jouni Slagner: Liittohallitus on käsitellyt tätä asiaa useasti, ja asia on ollut
liittokokouksissa esillä ja nyt katsottiin, että tämä muutos on tarpeellinen tehdä.
Yksi asia on, että kunnat ja regionit vaativat papereita hyvin aikaisessa vaiheessa
vuodesta ja jos jätettäisiin ne syyskokoukseen, niin olisivat myöhässä. Se on ollut
yksi sellainen kohta ja sitten tässä lukee, että seuroilla olisi kokoukset viimeistään
31. maaliskuuta ja piireillä 30.4.
Seppo Puolle: Siinä oli liittohallituksen täydennys lisättynä. Tähän ei ole pyydetty
puheenvuoroja. Onko kenelläkään mitään tähän vastaan?
Seppo Järvinen, Karlskoga: Paperissa lukee, että kokous pidettävä viimeistään 31.
maaliskuuta elikkä se muutetaan huhtikuuhun?
Jouni Slagner: Niin että yhdistyksillä olisi viimeistään 31.3 ja piireillä 30.4.
Kaisa Lamu: Minulla on ajatus päivämäärästä. Kunnat ja sosiaalihallitukset ja
eläkeläiskomiteat ja muut komiteat haluavat aikaisin tietää ketkä ovat edustajat
niin se tuntuu vähän myöhäiseltä tuo päivä 31.3 Olisiko liian aikaista 15.
maaliskuuta ja sitten piirit pari viikkoa sen jälkeen.
Jouni Slagner: 15. maaliskuuta kyllä on sopiva ajankohta, sitä voidaan muuttaa.
Mutta piirien toiminnassa aika olisi varmaan liian myöhäistä
Seppo Puolle: Nyt ei näytä olevan puheenvuoroja ja voitaisiin keskustelu päättää.
Elikkä nyt ollaan aloitteessa 8.3 kohdassa 1, missä yhdistetään kevät- ja
syyskokoukset yhdeksi vuosikokoukseksi.
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Pirkko Karjalainen: Vielä selvennän tätä, tämän päivän säännöissä selkeästi
kerrotaan asiat, joita meidän täytyy käsitellä syyskokouksessa ja
kevätkokouksessa, ja uusiin sääntöihin nyt lisätään asialista mitkä asiat siellä
kokouksessa pitää käsitellä, me huolehdimme, että ne tulevat oikein ja että sieltä
ei putoa pois asioita.
Seppo Järvinen: Jos tässä vuosikokouksessa valitaan seuraavalle vuodelle
toimihenkilöt niin astuvatko he virkaansa heti välittömästi vai vasta seuraavan
vuoden alusta.
Seppo Puolle: Minun tulkintani on, että kun on valinta tehty hommat alkavat heti
uudella miehistöllä.
Marja Luusua: Alkaako uudet välittömästi tämän vuoden vaihteessa, että
ensimmäinen kokous pidetään alkuvuonna 2022. Pidetäänkö vielä syyskokous
tänä vuonna?
Seppo Puolle: Jos tämä hyväksytään niin ei enää tänä vuonna pidetä
syyskokouksia. Kun on säännöt muutettu ne astuvat välittömästi voimaan.
Seppo Puolle: Kohta kaksi on sitten, että valittaisiin ryhmä, mikä käy
kokovaltaisesti läpi säännöt ja kaikki muutokset.
Seppo Järvinen: Tässä on vielä semmoinen hankaluus, kun tilivuosi on
kalenterivuosi ja jos uusi hallitus astuu voimaan maaliskuun puolivälissä niin kuka
vastaa sen tammikuun ja maaliskuun välistä?
Pirkko Karjalainen: Kun vuosikokouksessa valitaan johtokunta ja tilivuosi on
kalenterivuosi niin se valittu johtokunta vastaa siihen seuraavaan
vuosikokoukseen saakka.
Aira Rajavuori Ludvigsen: Minulle jäi vielä epäselväksi, että kun nyt tehdään
sääntömuutoksia, niin mikä astuu voimaan heti kun ei vielä nähdä mitään
sääntöjen sanamuotoja?
Pirkko Karjalainen: Nythän on valinnat tehty, joten nämä johtokunnat pyörittävät
silloin sinne maaliskuun 15. päivään.
Aira Rajavuori Ludvigsen: Vielä sen sanon tähän, että tässä on hirveän tärkeätä
nähdä tämä kokonaisuus, tämä koskee seuroja ja piirejä.
Tämä tulee koskemaan erityislittoja ja seuroja ja piirejä ja tässä on niin paljon
mitä täytyy aikatauluisesti ja muuten sovittaa toisiinsa.
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Seppo Puolle: tässä kohdassa ei ole kysymys muusta, kun näiden kahden
kokouksen yhdistämisestä, ei mistään muista sääntömuutoksista. Seuraavaksi
keskustellaan sääntöryhmän perustamisesta.
Eine Ikonen: Jos katsotaan aloitteita niin aloite 1 on RSE:n ja aloite 3 RSKL:N ja
niissä on, että yhdistetään kokoukset, niin eikö ne voisi yhdistää, kun on sama
asia?
Seppo Puolle: Hallitus on kyllä ottanut kantaa näihin yksitellen.
Seija Sjöstedt, Tukholman Suomalainen seura: Ajattelen että sitä syyskokousta ei
enää pidetä, jos nyt päätetään, että yhdistetään. Ja sitten se on Eläkeläisyhdistys
Virkeät, joka jättää suunnilleen saman aloitteen, kun RSE. Ja RSE:n aloitteessa
lukee selvästi, että se koskee koko järjestöä, RSE vain esittää. Liittohallituksen
lausunnoissa on mainittu miten aloitteet menevät yhteen. Meilläkin on
opettelemista tähän uuteen toimintaan, kun kevät ja syyskokoukset ovat niin
itsestään selvät. Tämä täytyy ajatella kunnolla, miten se käytännössä tulee
toimimaan.
Pirkko Karjalainen: Voidaan laittaa sääntövaliokunnalle, mutta vastaan tähän että
kyllä se ensimmäinen vuosikokous teettää enemmän työtä mutta sitten kun on
kerran tehty toimintasuunnitelmat ja talousarviot ja kun rutiiniin pääsee niin
varmaan ne työt toimivat aivan hyvin. Vielä saatteeksi valiokunnalle, että kun
liittohallituksen esityksestä perustetaan ryhmä niin koitetaan nyt saada
harmonisoitua kaikilta osin ja kaikkien erityisliittojen säännöt RSKL:n sääntöjen
mukaisesti, että olisi samanlaista ja olisi kaikkien helpompi toimia.
Seppo Puolle: Jätetään tämä asia nyt sääntövaliokunnalle hienosäädettäväksi ja
ehdotan että aloite 2 ja 3, jotka ovat periaatteessa sama asia, laitetaan yhteen
päätökseen. Emme voida ottaa kantaa aloitteeseen 2 ja 3 ennen kuin kohta 1 on
selvitetty. Eli sääntövaliokunnalle nämä aloitteet 1, 2, 3 ja sitten palataan asiaan.
8.4. RSE:n ÖV-piirin ja Trångsundin Eläkeläisyhdistys Virkeiden ehdotukset
liittokokoukselle, aloitteet 2 ja 3
Täten ehdotamme RSKL:n väliliittokokoukselle, että tehdään sääntömuutos piirien ja
yhdistysten kohdalla, että on vain yksi vuosikokous, ehkä helmimaaliskuun
aikana.
Liittohallituksen lausunto aloitteeseen
Liittohallituksella on ymmärtämystä useampien kokousten pitämisen hankaluudesta
ja ruotsalainen järjestötapa on vuosikokousperiaatteella.
Nykyään niin kunnat kuin aluehallinnot vaativat toimintasuunnitelmia ja
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tilinpäätöksiä aina vain aikaisemmin, niin on varmaan helpoin tapa siirtyä
vuosikokous käytäntöön. Kokouksen ajankohta muutettaisiin viimeistään pidettäväksi
31. maaliskuuta.
Liittohallitus esittää:
- että aloite hyväksytään
- yhdistyksen säännöt muutetaan (sääntökohdat §8. kohdat 1,4,5 ja 6) soveltuviksi
vuosikokouskäytäntöön
- piirin säännöt muutetaan (sääntökohdat §5, §6) soveltuviksi
vuosikokouskäytäntöön
Seppo Puolle: Viedään sääntövaliokunnalle selvitettäväksi.
8.5. Pohjoisruotsin piirin aloite, aloite 4.
RSKL:n Pohjois Ruotsin piiri ehdottaa seuravia muutoksia piirin ja jäsenyhdistyksen
sääntöihin
§ 8 Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen 15. maaliskuuta ja syyskokous ennen
15. joulukuuta.
Muutos ehdotus
§ 8 Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen 15. maaliskuuta ja syyskokous ennen
15. marraskuuta.
Liittohallituksen lausunto aloitteeseen:
Liittohallitus on samaa mieltä aloitteessa esitetyn muutosehdotukseen
piirikokousedustajien kohdalla. (Piirin säännöt §5. kohta 3)
Mitä tulee yhdistyksen kokouksiin (§8) voitaneen sen olevan relevantti, ellei
aloitetta vuosikokouksesta hyväksytä ja siltä osin jätetä sääntöjä ennalleen.
Seppo Puolle: Tämäkin aloite on yhteyksissä edellisiin pykäliin eli tähän tulee
automaattisesti vastaus selvityksen jälkeen.
8.6. Haaparannan suomalaisen seuran aloite, aloite 5.
Seppo Puolle: Tässä aloitteessa pohjoisen piiri ehdottaa uutta piirijakoa.
Liittohallituksen lausunto aloitteeseen
Aloitteessa ehdotetaan piirijakoa uusittavaksi Norrbottenin, Västra Norrlannin ja
Västerbottenin alueilla olevin seurojen kohdalla siten, että Norrbottenista tehtäisiin
oma piiri ja loput liitettäisiin Etelä Norrlannin piiriin.
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Liittohallitus on hyvin tietoinen etäisyyksistä ja erilaisista rahoituskäytännöistä eri
alueilla.
Liittohallitus esittää, että asia jätetään liittohallituksen selvitettäväksi ja otetaan
esille RSKL:n varsinaisessa kokouksessa (2023) päätettäväksi.
Aloite katsotaan näin ollen vastatuksi.
Hannele Kumpulainen: Olemme keskustelleet tästä, kun tämä koskee meitä Etelä
Norrlannin piiriä. Meillä piiri suurenisi hirveästi, jos siihen laitettaisi vielä
pohjoisesta lisää. Kannatan sitä liiton esitystä asiasta aloitteesta mutta että liitto
tarkkaan tutkii, olisiko muita vaihtoehtoja mutta vastustan kuitenkin tätä
muutosta, mikä on esitetty aloitteessa.
Seppo Puolle: Tässä on liittohallituksen lausunto aloitteeseen, haluaako Jouni
sanoa jotain.
Jouni Slagner: Tämä on vaikea ratkaista, kun ei niitä etäisyyksiä voi millään
muuttaa eikä paikkakuntia laittaa lähemmäksi. Rahoituksesta on myös ollut
epäselvyyttä, kun molemmat piirit anovat rahaa samoista regioneista, että
meidän täytyy tarkasti tutkia, mikä se paras vaihtoehto olisi. Täytyy olla työryhmä
liittohallituksessa, joka tutkii asiaa tarkemmin.
Sinikka Lindqvist: Tämä on hyvin hankala ja ikävä asia. Tästä on keskusteltu piiri
puheenjohtajan kautta vakavasti. Maakäräjistä on saatu hyvää ohjausta. Syy on
piiri hallituksessa. Heidän pitää katsoa, että rahoja haetaan sekä
Västernorrlandista että Västerbottenista. Kevätkokouksen tuloksena lähetettiin
päätöslauselma kahdelle regionille Västernorrland vahvisti heti ja Västerbottenin
on mennyt päättävään lautakuntaan. Minä vastustan esitystä, matkat ovat pitkiä
mihin päin tahansa mutta niistäkin voittoa saa.
Arja Tamminen: Olen samaa mieltä. Tämä on tehty hieman hätiköiden koska
epäilen että seurantaa ei ole tehty piirijaosta. Minä vastustan tätä esitystä.
Marja Luusua: Hoforsin paikallistasolla jo tällä hetkellä tunnetaan, että piirin
ulkorajat ovat jo äärirajat. Me halutaan, että me pystytään kehittämään sitä
toimintaa omalla alueella. Yhteistyötä voidaan tehdä mutta jos piirin rajoja
suurennetaan, niin se tulee vaikeuttamaan vielä enemmän. Hoforsin suomi seura
vastustaa tätä.
Seppo Puolle: Tässä tulee etupäässä näitä vastustavia kannanottoja mutta meillä
on myös tämä liittohallituksen lausunto aloitteeseen, että asiaa tutkitaan ja se
jätetään liittohallitukselle selvitettäväksi, ja tulee RSKL:n varsinaisessa
kokouksessa päätettäväksi. Kysyn kokoukselta, että vastustaako joku tätä
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liittohallituksen esitystä, että annetaan hallituksen selvittää. Voidaanko katsoa,
että tämä kohta on valmiiksi käsitelty.
Päätös: Asia jätetään liittohallituksen selvitettäväksi ja otetaan esille RSKL:n
varsinaisessa kokouksessa (2023) päätettäväksi.
Seppo Puolle: Nyt on sääntövaliokunta paikalla ja kuullaan mikä on esitys
sääntöjen kohtaan 8. 1,2,3, ja 4.
Jouni Slagner: Tämä kohta 8.1 käsitteli vuosikokoukseen siirtymistä ja olimme
yksimielisiä, että tämä oli hyvä ehdotus. Päivämäärät sovimme niin että
yhdistyksissä olisi vuosikokouksen viimeinen päivä 15. maaliskuuta ja piireillä olisi
viimeinen päivä 30. huhtikuuta. Piireillä on pidempi aika koska on tullut valituksia
siitä, että ei keritä saada ehdotuksia mitä on yhdistyksissä päätetty ehdottaa
piireille. Huomioidaan myös, että RSE muuttaa kokoussäännön
vuosikokousjärjestelmän mukaiseksi. Keskusteltiin vielä ryhmässä, että
jäsenkokouksia voi pitää useamminkin, jos haluaa ja esimerkiksi
suunnittelukokouksia voi pitää mihin aikaan tahansa ei ole sidottu mihinkään
päivämäärään. Sitten oli liitolle ehdotus, että kehitysparlamentissa voisi olla
koulutusta näistä sääntömuutoksista. Piirejä kehotetaan myös kouluttamaan
muutoksista alueillaan.
Uudet säännöt astuvat voimaan välittömästi, tulevat syyskokoukset jätetään
pitämättä mutta väliin jääneet aiemmat kokoukset tulee pitää. Sama hallitus
jatkaa vuosikokoukseen asti 2022.
Annetaan liittohallitukselle tehtäväksi perustaa työryhmä, joka tarkastaa säännöt.
Päätös: Siirrytään vuosikokousmalliin 5.6.2021 alkaen.
Päätös: Liittohallitukselle tulee tehtäväksi perustaa työryhmä, joka tarkastaa
säännöt.

9. Raportti liiton toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2019 ja kertomus liiton
toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2020
Saara Ludvigsen: Minulla on yleiset kommentit koskien vuosien 2019 ja 2020
toimintakertomuksia ja talousraportteja.
Meillä on kiinnostavat vuodet takana. Vuosi 2019 oli aika aktiivinen vuosi. Keskityttiin
aika paljon lasten- ja nuorten toimintaan ja oli teemana mm. suuri muuttoaalto
Suomesta Ruotsiin. Kuten aina, oli myös paljon järjestökoulutuksia ja
kulttuuritapahtumia eri puolilla maata. Erityisesti erityisliitoilla on ollut paljon toimintaa
ja tapahtumia.
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Olemme myös jatkaneet vähemmistöpoliittista työtä, vuonna 2019 osallistuen myös
fyysisesti mutta kun ei enää saanut, niin digitaalisesti. Vuonna 2019 astui myös voimaan
uusia juttuja vähemmistölakiin, ja niistäkin on pidetty koulutuksia. Vuoden 2019
talouteen jäi ylijäämää runsas miljoona, ja sitä sijoitettiin eri rahastoihin mm.
liittokokousrahastoon ja eri kehityksiin liittyviin rahastoihin, sekä teknisiin
investointeihin.
Vuosi 2020 koronapandemia iski kovaa, ja se on ollut oikein haastava vuosi
järjestötoiminnalle ylipäätään. On jouduttu perua, siirtää ja digitalisoida monta
tapahtumaa ja toimintaa. Tässä tänään nähdään, että se voi toimia oikein hyvinkin.
Meidän suurta, Kun Suomi Ruotsiin muutti- projektia on toteutettu vuonna 2020 paljon,
se on kiertänyt maata ja jatkaa myös tänä vuonna. 2020 keskityttiin tulevaisuuden
toiminnan suunnitteluun.
Tarve tulevaisuuden suunnitteluun on oikein suuri, kun näimme mitä jäsenmäärälle
tapahtui – suurilta osin koronan myötä mutta myös pitkäaikaisena trendinä, jonka eteen
tehdään nyt paljon töitä hallituksessa, ja työ jatkuu ilman muuta.
Miten koronavuosi 2020 on vaikuttanut RSKL:n talouteen? Erityisesti rankkaa
paikallisyhdistyksille ekonomian puolelta ja toiminnan pysähdyttyä. On yritetty auttaa
yhdistyksiä pääsemään käyntiin digiasioiden kanssa ja sen työn kehittämistä
Seppo Puolle: Haluaisin tarkistaa jäsenmäärän muutoksen Etelä-Ruotsin piirissä, tulos ei
näytä oikealta prosentuaalisesti?
Tuija Kalliomäki: Tarkistan tilanteen.
Pirkko Karjalainen: Piirillä on vain 7 seuraa, eli seuroja lakkautettu, tästä johtuu
kokonaisprosenttimäärän muutos. Kaikki on siis ok.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä liiton toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja
talousraportin vuodelta 2019.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2020 sekä
talousraportin vuodelta 2020.

10. Tilintarkastajien lausunnot vuosilta 2019 ja 2020
Seija Noppa: Tilintarkastajana olen tarkastanut Ruotsinsuomalaisten keskusliiton
tilinpäätökset vuosilta 2019 ja 2020. Tilinpäätökset sisältävät tuloslaskelman, taseen ja
liitetiedot. Olen todennut, että tilinpäätös antaa kaikilta osin oikean ja kattavan kuvan
Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton taloudellisesta tilanteesta ajalta 1.1.2019-31.12.2020.
Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Esitän, että
tilinpäätökset hyväksytään.
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Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä tilintarkastajien lausunnot vuodelta 2019.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2020.

11. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja tilinpäätöksien 2019 ja
2020 vahvistaminen
Seija Noppa: Esitän että vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille.
Boråsissa 5.6.2021 Seija Noppa, tilintarkastaja.
Päätös: Liittokokous päätti vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myöntää
tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden.
Päätös: Liittokokous päätti vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myöntää
tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden.

12. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
Pirkko Karjalainen:
Tämän vuoden toimintasuunnitelma on poimittu toiminta- ja talousohjelmasta eli
pääpisteet ovat kieli- ja kulttuuri, etujärjestö- ja vähemmistöpolitiikka sekä viestintä
ja markkinointi. Nämä asiat on kerätty toimintasuunnitelmaan tälle vuodelle.
Toivotaan, että voidaan jättää pandemia taka-alalle, päästä toimintaan ja päästä
käyntiin kaikilla eri tasoilla.
Digitaalisuudessa on hyvät puolensa mutta myös huonot puolensa. Hallitus pitää
mielessä, että edustamme kaikkia meidän jäsenjärjestöjä ja vähemmistö -ja
etujärjestötyö on nyt ihan tärkeimpänä. Ihan konkreettisena tapahtumia, kertokaa
jos esim. leiritoimintaan ja PERHE-toimintaan on kiinnostusta, Kimmo Tetriin voi olla
yhteydessä. Viestinnästä ja markkinoinnista käyty workshoppeja, näkyvyyttä on
saatava lisää.
Tullaan jatkamaan Kysy RSKL:ltä digitaaliseen kyselytuntiin, oikein tärkeää.
Vähemmistötyössä autetaan seuroja, jos tarvitsee tukea ja kun päästään liikkumaan
niin fyysisestikin voidaan tulla paikalle. Karaoken ystäville: Axevallassa tällä kertaa
avoimet kisat, mutta taas jatkossa valitaan RSKL:n karaokemestaruus.
Ulla Kiivuori: Luin toimintasuunnitelmaa ja naisfoorumin tekstiä, ja kaipaan
jämäkkyyttä tähän. Mikä on naisfoorumin jalusta naistoiminnalle ja kaipaan selvästi
sanaa feminismi. Eikö naisfoorumin tehtävä ole myös lisätä tietoisuutta mies- ja
naisyhteiskunnan elinehdoista? Mitä naisfoorumin ryhmä ajattelee feminismistä ja
patriarkaatista
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Leila Marttila, RSNF: Meillähän on tarkoitus järjestää koulutuspäiviä naisiin
kohdistuvasta väkivallasta. Ollaan myös jäseninä kvinnolobbyssä, joka on kaikkien
naisliittojen yhteistyöelin, jossa vaikutetaan ja voidaan vaikuttaa ihan hallitustasolle
saakka. Koko ajan tehdään töitä, nyt keskitytty myös 20 v. päivään ja
edustajakokoukseen ja paljon suunnitelmia. Yritetään parhaamme.
Ulla Kiivuori: Kiitos vastauksesta. Mielestäni kuitenkin Feminismi pitää lukea
papereissa, eli toiminnan jalusta ja tietoisuuden kehittäminen.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä vuoden 2021 toimintasuunnitelman.

Pirkko Karjalainen: Olette saaneet talousarvion, ja arvion mukaan jäisimme 117 000
plussan puolelle.
Pirkko Karjalainen kävi läpi talousarvion eri osiot.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä vuoden 2021 taloussuunnitelman.

13. Liittohallituksen raportit ja esitykset
13.1 Yhteistyö Nuorisoliiton kanssa
Pirkko Karjalainen:
Viime liittokokouksessa jätettiin tehtäväksi käydä keskustelu nuorisoliiton kanssa,
millaista yhteistyötä voitaisiin tehdä. Pandemia on hieman vaikeuttanut, mutta ollaan
tehty yhteistyötä remissivastauksessa. Kun päästään kokoontumaan niin kutsutaan
nuorisoliiton edustaja työvaliokunnan kanssa keskusteluun. Tarkoitus on, että
löydämme voittotilanteen molemmille liitoille.
Päätös: Liittokokous päätti hyväksyä raportin.
13.2 Terveyspoliittinen ohjelma
Pirkko Karjalainen: Kaikki eritysliitot olivat edustettuina, kun tehtiin
terveyspoliittinen ohjelma. Tarkoitus on, että RSKL edistää kaikenlaista
ruotsinsuomalaisten terveyttä edistävää toimintaa. Olen ollut neuvonpidoissa mm.
kansanterveysviranomaisten kanssa RSE sosiaalihallituksen kanssa, asiat nostetaan
aina esille.
Pahoitellen, teille on tullut versio, jossa ei ole Ulla Kiivuoren kommenttia, että genus
näkökulma pitää saada mukaan – tämä päivitetään ja lisätään ja voidaan lähettää
oikeana versiona.
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Marja Luusua: Suomen kieli ansiona: Mielestäni pitää painottaa, että se nähdään
myös meriittinä ei vain kiitoksena.
Pirkko Karjalainen: Totta, suomen kieli pitää nostaa meriitiksi ja palkkapussissakin
näkyä.
Seija Noppa: Juuri vanhusten hoidon kannalta, palkkapussiin tuntuva meriitti.
Vaikeus saada suomenkielistä henkilökuntaa vanhustenhoitoon. Toivoisin, että RSKL
oikein voimakkaasti ryhtyy ajamaan.
Pirkko Karjalainen: Tätä on ajettu ja ostettu esiin kaikissa mahdollisissa tilanteissa.
Yrittäkää kuntien kautta vaikuttaa. Rekisteröinti: Skövden kunta teki kartoituksen
kaikista työntekijöistä ja kartoitti kaikki kieliosaamiset, kun esitettiin kaikille hoitoalan
ihmisille niin ei tule tilannetta, että tietojen keräystä ei saisi pelkästään yhden
kansallisuuden myötä tehdä.
Riitta Vallius: Västeråsissa kuntaan täytyy jättää policy – seuran näkökanta alkoholiin
ja huumeisiin. Onko liitolla tällaista, jota seurat voisivat käyttää?
Pirkko Karjalainen: Dokumenttia ei ole mutta voidaan katsoa, jos sellainen tehtäisiin,
aihetta ollaan kyllä käsitelty terveyspoliittisissa yhteyksissä.
Seija Noppa: Palaan vielä meriittiasiaan, eli liiton tulisi alkaa ajaa asiaa taloudellisena
meriittinä.
Seppo Puolle: Anni Vartiaiselta on tullut viesti chattiin, että Upplands-Väsbyllä on
tällainen policy.
Ulla Kiivuori: Alkoholipolicy hyvä asia. Julkilausumaan olisi hyvä lisätä, että kahden
kielen osaamisesta tulisi taloudellinen meriitti.
Eine Ikonen: Olisi hyvä, jos liitossa tehtäisiin yleinen alkoholi/huumepolicy. Olisi
varmasti hyvä apu monelle seuralle.
Sinikka Lindqvist: Paljon hyviä asioita keskustelussa. Meistä suurin osa mukana
neuvonpidoissa, joissa on tehty ohjelmat, niissä voisi ottaa esille meriittiasian.
Kunnassamme se lukee ruotsinsuomalaisen vähemmistön toimintaohjelmassa.
Muukin kuin raha voi olla houkutteleva, myös esim. kieli- ja vähemmistökoulutukset
työnantajan puolelta. Vielä yhtenä asiana sairaanhoitohenkilökunta, jota voisi kutsua
Suomen puoleltakin.
Anni Vartiainen luki Upplands-Väsbyn policyn, ja se lähetetään pohjustamaan liiton
policyn tekoa.
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Pirkko Karjalainen: Positiivinen asia terveyspolitiikassa on, että ruotsinsuomalaisia
osastoja on perustettu eri paikoissa vanhustentaloihin.
Jorma Väliranta: Mitä me itse voisimme tehdä? Voisiko esim. rahastojen tuottoa
käyttää stipendeihin sairaanhoitajaopiskelijoille?
Seppo Puolle: Yhteenvetona keskustelusta Liittohallitus lisää genus-perspektiivin
terveyspoliittiseen ohjelmaan sovitun mukaisesti ja vahvistaen vielä, että suomen
kielen taito on ansio ja meriitti. Liittohallitukselle jää tehtäväksi katsoa yhteistä
policya, jonka myös paikalliset järjestöt voisivat ottaa käyttöönsä. Mahdollisesti
yhteistyötä ammattiliittojen kanssa/keskustelua.
Päätös: Terveyspoliittinen ohjelma päätettiin vahvistaa tarkistuksien jälkeen.
Pirkko Karjalainen kertoi, että RSLU:n tilalle on perustettu liikuntatyöryhmä.
Kimmo Tetri: Työryhmässä on Kimmo Tetri, Ritva Järvinen ja Pekka Erikoinen.
Toiminnan aloitus venynyt pandemian takia, mutta tarkoitus on saada toiminta
käyntiin liikuntaviikolla syksyllä 2021.

14.Täydennysvaalit
14.1 Ruotsinsuomalaisten Valtuuskunnan varajäsen
Pirkko Karjalainen: Yksi RSKL:n valtuuskunnan varajäsenistä edustaa valtuuskunnassa
nyt Axevallan Kansankorkeakoulussa. Hänen tilalleen ehdotetaan varajäseneksi Laura
Kovasta.
Päätös: Laura Kovanen valittiin varajäseneksi Ruotsinsuomalaisten Valtuuskuntaan.

15. Kokouksen päätöslauselmat
Päätöslauselmavaliokunnan kokoonkutsuja Saara Ludvigsen luki päätöslauselman
ruotsiksi.
Sinikka Lindqvist: Hyvä päätöslauselma, tarkistus että ISOF tehnyt kartoituksen
kielikeskuksesta.
Ulla Kiivuori: Muutama nationella minoriteter- kohta muotoon sverigefinnar.
Niina Slagner: Lähetys paikallislehtiin, kuntiin, regioneihin. Liian pitkää tekstiä voi olla
vaikea saada jakoon.
Eine Ikonen: Tekstistä voi ottaa osioita lehtiin.
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Päätös: Päätöslauselma todetaan oikein hyväksi. Lähetetään mahdollisimman moniin
tahoihin kuntiin, yhdistyksiin, eduskuntaan, alueille, hallintoaluekunnan
koordinaattoreille ja sosiaaliseen mediaan ja kaikkiin mahdollisiin paikkoihin ja kaikki
voivat jakaa myös paikallisesti alueillaan. Tehdään molemmille kielille.
Päätettiin hyväksyä päätöslauselma.

16. Kokouksen päättäminen
Pirkko Karjalainen:
Kiitän kovasti aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Tästä mennään eteenpäin. Kiitokset
virkailijoille ja valiokunnille ja ihan kaikille. Hienoa että onnistuttiin toteuttamaan kokous.
Oikein paljon kiitoksia kaikille, hyvää kesää ja toivottavasti Axevallassa tavataan!
Kokouksen puheenjohtaja Seppo Puolle päätti kokouksen kl 15:30.

Pirkko Karjalainen
Puheenjohtaja
§ 1-6

Seppo Puolle
Puheenjohtaja
§ 7-16

Tuija Kalliomäki
Sihteeri

Laura Kovanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaminen: Liittokokouksen valitsemana pöytäkirjan tarkastajana olen
tehtävän suorittanut ja todennut pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi.

Arja Tamminen
Pöytäkirjan tarkastaja

Hannele Kumpulainen
Pöytäkirjan tarkastaja
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