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Kansallisten vähemmistöjen Suuri neuvonpitokokous 

Suuri neuvonpitokokous 1.10.2019  

Disponentvillan  

Grängesberg  

klo 17.00 – 19.00  

 

Vähemmistöryhmän toisen kokouksen paikkana oli Disponentvillan 

Grängesbergissä ja kyseessä oli vuoden viimeinen kokous. Vuodelle 2020 

suunnitellut kokoukset ovat tiistai 24. maaliskuuta ja tiistai 6. lokakuuta klo 

17.00 – 19.00, paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tapaamiseen tuli parisen 

kymmentä henkeä.  

Ajatuksena ympäristönvaihdokselle Ludvikan kaupungintalosta 

”lämpimämpään” ympäristöön oli saada aikaan entistä enemmän dialogia ja 

parantaa kommunikaatiota virkailijoiden, poliitikkojen ja vähemmistöön 

kuuluvien henkilöiden välillä. Tapaamiset aloitetaan ensin ruotsiksi ja suomen 

kieleen siirrytään sen jälkeen, kun virkailijat/poliitikot ovat poistuneet 

kokouksesta.  

 

Koordinaattori kertoo, että suomen kielen hallintoalueen toiminnoille on nyt 

laadittu syysohjelma. Katso oheinen tiedosto. Elokuvateatteri Starissa esitetään 

neljä suomalaista elokuvaa, yksi maanantai-iltana, yksi lauantaina päivällä. Myös 

Borlängestä järjestetään bussikuljetus yhteen tilaisuuteen.  

Seniormessuille Folkets husiin järjestettiin suomenkielinen tulkki, joka tulkkasi 

koko osteoporoosia (luukato) käsittelevän esitelmän. Suomenkielinen tulkki on 

varattu myös 10. joulukuuta Demokratia -näyttelyyn, joka on nyt esillä Ludvikan 

kirjastossa.  

 

Suomenkielinen lukupiiri käynnistettiin Ludvikan kirjaston, Opintoliitto 

Vuxenskolanin ja ryhmän vetäjän, Suomi-seuran Irmelin yhteishankkeena. 

Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 14 – 16 joka toinen viikko 8 kertaa. Lukupiiriin 

osallistuu 12 henkeä. Lukupiirin puitteissa järjestetään Sirpa Kähkösen 

kirjailijavierailu 26. marraskuuta Ludvikan kirjastossa. Silja Salimäki toimii illan 

moderaattorina.  

Kaksi edustajaa lähetetään 16. marraskuuta suomalais-ruotsalaisille kirjasto- ja 

kulttuurimessuille Tukholmaan. Silja ja Irmeli lähtevät. Tehtävänä on myös 
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ostaa uusia suomalaisia kirjoja Ludvikan kirjastoon. Matkat ja kirjaostokset 

kustantaa Suomen kielen hallintoalue.  

 

Monikulttuuripäivä, jonka teemana on vähemmistöpolitiikka, järjestetään 

Folkets husissa 24. lokakuuta klo 8.00 – 16.00.  

Kunnanneuvos, HåGe Persson avaa konferenssin. Tukholman 

lääninhallituksesta kerrotaan kansallisia vähemmistöjä koskevista laeista, 

Taalainmaan lääninhallitus järjestää työpajan ja kertoo Agenda 2030:stä ja 

kansallisista vähemmistöistä. Taalainmaan alueen koordinaattori kertoo, kuinka 

näiden kysymysten parissa työskennellään. Ludvikan, Borlängen ja 

Smedjebackenin kuntien suomen kielen hallintoalueen koordinaattorit kertovat 

toiminnoistaan. Gagnefin kunta kertoo, kuinka siellä työskennellään suomen 

äidinkielen parissa kunnan kouluissa, joissa on noin 110 suomenkielistä 

koululasta. Gagnefin kunta ei kuulu suomen kielen hallintoalueeseen. Vansbro-

Malung-Smedjebackenin edustajat kertovat meneillään olevasta yhteisestä 

kansallisten vähemmistöjen kirjastohankkeesta. Päivän aikana paikalla on myös 

suomenkielinen tulkki. Päivän moderaattorina toimii Johan Pellas.  

 

Opintopäivä jatkuu sitten klo 16.00 – 17.00 suomalaisten piirakoiden merkeissä 

ja edelleen klo 17.00 – 19.00 ohjelmassa ovat palkinnonjaot; FN-palkinto, 

Integraatiopalkinto ja Kannustuspalkinto. Taiteilijat Helena Salo ja Jany Shella 

esiintyvät. Illan moderaattorina toimii Ludvikan kunnan kirjastopäällikkö Maria 

Morén.  

 

Smedjebackenin, Borlängen ja Ludvikan kunnan Suomen itsenäisyyspäivän 6. 

joulukuuta yhteistyöhanke on lähes valmis ja pian voi ruveta ilmoittautumaan 

iltaan. Hannu Mikkonen pitää tilaisuuden avauspuheen, Borlängen mieskuoro 

laulaa, jolubuffet ruokailun jälkeen tanssitaan Sannan ja Pekan tahdittamina. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 22. marraskuuta. Ilmoittautumiset kunkin 

kunnan koordinaattorille. Julisteet lähetetään pian ilmoittelua varten.  

 

Kääntäminen suomen kielelle tapahtuu jatkuvasti Tolkfömedling Borlängen 

välityksellä. Käännettävänä on useita Hoito- ja hoivatoimen dokumentteja, 

muutamia dokumentteja kirjastosta ja kulttuuripuolelta. Hoito- ja hoivatoimen 

käännöksistä tehdään sitten esitteitä.  

Uusi kotisivu ja myös suomalaiset sivut on otettu käyttöön. Voitte tutustua 

sivuihin ja esittää niistä mielipiteitä.  

 

Suomen kielen hallintoalueen työryhmä on alkanut kokoontua ja myös sen 

Hoidon ja hoivan alaryhmä on muodostettu. Mikäli haluaa olla mukana Hoidon 

ja hoivan, Sosiaaliasioiden ja koulutuksen tai Kulttuurin ja vapaa-ajan ryhmässä 

tai Kirjastoryhmässä voi ilmoittautua koordinaattorille. Irmeli voi mahdollisesti 

olla mukana Kulttuurin ja vapaa-ajan ryhmässä ja Silja Salimäki mahdollisesti 

Hoidon ja hoivan ryhmässä.   

 



Ludvikan kunta  
Datum 
22.10.2019 

      
      

Sida 

3(3) 

 

 

Perjantaina 18. marraskuuta Smedjebackenin kunnassa järjestetään suomalainen 

digitaalinen teatteriesitys. Ilmoittautumiset Visit Dalarnan kautta.  

  

Hoito- ja hoivahallinnon aluepäällikkö Lotta Daun Messing ja hoito- ja 

hoivalautakunnan puheenjohtaja Åsa Bergkvist sekä suomenkielisen 

neuvonpidon puheenjohtaja kertoivat, että suomenkielisen vähemmistön 

ikäihmisille käynnistetään kahvilatoiminta, jossa aktiviteettina voi olla 

esimerkiksi lukeminen ikäihmisille.  

 

Avuntarpeenkäsittelijät ja Silja Salimäki, suomalaisseurojen edustaja kunnan 

neuvonpitoryhmässä, käyvät Ludvikan kunnan suomiseuroissa informoimassa 

kuinka esimerkiksi hoivatoimenpiteitä jne. voidaan hakea.  

Itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta tarjoillaan tyypillistä suomalaista ruokaa. On 

vielä epäselvää missä kouluissa, mutta vanhustenasuntoloissa, kuten 

Lingongårdenissa, Ängsgårdenissa ja Milanissa tarjoillaan suomalaista ruokaa. 

Lingongårdeniin voi tuolloin tulla lounastamaan, kustannus n. 65 kr/henkilö.  

Hoito- ja hoivahallinto kannustaa myös suomalaista vähemmistöä käymään 

PRO:ssa (eläkeläisten valtakunnallinen organisaatio). Siihen voi hyvin ottaa 

yhteyttä. 

 

Talvella 2018 – 2019 järjestetty hoitoalan suomen kielen koulutus oli 

onnistunut. Sen avulla on voitu paikantaa henkilöstön suomen kielen taitoiset ja 

käyttää heitä apuna hoito- ja hoivatyössä.  

 

Kokouksen 20 osanottajaa arvostivat kokousta, oli myönteistä vaihtaa 

ympäristöä ja kokouksessa käytiin miellyttäviä keskinäisiä dialogeja.  

 

Seuraavat suuret neuvonpidot vuonna 2020 pidetään tiistaina 24. maaliskuuta 

klo 17.00 – 19.00 ja 10. lokakuuta klo 17.00 – 19.00.  

Paikka ilmoitetaan myöhemmin.  

 

Puheenjohtaja ja sihteeri  

Sanna Seppänen 

 

 

 

  

 


