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 Suomen kielen hallintoalueen neuvosto 

 

Suomen kielen hallintoalueen suomen kielen neuvosto 

 
Päivämäärä Maanantai 27. helmikuuta 2017 

Aika Klo 10.00–11.30 

Paikka Kaupungintalo, Grangärde-sali  

Osanottajat Yvonne Persson (S) 
Åsa Bergkvist (S) 
Susanne Andersson (S)  
Ove Andersson (S) 
Hannu Mikkonen, edust. 
Anneli Haapasalo, edust. varaj. 

Peter Hoxell, kulttuuri- ja vapaa-
ajanhallinnon virkamies 
Eva-Lena Carlsson, sosiaali- ja 
koulutushallinnon virkamies 
Jonas Axelsson, tuki- ja ohjaushallinnon 
virkamies 
Maria Östgren, tuki- ja ohjaushallinnon 
virkamies 
Seppo Timonen 

1. Edellisten muistiinpanojen läpikäyminen 

7. marraskuuta 2016 pidetyn kokouksen muistiinpanojen läpikäyminen, ei 
mitään lisättävää.  

2. Päiväjärjestyksen hyväksyminen  

3. Ehdotus suomen kielen hallintoalueeseen liittyvien asioiden 
käsittelemiseksi 

Vt. hallintopäällikkö Jonas Axelsson selvittää tuki- ja ohjaushallinnon 
kansliayksikön ehdotusta suomen kielen hallintoalueeseen liittyvien asioiden 
käsittelystä. 

Hallinto suosittelee neuvonpitoa päättämään, että Ludvikan kunnan hallinnot ja 
yhdistykset saavat hakea varoja toimenpiteiden täyttämiseen tähtäävien 
aktiviteettien, toimenpiteiden ym. järjestämistä varten.  

Hallinnon vastuulle jäisi suppeampi neuvonpitoon ja neuvostoon liittyvä 
hallinnollinen työ, raportointi lääninhallitukselle sekä toiminnan tilinpäätös. 
Hallinnon toiveena on, että suomen kielen hallintoalueeseen liittyvät varat 
hyödynnettäisiin ennen kaikkea vanhustenhuollossa, lastenhuollossa ja 
kulttuurialueella. Vuoden 2017 on tarkoitus olla kokeiluvuosi, ja vuonna 2018 
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on laadittava uusi toimintasuunnitelma ja kartoitus, jotka hallinto aikoo 
toteuttaa konsulttipalveluna. 

Hallinto vastaa siitä, että yhdistykset ja muut hallinnot saavat informaatiota ja 
toiminnan suuntaviivat ja että samat tiedot julkaistaan kunnan verkkosivuilla. 
Anneli Haapasalo korostaa sitä, miten tärkeää on, että käytettävissä on 
suomenkielisiä henkilöitä ja että kaupungintalossa on yhteyshenkilö, jonka 
puoleen voi tarvittaessa kääntyä.  

Neuvosto toivoo, että erityinen valmisteleva työryhmä käy läpi hakemukset ja 
päättää hallinnoille myönnettävistä avustuksista. Hakemuslomakkeeseen on 
lisättävä tietoa hakujaksosta sekä siitä, että avustusten käytöstä on raportoitava 
neuvostolle.  

Suomen kielen hallintoalueen neuvosto hyväksyy 21. helmikuuta 2017 päivätyn 
ehdotuksen Suomen kielen hallintoalueelle myönnettyyn valtiontukeen 
sisältyvien varojen hakemista koskevista suuntaviivoista. 

4. Vuoden 2016 tilinpäätöksen raportointi 

Jonas Axelsson antaa selvityksen vuoden 2016 tilinpäätöksestä. Valtiontukea oli 
käytettävissä 792 000 kruunua ja siitä käytettiin hieman yli 467 000 kruunua. 
Jäljelle jääneistä varoista 217 000 kruunua siirrettiin vuodelle 2017. 

Vuodelle 2017 budjetoidun valtiontuen määrä on 660 000 kruunua, ja yhdessä 
vuodelta 2016 siirretyn summan kanssa kokonaissummaksi tulee 877 000 
kruunua.   

5. Avustushakemus ”Finnmarken förr och nu” -lehden jatkettua 
julkaisemista varten 

Lars-Olof Herou on lähettänyt hakemuksen, jossa hän hakee 15 000 kruunun 
avustusta ”Finnmarken förr och nu” -lehden julkaisemista varten.  

Lehti ilmestyy kahdesti vuodessa ja jokaista numeroa painetaan 1 000 kappaleen 
painos. Ruotsinkielisessä lehdessä tuodaan esille ruotsinsuomalaista kulttuuria. 
Lehteä voi tilata ja sitä voi lukea myös mm. kirjastossa. Avustushakemuksen 
perustana ovat lisääntyneet postikulut ja painokustannukset.  

Neuvosto päättää myöntää 10 000 kruunun avustuksen ja kehottaa samalla 
julkaisijaa lisäämään lehteen myös suomenkielisiä artikkeleita suuremman 
lukijakunnan tavoittamiseksi. Neuvoston tarkoituksen selkeyttämiseksi 
avustuspäätökseen liitetään mukaan ”Suomen kielen hallintoalueelle 
myönnettyyn valtiontukeen sisältyvien varojen hakemista koskevat 
suuntaviivat”. 

6. Hallintojen ajankohtaiset asiat 

Sosiaali- ja koulutushallinto 

Jatketaan äidinkielentukeen, suomenkieliseen esikouluun ja 
äidinkielenopetukseen liittyvää työtä. Yksi ajatus Suomen itsenäisyyden 100-
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vuotisjuhliin liittyen – voitaisiinko keksiä jotain ravintoon ja kouluruokailuun 
liittyvää toimintaa? 

Kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto 

Toiveita nuorisoyhteistyön lisäämisestä ystäväkaupunki Imatran suomen- ja 
ruotsinkielisten nuorten kanssa. Tietoa yhteistyömahdollisuuksista on lisättävä.  

Suunnitteilla on myös suomalainen taidenäyttely. Anneli Haapasalo luovuttaa 
listan suomalaisista kirjailijoista, jotka voisivat osallistua.  

Otetaan yhteyttä Björn Biografer -elokuvateatteriin suomalaisten elokuvien 
esittämiseksi. 

Hoito- ja hoivahallinto 

Työ suomenkielisen sanaston parissa jatkuu.  

7. Muut asiat 

Muutos suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän kokouspäiviin: 

Maanantai 22. toukokuuta klo 13–15 muutetaan maanantaiksi 10. huhtikuuta 
klo 13.15–15.00 
Maanantai 28. elokuuta klo 13.15–15.00 
Maanantai 20. marraskuuta klo 13.15–15.00 
 

Suomen kielen hallintoalueen suomen kielen neuvoston kokouspäivä 

Seuraava kokous – tiistaina 14. maaliskuuta klo 15.30 

 

Kokouksen sihteerin allekirjoitus 

Maria Östgren 
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