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Suomen kielen hallintoalueen suomen kielen ryhmän 
neuvonpito 

Päivämäärä Tiistai 9. toukokuuta 2017 

Aika Klo 15.30–17.00 

Paikka Kokoushuone istuntosali 
 

Osanottajat Jessica Hedlund, koollekutsuja 
Eva-Lisa Eriksson, SoS 
Åsa Bergkvist, VOO 
Helinä Arola 
Jorma Langen 
Martti Jämsä-Rautio 
Kalle Lohilahti 
Olavi Rytkönen 
Elma Rytkönen 
Lempi Nousiainen 
Anja Nylund  
 

Arvi Kiiveri 
Raija Kiiveri 
Anneli Haapasalo 
Anja Virtanen 
Eva-Lena Carlsson 
Irmeli Rajaniemi 
Hannu Mikkonen 
Juhani Rajaniemi 
Seppo Rautiainen 
Mirja Aho 

1. Edellisen kokouksen pöytäkirjan/muistiinpanojen läpikäyminen 

28.3.2017 pidetyn neuvonpidon muistiinpanot 

10.4.2017 pidetyn neuvoston muistiinpanot 

2. Päiväjärjestyksen hyväksyminen (mahdollisin muutoksin) 

3. Tietoa hallinnoilta 
a) Sosiaali- ja koulutushallinto 

Ystäväkaupunkiyhteyksiä oppilasvaihdon kannustamiseksi. Työryhmä, jossa 
ovat mukana Seppo, Eva-Lena, Irmeli ja Hannu, on yhteydessä Imatraan 
oppilasvaihdon järjestämiseksi. Ensimmäinen kokous on pidetty ja ryhmä toteaa 
seuraavaa: 

- Kyseessä ovat ”kulttuuri- ja kielipanostukset”, joten niihin voidaan 
käyttää suomen kielen hallintoalueen varoja. 

- Sopiva ikäryhmä ovat vuosikurssien 7–9 oppilaat. 
- Oppilaiden tulee asua isäntäperheissä. 
- Sopiva aika on yksi viikko keväällä 2018, mielellään viikko 21. 
- Oppilaille tulee tarjota mahdollisuus osallistua opetukseen 

jossakin/joissakin koulussa/kouluissa viiden päivän ajan. 
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- Kyseeseen voi mielellään tulla lyhyt suomen kielen perehdyttämiskurssi, 
joka käsittelee esimerkiksi kielen alkuperää ja rakennetta. 

- Mielellään kulttuurielämyksiä, tutustuminen esimerkiksi kunnantaloon, 
kulttuuritaloon ja Alvar Aallon piirtämään kirkkoon. 

- Mielellään myös tutustuminen aitoon suomalaiseen ruokakulttuuriin. 
- Tiedustelumatka tulee järjestää alkusyksyllä 2017. 
- Imatralaisten oppilaiden vierailu Ludvikassa, mielellään yhden viikon 

ajan vuoden 2018 syyskuussa.  

b) Kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto 
Peter Hoxell ei päässyt osallistumaan, mutta hän oli lähettänyt tietoa siitä, että 
Saamelaisveri-elokuva esitetään 9. toukokuuta klo 19 ja 18. toukokuuta klo 
18.30.  

c) Hoito- ja hoivahallinto 

Åsa Bergkvist kertoo, että ravinto-organisaatio järjestää aktiviteetin Suomen 
100-vuotisjuhlien yhteydessä joulukuussa. Silloin tarjoillaan suomalaisia ruokia 
ja tilaisuudessa käytetään kansliayksikön ostamia lippuja.  

d) Tuki- ja ohjaushallinto 
Jessica Hedlund, suomen kielen hallintoalueen neuvoston raportti sekä tietoa 
siitä, että kunnanhallitus päätti 11. huhtikuuta hyväksyä suomen kielen 
hallintoalueelle myönnettyyn valtiontukeen sisältyvien varojen hakemista 
koskevat suuntaviivat.   

Seuraava suomen kielen hallintoalueen neuvosto pidetään 31. toukokuuta 2017 
klo 10–12.  

4. Talous 

Raportoitiin, että 1 350 kruunua suomen kielen hallintoalueen valtiontuesta on 
maksettu Bild och Formille ruokailun ja viihteen järjestämiseen Imatralla viime 
vuonna olleen taidenäyttelyn esittelyn yhteydessä.  

5. Tulevat tapahtumat 
A) Taidenäyttely kesällä Hammarbackenissa (suunniteltu ajankohta: 12. 

heinäkuuta – 6. elokuuta)  

6. Ehdotuksia 

a) Jessica lupaa lähettää edelleen viime neuvonpidossa esille tulleet 
kysymykset, jotka kuuluvat Taalainmaan maakäräjien toiminta-
alueeseen.   

b) Konsertti Smedjebackenin Folkets Husissa 27. toukokuuta klo 16. 
Hannu varaa linja-auton ja suomen kielen hallintoalue maksaa siitä 
koituvat kulut.  
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c) Lomake ja ohjeet valtiontukeen sisältyvien varojen hakemisesta 
käännetään suomeksi.  

d) Kunnan on Imatralle tekemällään vaihtomatkalla otettava esille myös 
rekrytointia koskeva kysymys. (Kysymys lähetetään sosiaali- ja 
koulutushallinnolle.) 

7. Muut asiat 

- Yhdistykset esittivät toiveen neuvonpitokokousten pitämisestä 
suomeksi ja tulkin käyttämisestä.  

- Hoito- ja hoivahallinto sai toiveen hoitoalan suomea käsittelevien 
kurssien jatkamisesta. Neuvonpito toivoo myös, että koulutusta 
järjestettäisiin eri tasoilla: alkeis-, perus- ja jatkokoulutus.  

8. Seuraava kokous 
Ehdotus: Tiistaina 22. elokuuta klo 15.30 kaupungintalon 
istuntosalissa  

 

9. Kokouksen päättäminen  

Tervetuloa!  
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