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”On hauskaa
puhua suomea”
– tutustu kaupungin
palvelukeskukseen

Ruotsinsuomalaisten
päivää juhlitaan
verkossa

nro  25
kevät
2021
Pieni opas
ikäihmisille

seitsemän pikakysymystä
t e k s t i : i d a va l pa s

k u va : f r i d a w i n t e r

NINA
MISKOVSKY
Ruotsinsuomalaisen kunnanneuvoksen
Nina Miskovskyn mielestä kieli on
tärkeimpiä kysymyksiä.

PÄÄKIRJOITUS
1. Hei Nina! Kasvoit monikulttuurisessa perheessä.
Miten se näkyi lapsuudessasi?
Isäni on entisestä Tšekkoslovakiasta ja äiti Suomesta.
Minä ja sisarukseni vartuimme pienessä Vännforss-kylässä Pohjois-Ruotsissa, joten erotuimme joukosta.
Matkustimme joka kesä mökille Suomeen, ja siellä
isovanhempani puhuivat meille vain suomea. Opin kalastamaan ja poimimaan sieniä ja marjoja. Isäni toi omat
perinteensä arkeemme. Meillä kävi usein vieraita niin
Suomesta ja kuin Tšekkoslovakiasta.
2. Miten vaalit suomalaisia juuriasi nykyään?
Olen kunnanneuvos ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä, joihin kansalliset vähemmistöt ja ruotsinsuomalainen neuvostokin kuuluvat. Työskentelemme tällä
hetkellä parantaaksemme neuvoston yhteistyötä ja kommunikaatiota.
3. Mitä työpöydälläsi kunnanneuvoksena on juuri nyt?
Olen kunnanneuvos ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä, joihin kansalliset vähemmistöt ja ruotsinsuomalainen neuvostokin kuuluvat. Työskentelemme tällä
hetkellä parantaaksemme neuvoston yhteistyötä ja kommunkaatiota.
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Opas ikäihmisille

Suomea työssä

Ajankohtaista
Suomenkieliset
esikoulut ja hoito- ja
hoivakodit

4. Toimit myös kansallisten vähemmistöjen yhteisessä
neuvonpidossa. Onko kansallisten vähemmistöjen
asemassa parantamisen varaa Göteborgissa?
Aina on mahdollisuus parantaa. Se on prosessi, joka
muuttuu ajan kuluessa, kun tulee uusai lakeja, vaatimuksia ja toivomuksia. Kieli on edelleen tärkeä asia vähemmistöille ja yksi keskeisimmistä kysymyksistämme.
5. Millaisia poliittisia tavoitteita sinulla on vuodelle 2021?
Yleinen tavoitteeni on, että kaikki göteborgilaiset löytäisivät työn. Kun luomme lisää työpaikkoja, talous paranee
ja voimme tehdä mukavia asioita asukkaillemme. Toivon
myös, että Göteborg olisi turvallisempi kaupunki ja että
kaikki kokisivat siitä vastuuta.
6. Mikä tuo vastapainoa kiireiselle työlle poliitikkona?
Yritän löytää tasapainon ja olla tekemättä töitä viikonloppuisin. Poikani ja työni ovat minulle kaikkein tärkeimpiä. Tanssimme ja jumppaamme paljon yhdessä.
7. Sinulla on pitkä tausta tanssiopettajan. Mikä on
lempitanssilajisi?
Dancehall. Se on jamaikalainen tanssi, johon kuuluu
tunnetta musiikista, näytelmää, huumoria, temperamenttia ja valtavasti iloa. Matkustin tanssin vuoksi
muutenkin paljon, ja se on tuonut uutta näkökulmaa
sosiaalisiin kysymyksiin työssäni.
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”Tuokoon vuosi 2021
uutta puhtia kunnan
vanhustyöhön!”

minä
olen

Minä olen ruotsinsuomalainen on
Göteborgin Kaupungin suomen kielen
hallintoaluetyön tiedotuslehti kaikille
Göteborgin ruotsinsuomalaisille ja
muille asukkaille, sekä kaupungin
työntekijöille.
Päätoimittaja: Ida Valpas
Kansikuva: Frida Winter
Byline-valokuva: Lo Birgersson
Ulkoasu: Göteborgs Stad
Paino: Lenanders Grafiska AB
Ilmestyminen: Kolmesti vuodessa

V

uosi 2021 on alkanut jännittävissä merkeissä, kun Göteborgin
Kaupungin uusi vanhus-, hoito- ja hoivalautakunta aloitti
toimintansa vuoden alusta.
Kunnan organisaatiomuutos onkin pian
valmis. Lautakunnan ensimmäisessä istunnossa tammikuun neljäntenä päivänä
vahvistettiin, että uusi toimialalautakunta
ottaa vastuun entisiltä kaupunginosalautakunnilta ja sosiaaliresurssilautakunnalta
vanhuksiin, hoitoon ja hoivaan liittyvissä
asioissa. Näin kunta pyrkii tarjoamaan tasavertaista ja tehokasta hyvinvointia koko
kaupungissa.
Uusi vanhus-, hoito- ja hoivalautakunta
tarjoaa erinomaiset edellytykset myös suomenkielisen vanhushoivan kehittämiselle.
Ruotsinsuomalaisten vanhusten oikeudet
ovatkin vuonna 2021 painotettuna kunnan
vähemmistö- ja hallintoaluetyössä. Kehitystyötä varten on siirretty valtiontukea
edellisvuodelta, jolloin koronaviruspandemia ja organisaationmuutos tekivät
vanhushoivan kehittämisestä haastavaa.
Tulemme keskittymään erityisesti kotipalvelun kehittämiseen, mistä säädetään
myös kunnanvaltuuston hyväksymässä
toimintasuunnitelmassa suomen kielen
hallintoaluetyölle 2020-2023. Tuokoon
vuosi 2021 uutta puhtia kunnan vanhustyöhön!

Tässä lehdessä selvitämme, mitä palveluja,
hoitoa ja hoivaa Göteborgin Kaupunki
tarjoaa suomenkielisille ja ruotsinsuomalaisille vanhuksille. Tutustumme myös
kunnanneuvos Nina Miskovskyyn, joka
edustaa kunnanhallitusta muun muassa
kansallisten vähemmistöjen yhteisessä
neuvonpidossa. Lopuksi selvitämme, ketkä
vastaavat suomenkielisten göteborgilaisten
kysymyksiin kunnan yhteyskeskuksessa.
Raikkain talviterveisin,

Veera Säisä
Göteborgin Kaupungin
suomen kielen hallintoalueen
suunnittelujohtaja
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Hyvä vanhuus
Göteborgissa
Tähän oppaaseen olemme koonneet tietoa Göteborgin
Kaupungin vanhushoivasta ja -palveluista.
t e k s t i : i d a va l pa s

k u va : f r i d a w i n t e r

Toini ja Kalevi ovat asuneet noin kolme vuotta Lövgärdetin hoito- ja hoivakodin
Rauhala-osastolla. He asuvat samassa asunnosssa ja viihtyvät mainiosti.
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Viiteryhmä
vanhustenhoito

Oikeutesi
 Göteborgin Kaupunki on ollut osa suomen kielen
hallintoaluetta vuodesta 2011 asti. Sen vuoksi
kaupungin suomenkielisellä vähemmistöllä on
erityisiä oikeuksia oman kielen ja kulttuurin
käyttöön. Vähemmistökieliin ja kulttuureihin
liittyvistä oikeuksista säädetään laissa kansallisista
vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724).

Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaiseen neuvostoon kuuluu
kolme viiteryhmää, joissa käsitellään kieltä ja koulutusta, kulttuuria ja vanhushoivaa. Viiteryhmä on neuvoston neuvoa-antava
elin, joka toimii asiantuntijana oman alansa aiheessa.
Vanhustenhoitoviiteryhmän puheenjohtaja Anna-Liisa
Parkkinen kannustaa uusia kiinnostuneita tulemaan mukaan.
”Kaipaamme uusia jäseniä ja uusia ideoita vanhusten suomenkielisen kotipalvelun toteuttamiseksi. Kaikki ovat tervetulleita
mukaan tekemään tätä tärkeää työtä ja pohtimaan uusia asioita
yhdessä meidän kanssamme”, Parkkinen sanoo.

 Göteborgissa asuvilla ikäihmisillä on oikeus
kunnalliseen hoivaan ja palveluun kokonaan
tai olennaisilta osin suomen kielellä.
Vanhushoivassa on myös huomioitava
ruotsinsuomalaisen kulttuurin tärkeitä piirteitä,
kuten ruotsinsuomalaisten päivä. Kunnan
tehtävä on tiedottaa sinua mahdollisuudestasi
suomenkieliseen vanhushoivaan.
 Lisäksi sinulla on oikeus asioida kunnan kanssa
suomen kielellä sellaisissa sinua koskevissa
asioissa, joissa Göteborgin Kaupunki on
päätöksentekijä. Suomenkielistä palvelua
tarjotaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Kunta
päättää ajan ja paikan, jolloin suomenkielistä
palvelua voidaan järjestää. Sinulla on myös oikeus
saada kirjallinen suomenkielinen käännös asiaasi
liittyvästä päätöksestä ja sen perusteluista.

Kotipalvelu
Kunta tarjoaa kotipalvelua silloin, kun tarvitset ylimääräistä
apua kotona. Voit saada hoiva-apua esimerkiksi henkilökohtaisen
hygienian hoitoon ja kotitöihin, kuten siivoukseen. Yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa päätätte, milloin ja millaista apua saat.
Sinulla on oikeus saada kotipalvelua suomen kielellä. Kunnanvaltuuston suunnitelmassa suomen kielen hallintoalueelle
esitetään, että kunta tarjoaa suomen kielistä vanhushoitoa myös
kotiavun piirissä. Hallintoalueelle myönnetystä valtiontuesta
vuodelle 2021 on varattu lisäresursseja suunnitelman toteuttamiseksi.
”Isona ongelmana on, että muistisairaat ruotsinsuomalaiset
vanhukset ovat unohtaneet ruotsin tai eivät ehkä koskaan
oppineetkaan sitä. On tärkeää säilyttää vanhusten oikeus kulttuuri-identiteettiinsä”, sanoo prosessijohtaja Marjaana Malm
Nilsson Göteborgin Kaupungin uudesta vanhus-, hoito- ja hoivahallinnosta.
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Vanhustenhoitoviiteryhmä kokoontuu tänä vuonna 8. maaliskuuta,
30. elokuuta ja 25. lokakuuta klo 17-19. Lisätietoa saat sähköpostitse: sverigefinskaradet@stadshuset.goteborg.se.

Kuljetuspalvelu

Kotisairaanhoito

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu heille, joilla on
vaikeuksia käyttää muita julkisia liikennevälineitä.
Sinun pitää tehdä hakemus ennen kuin olet
oikeutettu käyttämään kuljetuspalvelua.
Kuljetuspalvelu on maksullinen ja sitä voi
käyttää vapaa-ajan matkoihin, kuten ystävien
tapaamiseen, ja olennaisiin matkoihin, kuten
työmatkoihin. Sairaudenhoitoon liittyvät matkat
eivät kuulu kuljetuspalvelun piiriin.

Voit saada kotisairaanhoitoa, jos sinun on vaikeaa mennä terveyskeskukseen tai jos tarvitset sairaan- ja terveydenhoitoa
useita kertoja viikossa. Voit saada kotisairaanhoitoa ympäri
vuorokauden omassa kodissasi, vanhustenasunnossasi tai toimintarajoitteisille tarkoitetussa asunnossa. Kotisairaanhoidon
tarpeen arvioi hoitava lääkäri tai joku muu terveydenhoitopalveluja tarjoava taho. Pyydä ensin arvio kunnostasi tai ota yhteyttä
kaupunkialueesi kotisairaanhoitoon saadaksesi lisätietoa.

Näin tilaat kuljetuspalvelun

Kotitalkkari

Voit tilata kuljetuksen puhelimitse, internetissä
tai sovelluksen kautta.
Puhelimitse: 031-41 95 00
Verkossa: minaresor.goteborg.se
Sovelluksella: Göteborgs Stad Serviceresor
Mina resor
Varauksen yhteydessä pyydetään muun
muassa:
• Puhelinnumeroa
• Henkilöturvatunnusta
• Tarkempaa tietoa matkastasi

Tarvitsetko apua kodin askareissa? Göteborgin Kaupungin kotitalkkaripalvelun (fixartjänst) tarkoituksena on tehdä kodista turvallisempi paikka ja ehkäistä kaatumisonnettomuuksia. Palvelu
on ilmainen ja tarkoitettu yli 67-vuotiaille. Sinun ei tarvitse olla
kotipalvelun piirissä tilataksesi kotitalkkarin.
Kotitalkkari voi esimerkiksi vaihtaa lamppuja, ripustaa verhot,
noutaa tavaroita vintiltä tai kellarista ja tarkistaa kodin turvallisuuden esimerkiksi tulipalon varalta. Tarvittavat materiaalit
maksat itse.
Tilaa kotipalvelu täyttämällä hakemus osoitteessa goteborg.se
(Beställ fixartjänst på webben) tai ota yhteyttä kaupunkialueesi
kotitalkkaripalveluun.
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Eläkeläisneuvosto
kutsuu
ruotsinsuomalaisia
Göteborgin Kaupungin eläkeläisneuvosto on
foorumi kunnanjohdon ja eläkeläisjärjestöjen
väliselle neuvonpidolle ja tiedonvaihdolle.
Neuvosto koostuu kunnan poliitikoista ja
paikallisten eläkeläisyhdistysten edustajista.
Vuonna 2019 kunnanhallitus päätti muuttaa
ohjesääntöä niin, että seuraavalla mandaattikaudella esimerkiksi ruotsinsuomalaiset eläkeläiset
voivat olla edustettuina neuvostossa. Ehdolle voi
asettua, kun seuraava edustajisto valitaan vuonna
2022. Jo tällä mandaattikaudella ruotsinsuomalaiset eläkeläiset ovat voineet osallistua eläkeläisneuvoston kokouksiin apujäsenen eli adjunktin
roolissa.
”Kun ruotsinsuomalaiset eläkeläiset ovat mukana eläkeläisneuvoston apujäseninä, voidaan
varmistua siitä, että kuulemme laajemmin eri
näkökulmia ja ruotsinsuomalaisten näkemykset
tulevat eläkeläisyhdistysten tietoon”, eläkeläisneuvostosta sanotaan.
Ruotsinsuomalaiset apujäsenet ovat nostaneet
esiin esimerkiksi kotisairaanhoidon, josta tarvitaan
kirjallista suomenkielistä tietoa.
Vuonna 2021 eläkeläisneuvosto haluaa nostaa
entistä enemmän esiin vanhusten näkökantaa
tärkeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Siksi
on tärkeää, että vanhusten mielipiteet tulevat
laajasti edustetuksi.
”Haluaisimme lähettää terveisiä, että ruotsinsuomalaiset eläkeläiset ovat tervetulleita mukaan
työhön ja että teidän kokemustanne tarvitaan”,
eläkeläisneuvostosta sanotaan.
Ota yhteyttä eläkeläisneuvostoon:
goteborgs.stad.pensionarsradet@
stadshuset.goteborg.se
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Tutustu
Sandraan
Sandra Odengard työskentelee
yksikköjohtajana Lövgärdetin
hoito- ja hoivakodissa.
t e k s t i : i d a va l pa s

t e k s t i : i d a va l pa s

k u va : f r i d a w i n t e r

Suomenkieliset
vanhusten hoito- ja
hoivakodit
Göteborgissa on kaksi suomenkielistä hoito- ja hoivakotia.
Asuntolat on tarkoitettu yli 65-vuotiaille vanhuksille, jotka
eivät enää pysty asumaan tai halua asua omassa kodissaan.
Tällä hetkellä jonoa on erityisesti somaattista hoitoa tarvitsevien osastolle. Jos et saa heti paikkaan suomenkielisestä hoito- ja hoivakodista, voit ottaa vastaan paikan muualta ja kertoa
avuntarpeenkäsittelijälle, että jäät jonottamaan suomenkielistä
paikkaa.
Lövgärdetin hoito- ja hoivakoti
Angeredin kaupunginosassa sijaitsee Lövgärdetin hoito- ja
hoivakoti, jossa on suomenkielistä henkilökuntaa. Kaksikielisiä
osastoja on kaksi: Rauhala ja Onnela. Somaattista hoitoa tarvitsevien osastossa Rauhalassa on 12 huoneistoa sekä asukkaiden
yhteisiä tiloja, kuten ruokasali, seurusteluhuone ja parveke.
Onnelassa on kahdeksan huoneistoa dementiaa sairastaville
vanhuksille.
Glöstorpshöjdenin hoito- ja hoivakoti
Glöstorphöjdenin hoito- ja hoivakoti sijaitsee Pohjois-Hisingenissä Tuvessa. Asuntolassa on yksi suomenkielinen osasto, jossa
on 16 asuntoa dementiaa sairastaville vanhuksille.
Yksilön johtaja Tia Edlund kertoo, että tällä hetkellä osastol8

la työskentelee 11 vakituista suomenkielistä työntekijää. Myös
muilla Glöstorpshöjdenin osastoilla ja yövuoroissa on suomenkielentaitoista henkilökuntaa.
”Olen ylpeä tilanteestamme. Meillä on jopa suomenkielinen
kokki, joka teki jouluna suomalaista ruokaa”, iloitsee Edlund.
Koronavuoden aikana hoito- ja hoivakodin asukkaita ovat
ilahduttaneet erilaiset musiikkiesitykset. Pihalla on vieraillut
esimerkiksi Da Capo -kuoro ja Arja Saijonmaa, joka sai
yleisönkin tanssimaan.
”Meihin saa mielellään olla yhteydessä, jos haluaa tulla esiintymään tai järjestää pihalle vaikka taidenäyttelyn”, Edlund sanoo.
Miten haen?
Hakemuksen voi tehdä verkossa sähköisen palvelun kautta,
kaupunkialueesi avuntarpeenkäsittelijän kanssa tai paperilomakkeella. Avuntarpeenkäsittelijän kanssa sovitte, millaista tukea
tarvitset ja onko sinulla oikeus saada asuntoa.
Göteborgin Kaupunki on osa suomen kielen hallintoaluetta,
joten sinulla on oikeus keskustella asiasta suomen kielellä. Myös
hakemuksen voi täyttää suomeksi.

Tiesitkö?
Vanhusten asuntola eli äldreboende on nyt
hoito- ja hoivakoti eli vård- och omsorgsboende.

minä olen ruotsinsuomal ainen!
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Kuinka päädyit työskentelemään
yksikköjohtajana?
”Aloitin yksikköjohtajana Lövgärdetin hoito- ja hoivakodissa puolitoista vuotta sitten.
Koulutukseltani olen sosionomi ja olen työskennellyt jo aiemmin johtajana vanhushoivan
ja määrättyjen toimintarajoitteisten tukea ja
palvelua koskeva lain parissa. Viihdyn työssäni
hyvin.”
Millaista on työskennellä kaksikielisten
ikäihmisten kanssa?
”Aluksi luulin, että olisi hyvin haastavaa työskennellä suomenkielisillä osastoilla, koska en
itse osaa suomea lainkaan. Rauhalan ja Onnelan työntekijät ovat kuitenkin olleet uskomattoman avuliaita kielen kanssa ja auttavat
puheen kääntämisessä, kun tapaan asukkaita.
Työntekijät ovat myös taitavia ylläpitämään
suomalaista kulttuuria ja jakavat tietoa asioista,
joista en itse aina ole perillä.”
Onko sinulla hyvä yhteys omaisiin?
”Kyllä, minusta meillä on hyvä yhteys. Emme
tosin ole tavanneet omaisia pitkään aikaan
koronavirukseen liittyvien rajoitusten vuoksi.
Olen pitänyt heihin puhelimitse yhteyttä koko
vierailukiellon ajan.”
Haluatko lähettää terveisiä
ruotsinsuomalaisille ikäihmisille, jotka
haluaisivat tietää lisää Onnelasta ja
Rauhalasta?
”Meillä on kaksi hyvin hienoa suomenkielistä
osastoa, joissa työskentelee suomenkielistä
henkilökuntaa. Yritämme ylläpitää ruotsinsuomalaista kulttuuria pandemiankin aikana.”
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SUOMEA TYÖSSÄ

Tulkki
Tukea korona-aikaan
Pandemia ei ole vielä ohi, ja meidän täytyy
jatkaa koronarajoitusten noudattamista. Et
ole kuitenkaan yksin. Tietoa ja juttuseuraa
saat täältä:
• 113 113
Ruotsin valtakunnallinen tiedustelunumero antaa
ajankohtaista tietoa kriiseihin kuten koronavirukseen
liittyen.
• 020-26 25 00
Ruotsin kirkon palvelevassa puhelimessa vastaa joka
ilta suomenkielinen koulutettu päivystäjä.
• 020-22-22-33
Äldrelinjen on vanhuksille suunnattu ruotsinkielinen
tukinumero, joka palvelee päivittäin.
• goteborg.se/suomeksi
Göteborgin Kaupungin kotisivuille on koottu
ajankohtaista tietoa koronaviruksesta suomeksi.

On tärkeää, että ymmärrät ja tulet ymmärretyksi ollessasi
yhteydessä esimerkiksi sairaanhoitoon, sosiaalipalveluun tai
muihin viranomaisiin. Jos et puhu tai et halua käyttää ruotsia,
tai jos sinulla on näkö- tai kuulovamma, on sinulla oikeus
tulkin apuun ollessasi yhteydessä viranomaisiin. Tulkin käyttö
ei maksa sinulle mitään. Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin ennen tapaamistasi, ja kerro, minkä kielen tulkkausta
toivot. Kunta varaa tulkin.
Göteborgin Kaupunki käyttää Tolkförmedling Väst -tulkinvälitystoimistoa, jossa kaikilla tulkeilla ja kielenkääntäjillä
on vaitiolovelvollisuus.

Götebogin
Kaupungin
palvelukeskus
Tarvitseko lisätietoa Göteborgin Kaupungin
toiminnoista tai esimerkiksi tässä jutussa
mainituista palveluista? Soita Göteborgin
Kaupungin palvelukeskukseen, jossa saat
neuvoja suomeksi. Voit myös vierailla
paikan päällä, lähettää sähköpostia tai ottaa
yhteyttä Facebookissa.

Et ole
yksin!

•
•
•
•

Puhelinnumero: 031-365 00 00
Osoite: Ekelundsgatan 1
Sähköposti: goteborg@goteborg.se
Facebook: Göteborgs Stad

Senioriasuntola
Angeredin Gårdstenissa sijaitseva Akaciagården on senioriasuntola, jossa on 47 asuntoa muun muassa suomalaisille
senioreille. Talosta löytyy myös esimerkiksi sauna, pesutupa ja
yhteinen oleskelutila.Vapaita asuntoja voi etsiä verkkosivulta
nya.boplats.se. Akaciagårdenin haltija on Gårdstensbostäder.
Lisätietoja osoitteesta www.gardstensbostader.se tai puhelimitse
031-332 60 00.
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Puhelun päässä
Hanna Saastamoinen ja hänen kolme kollegaansa vastaavat
puheluihin suomeksi Göteborgin Kaupungin palvelukeskuksessa.
t e k s t i : i d a va l pa s

k u va : f r i d a w i n t e r

”Palvelukeskuksessa ei koskaan tiedä, mitä seuraava
soitto koskee. Työssäni on kivaa se, että jokainen työpäivä on erilainen.
Olen työskennellyt palvelukeskuksessa kaksi vuotta. Yleensä
istun konttorissamme Göteborgin keskustassa. Korona-aikana
toimistolla on ollut hiljaista, sillä monet tekevät töitä kotoa
käsin. Meitä työntekijöitä on noin 75, ja tarjoamme palvelua
ruotsin lisäksi kuudellatoista muulla kielellä, kuten arabiaksi,
venäjäksi ja viittomakielellä. Työyhteisömme on avoin ja huolehdimme toisistamme. Töihin on mukava tulla, kun kaikki ovat
niin avuliaita.
Palvelukeskus auttaa kunnan toimintoihin liittyvissä kysymyksissä. Meille soittavat esimerkiksi asukkaat, vierailijat, yritykset ja Göteborgin Kaupungin työntekijät. Joskus kysymykset
eivät koske kunnan toimintoja, ja silloin ohjaamme soittajan
oikealle viranomaiselle.
Olemme auki arkipäivisin klo 7-18, mutta eniten puhelin soi
9-10 välillä ja yhden maissa. Hiljaisiakin hetkiä on eri toimintojen puhelinaikojen välillä. Meille voi tulla myös paikan päälle,
ja muutaman kerran olenkin käynyt vastaanotossa auttamassa
suomenkielisiä asiakkaita. Saan myös suomeksi tulevia sähköpostitiedusteluja. Lisäksi vastaan ruotsin- ja englanninkielisiin

yhteydenottoihin.
Eniten suomenkielisiä soittoja saan vanhuksilta. He kyselevät
esimerkiksi vanhushoivasta, vanhusten asuntoloista ja laskuista.
Soittaja saattaa esimerkiksi miettiä, miksi hänen laskunsa summa
on niin korkea. Jos en pysty selvittämään soittajan ongelmaa
heti, kysyn, voinko soittaa takaisin löydettyäni oikean tiedon.
Joskus soittaja voi joutua myös itse olemaan yhteydessä kyseisen
toiminnon virkamieheen. Minusta on hauska leikkiä hieman
salapoliisia ja olen itsekin oppinut paljon. Suomenkieliset puhelut ovat aina kivoja ja soittajat ovat hyvin kiitollisia avusta.
Työni avulla omakin suomen kielen taitoni on kehittynyt,
ja se on minulle tärkeää. Aiemmin en juuri käyttänyt suomea,
mutta nyt vaalin sitä kuuntelemalla suomenkielisiä podcasteja ja
katsomalla tv-ohjelmia suomeksi. Puhun myös vanhemmilleni
suomea.
Toivoisin, että meihin uskallettaisiin rohkeasti ottaa yhteyttä
suomeksi. Riittää, että puhelimeen sanoo ”Jag vill prata finska”
ja puhelu yhdistetään meille. Jos suomenkielinen työntekijä ei
ole tavattavissa, voi soittaja halutessaan jättää yhteystietonsa
ruotsinkieliselle asiakaspalvelijalle, ja soitamme myöhemmin
takaisin suomeksi. Teemme aina parhaamme auttaaksemme
soittajia.”
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Tilaa kirjakassi kotiin

Kävelyretki suomeksi

Göteborgin Kaupunginkirjasto toimittaa luettavaa kotiin kaikille
yli 70-vuotiaille göteborgilaisille, joilla on kirjastokortti.
Kirjakassin sisältöön voi vaikuttaa itse. Tilauksen yhteydessä
voi toivoa esimerkiksi tiettyä kieltä, kirjallisuuslajia ja kirjailijaa.
Myös äänikirjoja on tarjolla. Kirjastonhoitaja kokoaa toiveidesi
pohjalta kassin, jossa on noin seitsemän kirjaa. Kirjat toimitetaan
kerran viikossa. Kirjakassin voi palauttaa mihin tahansa kirjastoon Göteborgissa tai pyytää kirjoille noutoa kotoa.

Finska timmen eli suomalainen tunti tarjoaa suomenkielistä
ohjelmaa ikäihmisille Itä-Göteborgissa. Koronavirustilanteen
vuoksi kevään tapaamiset järjestetään ulkona kävelyretken
merkeissä.
”Kun korona on ohi, aloitamme tapaamiset taas sisällä
Seniorträffen-kohtaamispaikassa. Silloin tapaamme joka toinen
maanantain klo 11-13 jumpaten, bingoa pelaten ja laulaen”,
vanhustyön koordinaattori Marja-Lena Joukainen Göteborgin
Kaupungilta.

Tilaa kirjakassi osoitteesta
stadsbiblioteket.nu/bokkassen-kommer/
tai soittamalla numeroon 031-368 34 00.

Suomenkieliset kävelyt
Tapaamispäivät: 22.2, 22.3. ja 19.4.
Tapaamisaika: Klo 11
Tapaamispaikka: Årstidstorget Januarigatan 2–4 luona

Kunniakonsulaatti sulkee ovensa
Suomen kunniapääkonsulaatin toimipiste Göteborgissa suljetaan
toukokuun lopussa. Passien, henkilökorttien ja useimpien notaariasioiden hoito keskitetään jatkossa Tukholman suurlähetystön
yhteydessä toimivaan konsulaattiin. Lue lisää: finland.se.

Ruotsinsuomalaisten
suuret juhlat

Tilaa lehti ilmaiseksi

Haluatko saada Minä olen ruotsinsuomalainen-lehden suoraan postilaatikkoosi?

t e x t : i d a va l pa s f o t o : s t e l l a n h e r n e r , m o s t p h o t o s . c o m , a n d r e a s n i l s s o n

Göteborgin Kaupunki kutsuu kaikki juhlimaan ruotsinsuomalaisten päivää 24. helmikuuta. Luvassa on runsaasti ohjelmaa,
jonka keskiössä on ruotsinsuomalainen kulttuuri. Upean juhlapäivän mahdollistavat ruotsinsuomalainen vähemmistö ja
Göteborgin Kaupunki.
Mukana on tunnettuja nimiä, musiikkia, puhujia ja teatteriesitys. Saamme esimerkiksi nauttia Lisa Miskovskyn musiikista
ja kuulla juontaja-kirjailija Mark Levengoodin erikoisterveiset
kaikille ruotsinsuomalaisille.
Ruotsinsuomalaisten päivää juhlitaan Göteborgissa jo kymmenettä kertaa. Päivän tarkoituksena on huomioida kansallinen
vähemmistö ja nostaa esiin ruotsinsuomalaista kulttuuria.
Tänä vuonna juhla esitetään digitaalisesti Stora Teaternin
nettisivuilla osoitteessa storateatern.se. Tapahtuma on ilmainen
ja kaikille avoin.
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Voit täyttää siinä tapauksessa yhteystietosi alla olevaan lipukkeeseen.
Leikkaa se irti ja pudota postilaatikkoon. Postimaksu on jo maksettu.
Näin helposti saat lehden jatkossa suoraan kotiisi.
Voit myös tilata lehden lähettämällä yhteystietosi s-postitse osoit
teeseen suomeksi@stadshuset.goteborg.se.

Ruotsinsuomalaisten päivä
televisiossa
Toimittaja Mirka Kettunen haastattelee Vuoden
ruotsinsuomalainen -kilpailussa palkittuja ja
keskustelee heidän kanssaan ruotsinsuomalaisuudesta.
24.2. klo 18 SVT2-kanavalla.

Haluan saada lehden paperimuodossa!
Nimi:
Osoite:
Postinumero:

minä olen ruotsinsuomal ainen!



n r o 25 , k e vät 2021

Nimeä aiheeksi ”Lehtitilaus”. Lehti on ilmainen. Jos muutat tai haluat
perua tilauksesi, muistathan lähettää meille siitä tiedon sähköpostitse
tai oheisella lomakkeella. Osoitetiedot eivät päivity automaattisesti.

!

Jag vill ha tidningen i pappersformat!
Namn:
Adress:
Postnummer:
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Suomenkieliset esikoulut sekä hoito- ja
hoivakodit
Näissä paikoissa järjestetään vanhustenhoitoa ja esikouluopetusta suomeksi. Lisätietoa palveluista saat
Göteborgin Kaupungin palvelukeskuksesta numerosta 031-365 00 00. Jos haluat palvelua suomeksi, pyydä
saada puhua suomea jonkun kanssa tai sano sana ”jag vill prata finska”.

Kunnainen vanhustenhoito

Kunnallinen esikoulutoiminta

Lövgärdetin hoito- ja hoivakoti, Angered
Onnela-osasto: 8 paikkaa. Osasto on
keskittynyt dementiaa sairastaviin vanhuksiin.

Terapislingan 4:n esikoulu
Hisingenissä sijaitsevassa esikoulussa on kaksikielinen
osasto. Rehtori: Lena Bildsten.

Rauhala-osasto: 12 paikkaa vanhuksille, jotka
tarvitsevat somaattista hoitoa.

Gibraltarkrokenin esikoulu
Suomenkielistä esikoulutoimintaa päivittäin keskustassa.
Esikoulun johtaja: Birgitta Murtoinperä.

Glöstorpshöjdenin hoito- ja hoivakoti,
Pohjois-Hisingen
16 paikkaa dementiaa sairastaville vanhuksille.

Svetsaregatanin esikoulu
Suomenkielistä esikoulutoimintaa lounaisella
kaupunginalueella. Rehtori: Helena Beligiannis-Fanias.

Yksityinen senioriasuntola
Akaciagården, Angered
Senioriasuntolassa on 47 asuntoa muun
muassa suomalaisille senioreille.

Suomenkielinen esikouluopettaja
Lisäksi Göteborgin alueen esikouluja kiertää suomenkielinen
esikouluopettaja Laura Paasio.

Yksityinen esikoulutoiminta
Esikoulu ja vapaakoulu Aurinkopiha Angeredissa.
Yhteyshenkilö: Pirjo Hanski.
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