
Dialogifoorumi 12.10.2022 

Läsnäolijat: Jimmy Nordengren, Karolina Wallström, Martha Wicklund, Omid Lundin 
Sulayman, Annelie Nyman, Annelie Söderberg, romanien edustajat, viittomakielisten edustajat, 
ruotsinsuomalaisten edustajat, Lovisa Strand, Tommy Aldergrim ja Hanna Swingborg.  

Tervetuloa 

Puheenjohtaja Jimmy Nordengren toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleiksi. 

Tiedotukset 

Lovisa Strand kävi läpi kokouksen asialistan ja toi esiin suuntaviivat, jotka ovat nyt 
lähetekäsittelyssä. Hän kertoi edelleen kunnan toimintasuunnitelmasta työssä kansallisten 
vähemmistöjen hyväksi. Tulevien dialogifoorumien tarkoituksena on jatkaa työskentelyä 
toimintasuunnitelman eri osien mukaisesti. Tällä kertaa ryhmä keskustelee vanhustenhuollosta. 

Tommy Aldergrim kävi läpi alueen eri osat – Ehkäisevä toiminta, kotihoito sekä hoito- ja hoiva-
kodit. Vanhustenhuolto toimii ehkäisevällä toiminnolla muun muassa omaiskeskuskuksessa ja 
henkilökohtaisten asiamiesten avulla. Örebron kunta on hoiva- ja palvelutoimien kunnallinen 
suorittaja. Hoito- ja hoivakodit on tarkoitettu niille, jotka eivät itse voi saada sitä hoitoa ja hoivaa, 
jota omassa kodissa tarvitaan.  

Lovisa kertoi, että tällä kertaa yritämme itse nostaa esiin tavoitteet ja keskustella suoraan eri 
toimintojen kanssa niiden edustajiensa kautta dialogifoorumissa. Lovisa, Tommy ja Hanna 
jatkavat sen jälkeen työskentelyä näiden kysymysten parissa yhdessä eri toimintojen kanssa.  

Yhteenveto mehiläispesistä 

Romaniryhmä  

Kunnan taholta nostettiin esiin kysymys vaikeudesta päästä yhteyteen eri romaniryhmien kanssa. 

Romaniryhmä otti esiin sen, että seuraavat toiminnot/tarpeet tulee ottaa mukaan 
toimintasuunnitelmaan: 

- Kohtauspaikka, jossa romanit ovat mukana vetämässä kohtauspaikkaa
- Romanihenkilökunta kotipalvelussa
- HR tekee kielistä vaatimuksia eikä vain ansioita luovia
- Kulttuuri-illan järjestäminen 8. huhtikuuta, jossa senioriluotsit ovat mukana vieraina.

Lovisa järjestää myös kokouksen Omaiskeskuksen ja romanien kanssa välikokouksen muodossa. 

Viittomakielisten ryhmä 



Kieliryhmä nosti esiin seuraavat toiminnat/tarpeet otettavaksi mukaan toimintasuunnitelmaan: 

Viittomakielinen vanhustenopas, jolla on pätevyys sekä kieliasioissa että kuurojen asioissa ja jonka 
tehtävänä tukea asukkaita, joilla on hoivan tarve. Tässä roolissa voidaan työskennellä sekä 
strategisesti että myös operatiivisesti. 

Liikkuva kotihoitotiimi, jossa henkilökunta on täysin viittomakielinen ja jolla on myös pätevyys 
kuurojen asioissa. Tämä henkilöstö voisi toimia tukena kotihoidolle, asumistuelle ja muille alueille, 
jotka tarvitsevat viittomakielistä hoivahenkilökuntaa. Uskaltakaa ajatella hallinto- ja aluerajojen 
ulkopuolella.  

Kohtauspaikkojen, päivätoiminnan ja vapaaehtoistoimien tarve, joissa henkilökunta osaa 
viittomakieltä. 

 

Ruotsinsuomalainen ryhmä  

Ruotsinsuomalainen ryhmä toi esiin seuraavat toiminnot/tarpeet otettavaksi mukaan 
toimintasuunnitelmaan:  

- Jatkakaa suomalaisen profiilin kehittämistyötä Löwenhjelmska husetissä ja ottakaa 
mukaan ruotsinsuomalainen ryhmä ja antakaa sille mahdollisuus vaikuttaa prosessiin työn 
jatkuessa, 

- Tarkistakaa kieli- ja kulttuuripätevyys henkilökunnalta, joka työskentelee kunnan 
vanhuksiin liittyvissä töissä. 

- Työskennelkää sen eteen, että avuntarpenkäsittelijät tiedottavat mahdollisuudesta saada 
paikka Löwenhjelmska husetistä.  

- Lisätkää henkilökunnan kulttuuritietoisuutta. 
- Lisätkää toimintoja Löwenhjelmska husetissä asuvalle suomalaiselle ryhmälle.  
- Lisätkää vapaaehtoistyötä Löwenhjelmska husetissä asuvalle suomalaiselle ryhmälle sekä 

kotona asuvalle, suomea puhuvalle ryhmälle. 
- Työskennelkää sen eteen, että voisitte paremmin saada yhteyden siihen suomalaiseen 

ryhmään, joka asuu yksin vastoin omaa tahtoaan ja toimikaa enemmän ennalta 
ehkäisevästi. 

- Vanhusten oppaat suomenkielisessä ryhmässä 

 

Hanna, Tommy ja Lovisa tulevat tekemään yhteenvedon kokouksen aikana esiin otetuista 
ehdotuksista ja konkretisoimaan ne. 

Seuraava kokous  

Seuraava dialogifoorumi pidetään 22. marraskuuta klo 17–19. Teema – Suunnitelma työstä 
esikoulussa ja äidinkielen parissa. Seuranta-asiakirja on parhaillaan tarkastettavana parannusten 
tekemiseksi, mutta vuoden luovutusasiakirja otetaan esiin ensi kokouksessa vanhassa 
muodossaan. 

Kokouksen päättäminen 

Jimmy Nordengren kiitti kaikkia päivän kokouksesta ja sanoi näkemiin kaikille. 


