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Neuvonpito 

Suomen kielen hallintoalue 

Päivämäärä 22.9.2022 

Aika 17.00–19.00 

Paikka Juhlasali, Folkets hus, Ludvika 

Osanottajat Åsa Bergkvist, (S) puheenjohtaja, kunnanhallitus 

Susanne Andersson, (S) kulttuuri- ja yhteisökehityslautakunta 

Marie Riddarsvärd, koordinaattori, kunnanhallituksen hallinto 

Göran Gullbro, kulttuuri- ja yhdyskuntakehityshallinto 

Jonny Isacsson, hoito ja hoivahallinto 

Eva-Lena Carlsson, sosiaali- ja koulutushallinto 

Mohammed Alkazhami, kunnanhallituksen hallinto 

Torbjörn Tomtlund, (M) hoito- ja hoivalautakunta 

Mirijam Liljekvist, hoito- ja hoivalautakunta 

 

Vähemmistöstä osallistui 6 henkeä 

 

 

Poissa 

olleeet 

Thomas Nordström, sosiaali- ja koulutuslautakunta 

Maria Morén, kulttuuri- ja yhdyskuntakehityshallinto 

 

 

1. Edellisten muistiinpanojen läpikäynti  

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Tänään kokoukseen osallistuu tulkki Borlängen 

tulkinvälityksestä. Puheenjohtaja kävi läpi aikaisemmat muistiinpanot 17. 

päivältä maaliskuuta 2022. Muistiinpanot hyväksyttiin ilman muutoksia.  

2. Työjärjestys hyväksytään (mahd. muutoksin) 

Työjärjestys hyväksyttiin ilman muutoksia.  

3. Toiminta 2022 

Toteutuneiden toimintojen ja tulevien toimintojen esittely vuonna 2022.  

- Kunnanhallitus 

Marie Riddarsvärd raportoi kunnanhallituksen toiminnasta. Juhla 24. 

helmikuuta Ludvikassa yhdessä Borlängen ja Smedjebackenin hallintoalueiden 

kanssa. Virkailijaryhmä on laatinut uudet tavoitteet ja suuntalinjat suomen 
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kielen hallintoaluetyölle virkailija- ja poliittisella tasolla. Neuvonpitokokouksia 

pidettiin  17. maaliskuuta ja  22. syyskuuta. Koordinoitu virkailijaryhmän kanssa. 

Edustanut Ludvikan hallintoaluetta valtiota, kuntaa ja lääninhallitusta vastaan. 

Talouden raportointi Tukholman läänin lääninhallitukselle ja 

kunnanhallitukselle. Ilmoittelu ja tiedottaminen yleisölle sähköpostitse, 

kotisivulla, sekä ilmoituksin. Joulukuun 6. päivän juhlinta tapahtuu tänä vuonna 

Smedjebackenissa.  

- Hoito- ja hoivalautakunta 

Jonny Isaksson kertoi, että kesän aikana hoivakodeissa oli suomalaista viihdettä. 

Tätä on luvassa myös syksyn aikana. Hakevaa toimintaa suomenkielisten 

ikäihmisten parissa. Aineiston ja tietojen kääntäminen yleisölle. Suomalaista 

ruokaa tarjoillaan kouluissa ja hoitokodeissa juhlapäivinä. Käytettävissä on 

suomenkielistä henkilökuntaa, joka osaa tulkata tarvittaessa puhuessaan 

omaisten kanssa.  

- Sosiaali- ja koulutuslautakunta 

Eva-Lena Carlsson kertoi, että äidinkielen opetusta on 3. vuosikurssilta 60 

minuuttia. Nuoremmilla oppilailla on 40 minuuttia äidinkielen opetusta. Opetus 

tapahtuu digitaalisesti kansallisesti. Oppilaiden mielestä se on hauskaa ja hyvää. 

12 oppilasta opiskelee suomea äidinkielenä.  

- Kulttuuri- ja yhdyskuntakehityslautakunta 

Göran Gullbro puhui keväällä järjestetystä teatteriesityksestä "herra jumala", 

jota arvostettiin. Syksyn aikana Fagerstassa järjestetään teatteria. Bussikuljetus 

Ludvikasta ja Grängesbergistä. Teatteria järjestetään myös Smedjebackenissa 

lokakuussa. Lastenteatteria on järjestetty sekä kirjailijavierailu. Opastettu 

bussikierros Finnmarkenissa on suunniteltu syksyksi. Kulttuurikahvila on ollut 

suunnitteilla, mutta sitä ei ole vielä toteutettu. Suomalaiset elokuvat on tauotettu 

tänä vuonna. Urheiluhallissa järjestetään saunailta syksyn/talven aikana.  

4. Toiminta 2023 

Vuoden 2023 toiminnan ylimalkainen esittely. 

- Kunnanhallitus 

Vuonna 2023 tehdään kartoitus Ludvikan kunnan vähemmistöstä. Ludvikan, 

Smedjebackenin ja Borlängen hallintoalueiden välisestä sopimuksesta 

keskustellaan parhaillaan. Helmikuun 24. päivän juhla järjestetään alustavasti 

Smedjebackenissa.  

- Hoito- ja hoivalautakunta 

Musiikkitoimintaa ja viihdettä järjestetään kuten tänäkin vuonna. Suomalaista 

ruokaa tarjoillaan hoivakodeissa ja kouluissa. Hakeva toiminta jatkuu. 

Vähemmistöä kehotetaan esittämään hoitoon ja hoivaan liittyviä ideoita.  

- Sosiaali- ja koulutuslautakunta 

Äidinkielen opetus jatkuu kevätlukukaudella sekä uuden lukuvuoden 

syyslukukaudella  2023.  

- Kulttuuri- ja yhdyskuntakehityslautakunta 
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Göran Gullbro kertoi, että vuonna 2023 on suunnitteilla jatkoa lukupiirille. 

Suunnitteilla on myös luentosarja suomeksi. Kulttuurikahvila on toivottu, jos se 

saadaan käyntiin. Kirjailijavierailuja ja teatteria on suunniteltu. Kirjojen ostoja. 

Elokuvaprojekti Mika Olavin kanssa on idea-asteella.  

5. Tulevat neuvonpidot 2023 

23. maaliskuuta ja 21. syyskuuta 2023.  

Kysymys ajan muuttamisesta klo 16.00–18.00:aan tehtiin vähemmistölle. 

Vähemmistö piti sitä hyvänä ehdotuksena. Ennen seuraavaa tilaisuutta 23. 

maaliskuuta 2023 neuvonpito tapahtuu klo 16.00–18.00 kokeiluna.  

6. Muut asiat 

Vähemmistö haluaa parempaa ilmoittelua elokuvista ja teatteriesityksistä, myös 

suomeksi. Göran Gullbro tarkistaa asian.  

Vähemmistö kertoo, että lukupiiri pyörii kerran viikossa.  

Hoito- ja hoivapuolelle esitettiin kysymys dementiaa sairastavien aktivoinnista 

(aivojen aktivointi). Miriam kertoi, että he keskustelevat asukkaiden kanssa 

suomeksi.  

Torbjörn Tomtlund kysyi, onko ajateltu toimintaa luonnossa ja ulkoilua 

suomeksi. Göran Gullbro vastasi, että jotain voidaan järjestää, jos kiinnostusta 

on, mutta pitäisi olla suomalainen yhteys ja suunnattu suuremmalle ryhmälle 

kuin vain yksittäisille. Ideat ovat tervetulleita.  

Vähemmistö kertoi, että suomalaiset nuoret haluavat lisää tietoa siitä, miksi 

suomalaiset tulivat Ruotsiin. Göran Gullbro ottaa asian mukaansa ja tarkastelee 

mahdollisuutta järjestää aiheesta luento tai elokuvanäytös. 

Kulttuuri- ja yhdyskuntakehityshallinto saa kiitosta vähemmistöltä kaikista 

kirjoista, jotka se on ostanut kirjastoon.  

Åsa Bergkvist mainitsi, että lähitulevaisuudessa alkaa uusi toimikausi, koska 

hiljattain on pidetty vaalit. Neuvonpitoon osallistuvat poliitikot voivat vaihtua, 

mutta virkailijat ovat samat.  

Susanne Andersson kysyy vähemmistöltä, voisiko vähemmistö opettaa yleisölle 

jotain  suomalaista, esimerkiksi leivän leipomista ja kulttuuria.  

 

 

Allekirjoitukset 

Sihteeri Puheenjohtaja 

Allekirjoitus Allekirjoitus 

  

Nimen selvennys Nimen selvennys 

Marie Riddarsvärd Åsa Bergkvist 

 

 


