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Muistiinpanot                                                         

Suomen kielen hallintoalueen neuvonpito 

 

Paikka: Gillesalen, Folkets hus 

Päivämäärä: 28.10.2021 

Aika: 17.00 – 19.00 

Läsnäolijat:  

Åsa Bergkvist (S) puheenjohtaja, kunnanhallitus 
Tomas Nordström, sosiaali- ja koulutuslautakunta 
Sören Finnström, kulttuuri- ja yhdyskuntakehityslautakunta. 

Marie Pettersson, suomen kielen hallintoalueen koordinaattori, kunnanhallituksen 
hallinto  
Eva Lena Carlsson, sosiaali- ja koulutushallinto  
Jonny Isaksson, hoito- ja hoivahallinto 
Maria Moren, kulttuuri- ja yhdyskuntakehityshallinto 
Mohammed Alkazhami, kunnanhallituksen hallinto 
Helga Hellman, sosiaali- ja koulutushallinto  

Marko Langén, hoito- ja hoivahallinto 

Vähemmistöä edusti noin 15 osanottajaa. 

Poissa olleet: 
Susanne Andersson (S), kulttuuri- ja yhdyskuntakehityslautakunta 
Torbjörn Tomtlund (M), hoito- ja hoivalautakunta 
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Tervetuloa ja esittely 

Puheenjohtaja Åsa Bergkvist avaa neuvonpidon ja toivottaa kaikki tervetulleiksi 

ensimmäiseen suureen neuvonpitoon. Kaikki läsnäolijat esittäytyvät. 

 

Edellisten muistiinpanojen läpikäynti   

Suuri neuvonpito 2019 oli viimeisin toteutettu neuvonpito.  

Pieni neuvonpito pidettiin 25. helmikuuta 2021.  

 

Työjärjestys hyväksyttiin 

Työjärjestys hyväksyttiin ilman lisiä tai muutoksia. 

 

Suomen kielen hallintoalueen uusi organisaatio 

Puheenjohtaja kävi läpi organisaation aikaisemman rakenteen virkailijoiden ja 

luottamushenkilöiden tasolla. 

Uusi organisaatio käytiin läpi. Yksi virkailija kustakin hallinnosta kuuluu suomen 

kielen hallintoalueen parissa työskentelevään virkailijaryhmään. Lautakunnat saavat 

raportit virkailijoita toiminnoista, näihin liittyvästä suunnittelusta sekä toiminnan 

toteuttamisesta.  

Vähemmistö piti hyvänä nykyistä järjestelmää, jossa kukin hallinto ottaa oman 

vastuunsa hallintoalueesta.  

Näkyvyys kuulumisesta suomen kielen hallintoalueeseen on tullut selkeämmäksi ja 

toiminta on kehittynyt., sanoi kulttuuri- ja yhdyskuntakehityshallinnon virkailija 

Maria Morén.  

Vähemmistö ilmaisi, että kaksikielinen virkailija kykenee kommunikoimaan 

helpommin vähemmistön kanssa. He katsoivat, että he eivät pysty ilmaisemaan 

itseään ja toivomuksiaan kuten aikaisemmin. Vähemmistö totesi, että 

vähemmistölain noudattaminen on tärkeää.  

Hoito- ja hoivahallinnon Jonny Isaksson, selvitteli, että on olemassa useita 

suomenkielisiä työntekijöitä, joiden puoleen voi kääntyä, kun haluaa keskustella 

hoitoon ja hoivaan liittyvistä asioista. Vastaavanlaisia henkilöitä on joka hallinnossa.  

Vähemmistö toivoo, että suomenkielisestä kotisivusta ja suomenkielisistä 

yhteyshenkilöistä ilmoitellaan paikallisissa lehdissä.  

 

Toiminta 2021 

Sosiaali- ja koulutushallinnon Eva-Lena Carlsson, selvitteli äidinkielen opetusta 

etäopetuksen avulla. Monet oppilaat ovat voineet keskustella suuremmassa 

ryhmässä tämän ansiosta. Oppituntien pituutta on lisätty 45 minuutista 60 

minuuttiin. Kielenopetus tapahtuu tietyissä tapauksissa aamulla.  
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Hoito- ja hoivahallinto käynnistää uudelleen suomenkielisen kahvilan ja heillä on 

ollut kesän aikana tarjolla suomenkielistä lauluviihdettä. Joulukuun 6. päivänä 

tarjoillaan suomalaista ruokaa. Esitteitä on käännetty suomeksi ja kunnallisessa 

toiminnassa on laadittu lista suomenkielisistä virkailijoista. Hoito- ja 

hoivatoiminnasta on julkaistu suomenkielisiä ilmoituksia vuoden aikana. 

Vähemmistö kysyi, eikö suomenkielistä kahvilaa voida järjestää kaikille, eikä vain 

vanhustenasunnoissa ja hoidonsaajille. Tämä on asia, jonka virkailijat saavat ottaa 

mukaansa jatkokeskusteluja varten.  

Kulttuuri- ja yhdyskuntakehityshallinto pohtii, onko suomenkielistä 

kulttuurikahvilaa aiheellista miettiä vastedes. Kulttuuri- ja yhdyskuntakehityshallinto 

selvitteli mitä toimintoja se ei ole voinut toteuttaa, muun muassa teatteria. 

Toteutettuja toimintoja ovat lukupiiri, suomenkielinen lehti, suomenkielistä 

kirjallisuutta on hankittu. Puheenjohtaja esitti idean, että suomenkielisiä lehtiä pitäisi 

ehkä olla saatavilla useissa paikoissa, esimerkiksi asuntoloissa. Virkailijat ottavat 

asian harkittavaksi. Kulttuuri- ja yhdyskuntakehityshallinto kertoi edelleen, että on 

tehty alueen suomalaiseen kulttuuriin liittyviä elokuvia. Nämä ovat opastettu retki 

suomalaismetsiin ja elokuva Dan Anderssonista. Näiden elokuvien esitys tapahtuu 

vuodenvaihteen jälkeen, mitä vähemmistö pitää positiivisena. Jatkossa käännetään 

lisää materiaalia ja ilmoituksia hallinnon järjestämistä tapahtumista.  

Kunnanhallituksen hallinon Marie Pettersson, selvitteli suomen kielen 

hallintoalueeseen liittyvää toimintaansa. Smedjebackenin koordinaattori Anne 

selvitteli juhlintaa 6. joulukuuta.  

 

Tulevat kokoukset 

17. maaliskuuta ja 22. syyskuuta 2022 

 

Muut asiat 

Vähemmistö esitti toivomuksia toiminasta 2022. Virkailijaryhmä keskustelee 

jatkossa, mitä on mahdollista toteuttaa.  

 

Puheenjohtaja kiitti osanottajia kokouksesta.  

 

 

Åsa Bergkvist 

Puheenjohtaja 

Marie Pettersson 

Sihteeri 

 


