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Kokousmuistiinpanot suomen kielen hallintoalueen 

neuvonpidosta 17. helmikuuta 2020. 14.30 – 16.30 

 

Kokouksen avaaminen. 

Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 

maanantaina 17/2 Marnäslidenissä. Puheenjohtaja Åsa Bergkvist toivottaa kaikki 

tervetulleiksi kokoukseen. 

Mohammed Alkazhami ja Kirsi Pietari Österberg eivät ole enää mukana neuvonpidossa. 

Christer Gustavsson ja Christina Anders ovat neuvonpitoryhmän uusia jäseniä.  

 

Neuvonpitoryhmä on yhtä mieltä siitä, että tästä kokouksesta alkaen kirjoitetaan 

kokousmuistiinpanot pöytäkirjan sijasta.  

Kutsu ja edellisen kokouksen pöytäkirja lähetettiin sähköpostitse neuvonpitoryhmän 

jäsenille. 

 

Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Neuvonpitoryhmä käy läpi ja hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan. 

 

Talous ja toimintaraportti 2019 

Neuvonpitoryhmä hyväksyy vuoden 2019 taloudellisen tilityksen ja toimintaraportin. 

Taloudellinen tilitys on koostettu ja lähetetty Tukholman läänin lääninhallitukselle.  

 

Tehtävää koskeva informaatio 

Puheenjohtaja informoi kunnanhallituksen 19.11.2019 tekemästä päätöksestä.  

Kunnanjohtaja on saanut tehtäväksi selvittää suomen kielen hallintoalueen ohjaamisen ja 
organisaation mahdollista toiminnan tehostamista ajatellen.   
Selvityksen valmistuttua suomen kielen hallintoalueelle hyväksytään uudet suuntaviivat.  

 

Raportit hallinnoista, edustajat ja suunniteltu toiminta 2020 

 

Hoito- ja hoivapuolella on pidetty ensimmäinen suomenkielinen kahvilatapaaminen ja 

niitä on suunniteltu lisää keväälle ja syksylle. Aktiviteettien sisällöt vaihtelevat ja niihin 

kuuluu musiikkia, esitelmiä ja keskusteluja. Ensimmäiseen tapaamiseen tuli 16 henkeä. 

Seuraavat tapaamiset ovat 8/4 ja 17/6 Marnäslidenin kahvilassa klo 14.00. 

Granlidenin vanhustenasuntolaan Grängesbergissä on tilattu musiikkiviihdettä 29/3.  
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Hoito- ja hoivahallinnon henkilökuntaa osallistuu 14 toukokuuta Suomen instituutissa, 

Tukholmassa järjestettävään vanhustenhuollon henkilökunnalle tarkoitettuun 

opintopäivään 14/5.  

 

Koulu- ja koulutuspuolella tutkitaan mahdollisuutta järjestää suomen kielen etäopetusta 

peruskoulussa äidinkielenopettaja Taina Lampakosken kanssa, joka järjestää myös 

työpajoja. On kuitenkin vaikea löytää suomen ja meänkielen opettajia. 

Kulttuuripuolella ja kirjastossa järjestetään useita juhlia tänä vuonna. 

Ruotsinsuomalaisten 400-vuotisjuhla ja Dan Anderssonin muistopäivä. On ajateltu järjestää 

jotakin suomenkieliselle vähemmistölle. Esimerkiksi retki Finnmarkeniin. Göran kutsuu 

edustajat tätä koskevaan kokoukseen.  

Myös Charlie Normanin tori viettää 100-vuotisjuhlia tänä vuonna ja Ludvikan kirjasto 

viettää 10-vuotisjuhlia.  

Suomenkielinen lukupiiri jatkuu, kevääksi on tilattu elokuvia ja näytelmä Gabriel esitetään 

Ludvikan Folkets husissa 29/4. Tämä tapahtuu Finska teaterslinganin kautta.  

Suomiseurat  

Seurat ovat tyytyväisiä viime vuoden aktiviteetteihin ja luotuihin toimeksiottoihin. Ne 

toivovat, että suomen kielen hallintoalueesta tulee tulevaisuudessa kunkin toiminnan 

luonnollinen osa kunnassa. 

Koordinoija kertoo, että on laadittu uusi ”kevätvihkonen”, jossa on ajankohtaiset 

aktiviteetit, elokuvat, kokoukset, teatterit, suomenkieliset kahvilat, suomenkielinen lukupiiri 

jne. Se on sekä ruotsin- että suomenkielinen ja se löytyy kotisivulta otsikon ”suomeksi” 

alta.  

Hän neuvoo myös katsomaan perjantaina 21/2 verkossa lähetettävää SKL:n konferenssia, 

joka koskee esikoulua ja koulua kansallisille vähemmistöille (NM). Sen voi myös katsoa 

jälkikäteen heidän kotisivultaan.  

Ruotsinsuomalaisten päivä järjestetään 24/2 Borlängen Maxim Teatterissa, jossa Anna 

Fäldt laulaa ja esittää kertomuksia metsäsuomalaisten historiasta. Tilaisuuden järjestävät 

Ludvikan, Smedjebackenin ja Borlängen kunnat yhdessä.   

Suomenkielinen teatteriesitys Gabriel 29/4. Tähän pitäisi järjestää lisäapua 

vanhustenhuollon piirissä oleville, joiden on vaikeata tulla Folkets husiin omatoimisesti, ja 

jotka eivät selviydy ruotsin kielestä. Ylimääräinen apu voi olla esimerkiksi saattamista. Lotta 

Daun Messing tarkistaa asian.  

Koordinoija varaa työryhmän kokoukset, työt etenevät sekä kotisivun että kunkin 

toiminnan osalta.  

 

Tulevat kokoukset 

Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmä:  

20/4, 31/8, 9/11  

14.30 Marnäslidenisssä  
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Suuri neuvonpito   

17/3, 13/10  

17.00 – 19.00  

Stora Orren, Folkets hus.  

………………  

 

 

Läsnäolijat;  

Åsa Bergkvist, hoito- ja hoivalautakunta, puheenjohtaja (S)  

Susanne Andersson, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (S)   

Thomas Nordström, sosiaali- ja koulutuslautakunta (S)  

Sanna Seppänen, kunnanhallituksen hallinto, suomen kielen hallintoalueen koordinoija 

Christer Gustavsson, kunnanhallituksen hallinto, integraatiojaoksen päällikkö, suomen 

kielen hallintoalue, toiminnan kehitys  

Lotta Daun Messing, hoito- ja hoivahallinto, aluepäällikkö    

Eva-Lena Carlsson, sosiaali- ja koulutushallinto, monikielisyyskoordinoija  

Göran Gullbro, yhdyskuntarakennushallinto, kulttuuri- ja nuorisopäällikkö 

Christina Anders, kunnanhallituksen hallinto, tarkastaja 

Hannu Mikkonen, Silja Salimäki, edustajat; 

 

Poissa oleva; Anders Hellstrand, kunnanhallitus (M) 

 

 

 

 

 

Åsa Bergkvist, puheenjohtaja  

 

 

 

 

 

Sanna Seppänen, sihteeri  

 

 


