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Suomen kielen hallintoalueen suomen kielen ryhmän 
neuvonpito 
Päivämäärä 18. lokakuuta 2017 

Aika Klo 15.30–17.20 

Paikka Kaupungintalon istuntosali 

Osanottajat Jessica Hedlund, koollekutsuja 
Eva-Lisa Eriksson, SoS 
Jonas Axelsson, SoS 
Göran Gullbro, KoF 
Eva-Lena Carlsson (16.20)  
Åsa Bergkvist, VOO 
Kyllikki Hallberg 
Seppo Timonen 
Kalle Lohilahti 
Jorma Langen 
Leena Nasila 
 

Mauri Rajaniemi 
Juhani Rajaniemi 
Reijo Pakola 
Kaarina Pakola 
Arvi Kiiveri 
Raija Kiiveri 
Olavi Timonen 
Irmeli Rajaniemi 
Lempi Nousiainen 
Kaisu Niittyniemi 
Anneli Haapasalo 
Hannu Mikkonen 
 

1. Päiväjärjestykseen tehdään muutoksia 
Muutokset hyväksytään.  

2. Tietoa rekrytoinnista 
Kansliapäällikkö Jonas Axelsson kertoo suomen kielen hallintoalueen 
koordinaattorin rekrytoinnista. Virasta ilmoitettiin runsaan 3 viikon ajan sekä 
lehdissä että sähköisesti Ruotsissa ja Suomessa. Hakemuksia saatiin kahdeksan, 
kolmen todettiin puhuvan suomea ja yksi täytti pätevyysvaatimukset. Henkilöä 
haastateltiin ja hänen referenssinsä tarkastettiin, minkä jälkeen henkilölle 
tarjottiin virkaa.  

Sanna Seppänen aloittaa työsuhteensa Ludvikan kunnassa 1. tammikuuta 2018.  

Neuvonpidon osanottajat ovat iloisia uuden koordinaattorin nimittämisestä.  

3. Ystäväkaupunki Imatra 
Neuvonpito on useaan kertaan toivonut saavansa tavata kunnanhallituksen 
puheenjohtajan Leif Petterssonin ja keskustella hänen kanssaan ystäväkaupunki 
Imatrasta.  

Seppo Timonen ja Eva-Lena Carlsson kertovat suunnitellusta vaihdosta ja siitä, 
että Imatra on valmis vastaanottamaan ja lähettämään oppilaita. Vaihto on 
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tarkoitus järjestää keväällä 2018 siten, että Ludvikan nuoret käyvät Imatralla 
esimerkiksi viikolla 21 ja että vastavierailu tapahtuu viikolla 35. Vierailujen 
suunnitellaan kestävän lauantaista lauantaihin. Kohderyhmänä ovat peruskoulun 
6.–9. luokan oppilaat, ja noin 10 oppilaalle tarjotaan mahdollisuus 
osallistumiseen.  

Leif Pettersson kehuu neuvonpidon aloitetta ja vahvistaa, että pyrkimys on juuri 
oikeanlainen nuorison priorisointia ajatellen. Vaihtoa voidaan järjestää myös 
kouluasioista vastaavien ruotsalaisten ja imatralaisten poliitikkojen välillä.  

Vaihdon toteuttamiseksi on tarkoitus ehdottaa, että osa vuodeksi 2017 
myönnetystä valtiontuesta siirretään vuodeksi 2018. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan/muistiinpanojen 
läpikäyminen 

Neuvonpidon 22. elokuuta 2017 pitämän kokouksen pöytäkirja merkitään 
tiedoksi.  

Neuvoston 28. elokuuta 2017 ja 15. syyskuuta 2017 pitämien kokousten 
pöytäkirjat merkitään tiedoksi.  

5. Tietoa hallinnoilta 
a) Sosiaali- ja koulutushallinto 

Eva-Lena kertoi Leif Petterssonin ohjelmakohdassa Imatran kanssa 
toteutettavasta vaihdosta.  

b) Kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto 

Göran Gullbro kertoi kulttuurisuunnitelman ja kulttuuriasioiden strategian 
laatimiseksi tehtävästä työstä. Kulttuuri tulee katsoa osaksi ihmisten 
terveyttä ja hyvinvointia sekä ottaa mukaan pitkän tähtäimen työhön.  

Kulttuurisuunnitelmaan pyydetään tietenkin lausuntoa neuvonpidolta, koska 
neuvonpito on tässä asiassa tärkeä lausunnonantaja.  

Björn Biografer esittää suomalaisia elokuvia syksyn aikana ja myös 
Filmstudion esittää yhden elokuvan.  

c) Hoito- ja hoivahallinto 

Åsa Bergkvist kertoi, että toiminnan lähtökohtana ovat yksittäisten 
henkilöiden tarpeet ja niiden edellyttämät päätökset.   

6. Talous 
Tuki- ja ohjaushallinto pyytää Tukholman lääninhallitukselta lupaa saada siirtää 
suuren osan valtiontuesta vuodeksi 2018. Perusteluna esitetään, ettei vuodeksi 
2017 suunniteltuja toimia, esimerkiksi hoitoalan suomen kurssia, ole pystytty 
toteuttamaan ja että Imatran kanssa tehtävä vaihto järjestetään vasta vuonna 
2018.  
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7. Tulevat tapahtumat 
Björn Biografer esittää elokuvia Ludvikassa – ohjelma on pöytäkirjan liitteenä.  

8. Ehdotuksia 
- Hakemus Finska teaterslinganin ilmoitusta varten 

- Hakemus Tampereen matkaa varten 

- Hakemus Björn Biografer 

- Hakemus Hannu Mikkonen  

9. Muut asiat 
Seuraava kokous: Tammikuussa 2018, Sanna lähettää kutsun kokoukseen.  

Kokouksen sihteerin allekirjoitus 

Jessica Hedlund 
Selvittäjä, vt. kansliapäällikkö 

 
 

Liitteet 
Liite 1 Elokuvat Björn Biografer  
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