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§ 1  

Muistiinpanojen läpikäyminen 

Asian kuvaus 
10. huhtikuuta 2017 pidetyn kokouksen muistiinpanojen läpikäyminen.  
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§ 2  

Ylimääräiset asiat 

Asian kuvaus 
- Yvonne kertoo Haningessa 21. huhtikuuta 2017 pidetystä 

poliitikkotapaamisesta.  

- Åsa Bergkvist kertoo 9. toukokuuta 2017 pidetystä neuvonpidosta.  
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§ 3  

Vierailu Smedjebackenista 

Asian kuvaus 
Smedjebackenin koordinaattori Anne Seppänen ja vanhustenhuollon 
suomalainen koordinaattori Marita Karjalainen osallistuivat neuvoston 
kokoukseen. He kertoivat työstään Smedjebackenin kunnassa. Anne 
työskentelee sekä kulttuuritoimen hallintopäällikkönä että suomen kielen 
hallintoalueen koordinaattorina. Marita työskentelee alihoitajana sekä 
vanhustenhuollon koordinaattorina.  
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§ 4 Dnro KS 2017/ 

Avustushakemus – konsertti Dan Andersson -viikolla 

Päätös 
Suomen kielen hallintoalueen neuvosto päättää myöntää 25 % haetusta 
summasta. Konsertin toteutuksessa tulee käydä ilmi, että Ludvika kuuluu 
suomen kielen hallintoalueeseen. 

Asian kuvaus 
Kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto on jättänyt hakemuksen suomen kielen 
hallintoaluevarojen käytöstä. Hakemus koskee Säfsnäsin kirkossa Dan 
Andersson -viikolla järjestettävää konserttia. Hakemuksen kokonaissumma on 
18 000 kruunua, ja siitä myönnetään 25 % eli 4 500 kruunua.  

Päätöksen perustelut 
Neuvosto ilmoittaa päätöksensä perusteluina, että suomen kielen hallintoalueen 
toimintasuunnitelmassa mainitaan kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinnon osalta, että 
hallinnon tulee järjestää suomen kieleen liittyviä tapahtumia, joihin voi osallistua 
useita ruotsinsuomalaisten sukupolvia. Dan Andersson -viikko on kuitenkin jo 
vakiintunut tapahtuma, jonka ohjelma on päätetty jo jonkin aikaa sitten. 
Valtiontuen saaminen edellyttää, että tapahtumasta koituu hallinnolle 
lisäkustannuksia. Neuvoston mukaan hakemusta ei siten voida hyväksyä 
kokonaisuudessaan.  

  

Päätöksen vastaanottaja 
Kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto, Anna Silfverin 
Maksettavaksi 
Asiakirja 
 



 

Suomen kielen hallintoalueen neuvosto 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
Sivu 
7(10) 

Kokouspäivämäärä 
2017-05-31 

 
 

  
 

 
Pöytäkirjantarkistajan allekirjoitus Otteen vahvistus 
     

 

§ 5 Dnro KS 2017/ 

Avustushakemus – linja-autoretki Dan Andersson -
viikolla 

Päätös 
Suomen kielen hallintoalueen neuvosto päättää hylätä hakemuksen. 

Asian kuvaus 
Kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto on jättänyt hakemuksen suomen kielen 
hallintoaluevarojen käytöstä. Hakemus koskee Dan Andersson -viikolla 
järjestettävää linja-autoretkeä ja haettu summa on 22 000 kruunua. Suomen 
kielen hallintoalueen neuvosto päättää hylätä hakemuksen.  

Päätöksen perustelut 
Neuvosto esittää päätöksensä perusteluina, ettei tukea hakemuksen 
hyväksymiselle ole kulttuuri- ja vapaa-ajanhallintoa koskevassa suomen kielen 
hallintoalueen toimintasuunnitelmassa tai kansallisia vähemmistöjä ja 
vähemmistökieliä koskevan asetuksen lisäkustannuksia koskevassa 
muistilistassa. Neuvoston mukaan hallinto voisi ensi vuonna järjestää linja-
autoretken, jossa olisi mukana suomenkielisiä oppaita.  

  

Päätöksen vastaanottaja 
Kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto, Anna Silfverin 
Asiakirja 
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§ 6 Dnro KS 2017/ 

Avustushakemus – Dan Andersson -viikon 
avajaispuhe 

Päätös 
Suomen kielen hallintoalueen neuvosto päättää hyväksyä hakemuksen, mikäli 
avajaispuhe pidetään myös suomeksi.  

Asian kuvaus 
Kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto on jättänyt hakemuksen suomen kielen 
hallintoaluevarojen käytöstä. Hakemus koskee Dan Andersson -viikon 
avajaispuhetta ja haettu summa on 7 240 kruunua. Suomen kielen hallintoalueen 
neuvosto päättää hyväksyä hakemuksen, mikäli avajaispuhe pidetään myös 
suomeksi.  

Päätöksen perustelut 
Neuvos ilmoittaa päätöksensä perusteluina, että suomen kielen hallintoalueen 
toimintasuunnitelmassa mainitaan kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinnon osalta, että 
hallinnon tulee järjestää suomen kieleen liittyviä tapahtumia, joihin voi osallistua 
useita ruotsinsuomalaisten sukupolvia. Dan Andersson -viikko on jo 
vakiintunut tapahtuma, jonka ohjelma on päätetty jo jonkin aikaa sitten. 
Valtiontuen saaminen edellyttää, että avajaispuhe pidetään myös suomeksi.  

  

Päätöksen vastaanottaja 
Kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto – Anna Silfverin 
Maksettavaksi 
Asiakirja 
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§ 7  

Hallintojen ajankohtaiset asiat 

Asian kuvaus 

Yleistä 
Ehdotetaan, että kunta kutsuu syyskuussa opintoliittojen, musiikkiseurojen ja 
elokuvastudion edustajia keskustelemaan mahdollisuuksista järjestää toimintaa 
suomenkieliselle vähemmistölle.  

Kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto  
Ludvikan kunnalle laaditaan parhaillaan kulttuuristrategiaa, jossa otetaan 
huomioon se, että Ludvikan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. 
Peter Hoxell pyrkii levittämään tietoa mahdollisuudesta hakea valtiontukeen 
sisältyviä varoja. Smedjebackenissa järjestetään teatteriesitys yhteistyössä 
Teaterslinganin kanssa, ja sinne järjestetään linja-autokuljetus Ludvikan kautta.  

Hoito- ja hoivahallinto 
Ludvikassa ei ole samantyyppistä etsivää toimintaa kuin Smedjebackenissa. 
Hallinto järjesti arkisuomea käsittelevän kurssin viime vuonna. Suomenkielisille 
henkilöille tarkoitettua erityistä osastoa ei tarvita, vaan henkilöstöä jaetaan 
tarpeen mukaan. Hallinto on myös suomentanut joitakin materiaaleja.  

Sosiaali- ja koulutushallinto 
Hallinnolla on suomenkielistä henkilöstöä kolmella esikouluosastolla. Syksyllä 
kukaan nuori ei saa äidinkielentukea tai äidinkielenopetusta. Työryhmä tutkii 
mahdollisuuksia nuorisovaihtoon ystäväkaupunkimme Imatran kanssa. Matkalla 
voidaan mahdollisesti tutkia myös henkilöstön rekrytointimahdollisuuksia.  
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§ 8  

Muut asiat 

Asian kuvaus 
Åsa Bergkvist kertoo osallistumisestaan neuvonpitoon ja siitä, että siellä 
esitettiin toiveita koko kunnalle yhteisestä koordinaattorista, joka puhuu, lukee 
ja kirjoittaa suomea. Hän mainitsi myös nuorempien suomenkielisten edustajien 
puutteen.  

Yvonne Persson kertoo osallistumisestaan vähemmistölainsäädäntöasioiden 
parissa toimiville poliitikoille Haningessa järjestettyyn poliitikkotapaamiseen. 
Lennart Rohdin oli paikalla kertomassa omasta näkemyksestään viranomaisten 
vähemmistölainsäädäntöön liittyvästä työstä. Hänen selvityksensä esitellään 
kesäkuun puolivälissä ja lähetetään sen jälkeen lausuntokierrokselle. 
Luottamushenkilöt tapaavat seuraavan kerran 23. marraskuuta.  
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