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§ 9  

Muistiinpanojen läpikäyminen ja ylimääräiset asiat 

Asian kuvaus 
31. toukokuuta 2017 pidetyn kokouksen muistiinpanojen läpikäyminen.  

Ylimääräinen asia: 

- Lennart Rhodin, mitä lausunnolle tapahtui?  

_______ 
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§ 10 Dnro KS 2017/238 (E)  

”Imatra-ryhmän” avustushakemus – oppilasvaihto 
Imatran kanssa 

Päätös 
Suomen kielen hallintoalueen neuvosto päättää hyväksyä hakemuksen. 

Asian kuvaus 
Sosiaali- ja koulutushallinto on jättänyt hakemuksen suomen kielen 
hallintoaluevarojen käytöstä. Hakemus koskee Imatralle tehtävää 
tiedustelukäyntiä Ludvikan ja Imatran välillä keväällä ja syksyllä 2018 
järjestettävää oppilasvaihtoa varten. Matkalle osallistuu 4 henkilöä. Vaihdon 
kohderyhmänä ovat Ludvikan kunnassa asuvat peruskoulun 7.–9. luokan 
oppilaat sekä samanikäiset Imatralla asuvat oppilaat. Tavoitteena on edistää 
suomen kielen kehitystä sekä tarjota mahdollisuus kulttuurivaihtoon.  

Hakemuksen kokonaissumma on 13 359 kruunua, ja summa myönnetään 
kokonaisuudessaan.  

Päätökset perustelut 
Neuvoston päätöksen perusteluina ilmoitetaan, että suomen kielen 
hallintoalueen toimintasuunnitelmassa mainitaan esi- ja peruskoulun osalta, että 
kunnan tulee edistää Ludvikan ja Imatran koulujen välistä yhteistyötä/vaihtoa.  

  

Päätöksen vastaanottaja 
Sosiaali- ja koulutushallinto – Eva-Lena Carlsson 
Maksettavaksi 
Asiakirja 
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§ 11 Dnro KS 2017/238 (E) 

Avustushakemus – Suomi-Kerhon 100-vuotisjuhlat 

Päätös 
Suomen kielen hallintoalueen neuvosto päättää, että Suomi-Kerhon on 
välittömästi täydennettävä hakemustaan, jotta neuvosto voi ottaa siihen kantaa.  

Asian kuvaus 
Grängesbergin Suomi-Kerho on jättänyt hakemuksen suomen kielen 
hallintoaluevarojen käytöstä. Hakemus koskee 100-vuotisjuhlia ja haettu summa 
on 80 000 kruunua.  

Suomi-kerhoa pyydetään välittömästi täydentämään hakemustaan tarkemmalla 
erittelyllä, jotta neuvosto voi ottaa siihen kantaa. 

  

Päätöksen vastaanottaja 
Suomi-Kerho 
Asiakirja  
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§ 12 Dnro KS 2017/238 (E) 

Avustushakemus – suomalainen kulttuuritapahtuma 
Hammarbackenissa kesällä 2017 

Päätös 
Suomen kielen hallintoalueen neuvosto päättää myöntää 20 000 kruunua 
suomenkielisen kulttuuritapahtuman järjestämiseen Hammarbackenissa kesällä 
2017.  

Asian kuvaus 
Kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto on jättänyt hakemuksen suomen kielen 
hallintoaluevarojen käytöstä. Hakemus koskee Hammarbackenissa kesällä 2017 
järjestettävää kulttuuritapahtumaa ja haettu summa on 20 000 kruunua.  

Päätöksen perustelut 

Neuvoston päätöksen perusteluna on, että suomen kielen hallintoalueen 
toimintasuunnitelman mukaan kunnassa tulee järjestää suomenkielisiä 
kulttuuritapahtumia.  

  

Päätöksen vastaanottaja 
Kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto 
Maksettavaksi 
Asiakirja  
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§ 13 Dnro KS 2017/238 (E)  

Avustushakemus – Ludvikan suomalainen 
seurakuntapiiri 

Päätös 
Suomen kielen hallintoalueen neuvosto päättää hyväksyä linja-autokuljetusta 
koskevan hakemuksen. Suomen kielen hallintoalueen neuvosto hylkää 
pääsylippukustannusta koskevan hakemuksen, sen kustannuksen jokainen saa 
maksaa itse.  

Asian kuvaus 
Västeråsissa järjestetään Suomen itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus 6. joulukuuta. 
Ludvikan suomalainen seurakuntapiiri on hakenut varoja suomen kielen 
hallintoalueelle myönnettävästä valtiontuesta voidakseen kustantaa 50 henkilön 
osallistumisen tapahtumaan.  

Tapahtuma käsittää muun muassa historiallisen vaelluksen, konsertin 
tuomiokirkossa, kahden ruokalajin illallisen sekä muita oheistapahtumia, kuten 
musiikkiesityksiä, runonlausuntaa ja kulttuuritapahtumia.  

Suomen kielen hallintoalueen neuvosto myöntää rahaa linja-autokuljetusta 
varten mutta hylkää pääsylippukustannuksia koskevan hakemuksen. 

Päätökset perustelut 
Suomen kielen hallintoalueen toimintasuunnitelmassa huomautetaan, että 
Suomen itsenäisyyspäivän huomioiminen on tärkeää. Asiasta on myös pidetty 
neuvonpito suomenkielisen vähemmistön kanssa ja sen vuoksi suomen kielen 
hallintoalueen neuvosto hyväksyy hakemuksen osittain.  

  

Päätöksen vastaanottaja 
Asiakirja 
Ludvikan suomalainen seurakuntapiiri 
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§ 14  

Hallintojen ajankohtaiset asiat 

Asian kuvaus 

Sosiaali- ja koulutushallinto 
Eva-Lena Carlsson kertoo, että neljän hengen ryhmä, Eva-Lena itse mukaan 
lukien, matkustaa Imatralle valmistelemaan oppilasvaihtoa.  

Hän kertoo, että suomea opiskelevia oppilaita on vähän.  
Äidinkielenopetuksessa on tällä hetkellä seitsemän suomea lukevaa oppilasta. 
Esikoululaiset puolestaan saavat äidinkielentukea yhden pedagogin opastuksella.  

Suomenkielistä henkilökuntaa on seuraavissa esikouluissa: Freden, Solsidan, 
Östansbo 

Kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto 
Peter Hoxell kertoo olleensa yhteydessä muun muassa Filmstudioniin ja Björn 
Biografer -elokuvateatteriin, jotka tarjoavat suomenkielisiä elokuvia. Hän 
huomauttaa kuitenkin, ettei nuorisoa ole otettu tässä yhteydessä huomioon.  

Seuraavasta kokouksesta lähtien kulttuuri- ja vapaa-ajanhallintoa edustaa Göran 
Gullbro, uusi kulttuuri- ja nuorisojohtaja.  

Tuki- ja ohjaushallinto 
Jessica Hedlund kertoo, että koordinaattorin virka tulee hakuun. Kyseessä on 
vakinainen kokopäivätyö.  

Kulttuuriministeriön erityistutkija Lennart Rhodin on esitellyt selvityksensä: 
Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik (Seuraava vaihe? – 
Ehdotuksia vähemmistöpolitiikan vahvistamiseksi). Hän on saanut myös 
lisätehtävän, josta hän antaa selvityksen marraskuussa 2017.  
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