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Suomen kielen hallintoalueen neuvosto 
 

Suomen kielen hallintoalueen neuvosto 

Päivämäärä Maanantaina 10. huhtikuuta 2017 

Aika Klo 13.15 

Paikka Kaupungintalo, Grangärde-sali 

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

Peter Hoxell, kulttuuri- ja vapaa-
ajanhallinnon virkamies 
Eva-Lena Carlsson, sosiaali- ja 
koulutushallinnon virkamies 
Jessica Hedlund, sihteeri 

1. Edellisen kokouksen pöytäkirjan/muistiinpanojen läpikäyminen 

27. helmikuuta 2017 pidetyn edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäyminen 

Vastaus kysymykseen, pitääkö kunnanhallituksen päättää suuntaviivoista, on 
myöntävä. Kunnanhallituksen odotetaan tekevän päätöksen 11. huhtikuuta 
2017 pitämässään kokouksessa. 

2. Päiväjärjestyksen hyväksyminen  

3. Tukholman lääninhallituksen päätös vuoden 2017 valtiontuen 
maksamisesta 

Päätös maksettavasta summasta: 554 480 kruunua 

Esitettiin kysymys, pitäisikö suomen kielen hallintoalueen neuvostoon ottaa 
mukaan myös yhdyskuntarakennuslautakunnan edustaja. Yvonne ottaa asian 
esille kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.  

4. Neuvonpitokokous 28. maaliskuuta 2017 

Neuvostolle tulleiden asioiden esittely. Lisätietoa on 28. maaliskuuta 2017 
pidetyn kokouksen muistiinpanoissa.  

- Björn Biografer voisi mielellään esittää elokuvan Saamelaisveri, jos se on 
saatavana suomen kielellä. 

- Jättiläinen-elokuvan voisi mielellään esittää jonain lauantaina klo 13.  

Kohdassa hoito ja hoiva ilmoitetaan vastaukset neuvonpidon esittämiin 
toiveisiin.  

Kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto aikoo varmistaa, että avustusta saaneeseen 
”Finnmarken förr och nu” -julkaisuun lisätään myös suomenkielisiä tekstejä.  
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5. Hallintojen ajankohtaiset asiat  

Kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto:  

- Taidenäyttely kesällä Hammarbackenissa 

- Tuntemattoman sotilaan Ruotsin ensi-ilta Ludvikassa syksyllä, sen 
jälkeen yksi elokuva kuukaudessa syyskuusta lähtien. 

- 30. syyskuuta on vuorossa esitys Kultakausi – Strålande tider. Linja-
autokuljetus Falunista – sekä Borlängestä ja Ludvikasta. Lisää tietoa 
julkaistaan myöhemmin.  

- Syksyllä kirjailijakäynti ja ehkä myös lastenteatteriesitys. Lisää tietoa 
tulee syksyllä. 

Sosiaali- ja koulutushallinto:  

- Työryhmä, jossa ovat mukana Eva-Lena, Hannu, Irmeli ja Seppo sekä 
Kyllikki, suunnittelee vaihtoa Imatran kanssa. Suunnittelutyö on 
aloitettu ja työtä jatketaan syyslukukaudella 2017. Käyntien on tarkoitus 
alkaa keväällä 2018. Neuvosto odottaa hakemusta sosiaali- ja 
koulutushallinnolta.  

- Äidinkielenopetusta annetaan, ja esikouluissa Östansbo, Freden ja 
Solsidan on suomenkielistä henkilöstöä.  

- Ravinto ja kouluruokailut Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan 6. 
joulukuuta liittyen: asia siirtyy hoito- ja hoivahallinnolta sosiaali- ja 
koulutushallinnolle, joka on saanut vastuun ravinto-organisaatiosta 1. 
tammikuuta 2017 lähtien. Peter Hoxell kertoo AME:n 
kahvilatoiminnasta.  

- Suunnitteilla on 6. joulukuuta ajoittuvaan Suomen itsenäisyyspäivään 
liittyviä aktiviteetteja.  

Hoito- ja hoivahallinto: 

- Hoito- ja hoivahallinto odottaa kunnanhallituksen päätöstä valtiontukea 
koskevien hakemusten suuntaviivoista voidakseen tehdä hakemuksen.  

- Hallinto yrittää mahdollisuuksien mukaan saada tarvittaessa paikalle 
jonkun suomea puhuvan henkilön.  

- Mahdollisuus huomioida 6. joulukuuta.  

Hoito- ja hoivahallinnon vastaukset neuvonpidon esittämiin toiveisiin:  

- Rekrytoidaan suomenkielinen projektipäällikkö ja suomenkielinen 
seniorineuvoja. Lähempi tarkastelu osoittaa, että tässä tehtävässä 
Smedjebackenissa työskentelevä henkilö toimii lähinnä koordinaattorina 
ja on taustaltaan alihoitaja.  

- Terveysteemapäivät: Terveyttä edistävät toimenpiteet kuuluvat 
maakäräjille, ja vastuu näistä asioista kuuluu Taalainmaan maakäräjille. 

- Jalkahoito: Vastuu näistä asioista kuuluu Taalainmaan maakäräjille.  
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- Läheisten hoitamista ja tukea koskeva tiedotus on sosiaalipalvelulain 
mukainen läheistukea koskeva vastuualue. Tähän liittyen on mahdollista 
suomentaa omaistukea koskevaa materiaalia ja ryhtyä mahdollisesti 
myös muihin toimenpiteisiin.  

- Tietoa eri sairauksista – Taalainmaan maakäräjät on vastuussa näistä 
asioista, mutta samalla todetaan, että Vårdguiden sisältää tietoa myös 
suomeksi.  

6. Muut asiat 

Seuraava kokous: 31. toukokuuta klo 13.15 

Seuraava neuvonpitopäivä: 9. toukokuuta klo 15.30  

Olen ostanut muutamia lippuja, olisiko joku toiminta kiinnostunut niistä:  

Bild och formin hakemus: Jessica käsittelee tämän valtuuskunnassa.  

Kokouksen sihteerin allekirjoitus 

Jessica Hedlund 
Vt. kansliapäällikkö/selvittäjä 
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