
 

 

Suomen kielen hallintoalueen johtoryhmän kokouksen muistiinpanot 

Päivämäärä: 12/11/2015 

Klo: 13:15-14:45 

Paikka: Ludvikan kaupungintalo 

  

Läsnäolijat:  

Jessica Hedlund, Jonas Axelssonin sijainen, stöd- och styrningsförvaltning  

Kyllikki Hallberg, ruotsinsuomalaisten seurojen edustaja johtoryhmässä  

Suvi Hänninen, suomen kielen hallintoalueen projektipäällikkö 

Cecilia Lantz, toimialapäällikkö vanhustenhuolto, vård- och omsorgsförvaltning  

Leif Pettersson, kunnanhallituksen puheenjohtaja 

 

Kokouksen puheenjohtaja: Leif Pettersson 

Sihteerin virassa: Suvi Hänninen 

 

 

Tapahtunutta. Luentopäivä järjestettiin 11. syyskuuta Folkets Husilla. Luennot olivat 

arvostettuja ja enimmillään paikalla oli väkeä n. 80 henkilöä. Monet vieraista olivat paikalla 

koko päivän. Myös taide- ja käsityönäyttely oli arvostettu. Vähemmistön edustajat ovat 

esittäneet toivomuksen vastaavanlaisen päivän järjestämisestä myös jatkossa. Yksi 

mahdollinen vaihtoehto on toteuttaa luentopäivä kunnan Monikulttuuripäivien yhteydessä.   

Teatterireissu ”Ilta Emmin kanssa” 15. lokakuuta oli menestys. Bussi oli täynnä ja Ludvikasta 

nousi bussin kyytiin 22 matkustajaa (Smedjebackenista 7 ja Borlängestä 20). Ilta oli arvostettu, 

ja yhteistyö kunnanrajojen yli toimi moitteettomasti.  

Suvin on ottanut yhteyttä Ludvikan Filmstudioon, mutta ei ole toistaiseksi saanut vastausta 

kyselyihin yhteisestä elokuvaillasta. Tämän vuoden budjetti on tosin jo täynnä, joten 

mahdolliset elokuvaillat siirtyvät ensi vuoden puolelle, järjestettiin ne sitten Filmstudion 

kanssa tai ei.   

BUDJETTI 2015/2016. Suvi esitteli budjetin vuosille 2015 ja 2016. Hallintoalue on anonut 

Tukholman läänin lääninhallitukselta lupaa siirtää 132 000 kruunua ensi vuoden budjettiin, 

sillä hoitohenkilökunnan kielikurssia ei ehditty järjestää tämän vuoden puolella. Mikäli 

anomus hyväksytään tulevat tämän sekä ensi vuoden valtiontuki riittämään jo suunniteltuihin 

aktiviteetteihin.  

 



2015: 

Henkilöstö + koordinointi 399 211,00 

Yleinen tiedotus 37 137,00 

Vanhustenhuolto 136 634,00 (sis. kielikurssin) 

Luentopäivä 11/9 31 671,65 

Esikoulu  11 291,60 

Kieli- ja kulttuuritoiminta 40 126,80 

Neuvonpito  820,00 

Ensi vuoden budjetti on laskettu yhden 50 % koordinaattoriviran mukaan, 1. huhtikuuta 

alkaen. Toinen vaihtoehto on, että kunta osallistuu palkkakuluihin kustantamalla toiset 50 % 

koordinaattorin palkasta.   

Saavutettavuus. Suvi kokeilee pitää avointa vastaanottoa Ludvikan pääkirjastossa (yhdessä 

opintosaleista), 3 kertaa ennen joulua ja uudestaan ensi keväällä (4h joka toinen keskiviikko). 

Jessica ehdotti vastaanoton pitämistä myös Grängesbergin kirjastossa. Suvi ottaa yhteyttä Eva 

Björkiin voidakseen tutkia kuinka mahdollisen vastaanoton pitäminen Lingongårdenin 

palvelukeskuksessa onnistuisi. Leif ehdotti hallintoalueen näkyvyyden edistämistä mm. 

yhdyskuntarakennushallinnon neuvonpitotapaamisissa sekä Pelastuskeskuksen 

yleisötapahtumissa. 

Kartoitukset. Vanhustenhuollon kartoitukseen vastasi 44 henkilöä ja yleiseen kartoitukseen 50 

henkilöä. Tulosanalyysit ovat lähestulkoon valmiita lähettäväksi eri kontaktihenkilöille. Cecilia 

lupautui jakamaan vanhustenhuoltokartoituksen analyysin hoito- ja hoivahallinnon sisällä. 

Analyysit julkaistaan myös kunnan kotisivulla. Suvi sai ehdotuksen käyttää kunnan tiedottajia 

apuna lehdistötiedotteen teossa analyysien julkaisun yhteydessä.  

Vanhustenhuolto. Suvi kertoi että hän on tilannut reilun määrän suomalaista musiikkia 

vanhustenkoteihin, mutta lähetys ei ole vielä saapunut. Suomalaisten elokuvien hankinta on 

jäissä, kunnes niiden toimitus Ruotsiin saadaan jollain tavalla järjestettyä. Nettikaupat eivät 

lähetä DVD:itä Ruotsiin, mutta yksi vaihtoehto on ostaa elokuvia jonkun Suomen matkan 

yhteydessä tai kysyä tilausmahdollisuuksista Globe-kirjakaupasta.  

Cecilia kertoi, että he vanhustenhuollon parissa käyvät paraikaa läpi mitä materiaalia he 

haluavat käännettävän suomeksi. Suvi ottaa mielellään vastaan kaikki lomakkeet ja 

dokumentit, jotka on käännettävä suomeksi.  

Hoitohenkilökunnan fraasikirja ”Vård är hoiva på finska” on nyt lähetetty kaikkiin 

vanhainkoteihin sekä kotipalveluun (2 kpl per yksikkö). Lisää voi tilata tarvittaessa.  

Skogenin lauluryhmä (Vuxenskolan) on ilmaissut toiveen ryhmän kasvattamisesta uusilla 

jäsenillä toisista vanhainkodeista. Suvi ottaa yksikönjohtajaan yhteyttä tarkistaakseen kuinka 

hän asiaan suhtautuu.  

Suvi kertoi, että hän on aloittanut työpaikkakokouksissa vierailun, ja mm. Granliden, 

Biskopsgården ja Grängesbergin kotipalvelu ovat nyt saaneet lisätietoa hallintoaluetyöstä ja 



lainsäädännöstä. Kokoukset Solsidanilla ja kotisairaanhoidon piirissä ovat jo tiedossa, mutta 

vierailu Oasenilla peruuntui huonosta ajankohdasta johtuen. 

Kielineuvosto (Språkrådet) järjestää kielikurssin kunnan suomen kielen taitoiselle 

hoitohenkilökunnalle, 2+1 päivää. Toivottu ajankohta tammi-helmikuu. Kurssi on budjetoitu n. 

15 osallistujalle. Cecilia kehotti päivämäärien nopeaa varmistamista, mikäli hallintoalue haluaa 

säästää sijaiskustannuksissa. Suvi odottaa Kielineuvoston vahvistusta.  

Esikoulu ja lastenkulttuuri. Raimondo-klovni esiintyy Nyhammarin kirjastossa 13. marraskuuta.   

Suvi on jakanut lastenkirjoja niihin esikouluihin ja esikoululuokkiin, joissa hän tietää olevan 

suomenkielisiä lapsia. Myös ”Minikurs i finska” on lähetetty kaikkiin esikouluihin.  

Esikouluhenkilökunnan suomen kielen taitoja kartoitetaan parhaillaan.  

Esikouluhenkilökunta, joka kuunteli Veli Tuomelan (kaksikielisyyden tohtori) luentoa 11/9 on 

esittänyt toiveen saada kuulla hänen esikouluhenkilökunnalle suunnattua luentoa lasten 

kaksikielisestä kehityksestä. Hinta 18 tkr + matkat. Suvi tarkistaa esikoulujohdon kanssa mikäli 

he voivat osallistua kustannuksiin. Luento voisi olla avoinna kaikille esikouluopettajille ja 

lastenhoitajille kielitaitoihin katsomatta sillä kuulijamäärää ei ole rajattu.   

Talvijuhlallisuuksia. Borlängen hallintoalue järjestää joulukonsertin 28. marraskuuta, ja 

Smedjebackenin ja Ludvikan hallintoalueet ovat päättäneet tarjota kuntalaisille ilmaisen 

kuljetuksen konserttiin. Ludvikasta lähtijöille varattu 30 paikkaa ja Smedjebackenilaisille 20 

paikkaa.  

Itsenäisyyspäivää vietetään Pikkukirkolla 6. joulukuuta. Hallintoalue tarjoaa lihakeittoa.   

Kieli- ja kulttuuriaktiviteetteja 2016. Seuraavan vuoden kulttuuriohjelma tulee todennäköisesti 

koostumaan mm. seuraavista tapahtumista;  

- Ruotsinsuomalaisten päivä, 24/2  

- Terveys-/Senioripäivät 

- ”Kaksi naista ja Meri” Folkets Husilla, 19/4.  

- Vapputanssit, 30/4 

- Touko-kesäkuu: Päiväretki suomalaisella teemalla 

Nämä aktiviteetit ovat budjetoitu vuoden 2016 budjettiehdotuksessa. 

Suvi on ollut yhteydessä Vuxenskolanin kanssa ja he järjestävät yhdessä ”Träna din finska”- 

opintopiirin ensi vuoden tammikuusta lähtien. Piiri on suunnattu toisen ja kolmannen polven 

ruotsinsuomalaisille, jotka haluavat kehittyä suomen kielen käyttäjinä.  

Muuta. Kyllikki kysyi, mikäli hän voisi saada jonkunnäköisen korvauksen johtoryhmän 

kokouksiin osallistumisesta, sillä hänen roolinsa johtoryhmässä on edustaa paikallisia 

suomiseuroja. Jessica lupasi tarkistaa mitä kunnan säännöt tähän sanovat ja Suvi tarkistaa 

miten muissa hallintoaluekunnissa toimitaan kokouspalkkioiden suhteen.  

 

 



 

FINNSAM – finnbygder i samverkan, on anonut hallintoalueelta rahoitusta järjestää 

Skandinaavinen metsäsuomalainen konferenssi Säfsnäsissä. Koska rahaa tämän vuoden 

budjetissa ei enää ole, ei hallintoalueella ole mahdollisuutta tukea konferenssia. Tämän lisäksi 

tuettavalla toiminnalla toivotaan olevan selkeämpi yhteys kunnan ruotsinsuomalaisiin, jotta 

kansainvälisen toiminnan rahoitus olisi ylipäätänsä ajankohtaista. Valtiontuki tulee osoittaa 

kunnan omien palveluiden kehittämiseen sekä suomalaisen kulttuurin ja suomen kielen 

edistämiseen kunnassa, yhteistyössä paikallisen ruotsinsuomalaisen kanssa. 

Hallintoalue on saanut toivomuksen taitelijapari Martti Valkoselta ja Pirjo Hauriselta järjestää 

suomen kieltä elvyttävä taidekurssi kunnan ruotsinsuomalaisille. Korvauksena kurssista 

taiteilijat toivovat matkojen ja ylläpidon korvaamista sekä mahdollisuutta pitää oma 

taidenäyttely kunnan näyttelytiloissa. Suvi nostaa asian esille Smedjebackenin kanssa 

tarkastaakseen, josko heillä olisi kiinnostusta jakaa mahdollisen kurssin kustannukset. Jos 

kiinnostusta kurssille löytyy ruotsinsuomalaisten parissa, tulee ajankohtaiseksi etsiä 

mahdollinen taidenäyttelypaikka sekä kurssitilat.  

 

Kokous päätettiin 14.45. Seuraava johtoryhmän kokous pidetään 28. tammikuuta, klo 13.15 -

14.15. Kokouksen pääteemana on toimintakertomus ja kuluneen vuoden hallintoaluetyö. 

  

Muistiinpanojen takana Suvi Hänninen, suomen kielen hallintoalueen projektipäällikkö. 

 


