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Suomen kielen hallintoalueen johtoryhmän kokouksen 

muistiinpanot  

 

Paikka Grangärde, Ludvika stadshus 

Päivämäärä 2016-03-03 

Osallistujat 

 

 

Jonas Axelsson, kansliapäällikkö, stöd- och styrningsförvaltning 

Kyllikki Hallberg, ruotsinsuomalaisten seurojen edustaja  

Suvi Hänninen, suomen kielen hallintoalueen projektipäällikkö 

Cecilia Lantz, toimialapäällikkö, vård- och omsorgsförvaltning 

Leif Pettersson, kunnanhallituksen puheenjohtaja 

 

Kokouksen puheenjohtaja: Leif Pettersson 

Sihteerin virassa: Suvi Hänninen 

 
Ordförande: Leif Pettersson 

Sekreterare: Suvi Hänninen 

 

 

Projektiraportti. Suvi on kirjoittanut projektiraportin työstään suomen kielen 

hallintoalueen parissa. Raportti lähetetään kunnanhallitukselle, julkaistaan 

kunnan kotisivulla sekä käännetään suomen kielelle.  

 

Vanhustenhuolto.  

Ryhmä keskusteli mahdollisuudesta tarjota suomen kielen jatkokurssia niille 

vanhustenhuollon parissa työskenteleville henkilöille, jotka osallistuivat 

hoitohenkilökunnalle suunnatulle kielikurssille helmikuussa. Kurssiarvioinnin 

mukaan enemmistö kurssilaisista oli hyvin tyytyväisiä kurssin laatuun, ja 

vastaavasti kaikki osallistujat suosittelisivat vastaavaa kurssia heidän kollegoille. 

Myös Kielineuvosto on ilmaissut kiinnostusta palata Ludvikaan. Nähtäväksi jää 

kuinka paljon korvamerkityistä, tämän vuoden budjettiin siirretyistä rahoista jää 

kuljen jälkeen jäljelle – ylijääneet rahat voidaan käyttää jatkokurssiin, joka siinä 

tapauksessa järjestetään alkusyksystä. 
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Hoito- ja hoivahallinto näytti vihreää valoa Lina Lundinin tanssiesitykselle ja 

liikuntapajalle ”Rakkaudesta tangoon ja karaokeen”. Suvi varaa näytöksen 

Ludvikaan.  

 

Cecilia kertoi, että hoito- ja hoivahallinto tulee tekemään koko vanhustenhuollon 

kattavan organisaatiotarkastelun, mikä tarkoittaa että systemaattista 

suomenkielistä vanhustenhuoltoa ei ainakaan sitä ennen voida kunnassa tarjota. 

Kuluneen vuoden aikana suomenkielistä vanhustenhuoltoa on voitu tarjota ad 

hoc- perusteisesti, tarkoittaen sitä, että suomenkielistä henkilökuntaa on lähetetty 

sinne, missä sille on ollut eniten tarvetta.  

 

Yksikönjohtajat ovat yhtä mieltä siitä, että jonkun tulee pitää ”huolta” 

suomenkielisestä hoitohenkilökunnasta, jotta heitä ei unohdettaisi. Käytännössä 

tämä voi tarkoittaa yhteisiä koulutustapahtumia, jatkoa kielikurssille tai muita 

suomenkielisiä tapahtumia. Yksi vaihtoehto on antaa suomenkielisen 

hoitohenkilökunnan avustaa esimerkiksi avuntarpeenkäsittelijöitä heidän 

työssään, sillä kukaan näistä ei puhu suomea. Toinen vaihtoehto on antaa 

jonkun/joidenkin heistä toimia suomenkielisenä hoiva- ja hoitohallinnon 

kontaktihenkilönä. Henkilökuntaan voi olla hankala pitää yhteyttä sähköpostitse, 

mutta esimerkiksi kotihoidon piirissä työskentelevillä on oma työpuhelin, josta 

heidät voi tarvittaessa saavuttaa.  

 

Kielipaketti + kirjapaketti. Suvi kertoi, että hän on tilannut 100 kpl 

Kielipakettia kuntaan. Nämä tullaan jakamaan neuvoloiden, esikoulujen, eri 

tapahtumien, yms. kautta. Kielipaketti sisältää myös oman kirjapaketti-

lomakkeen, jolla Ludvikassa asuvat perheet voivat tilata suomenkielisiä 

lastenkirjoja koteihinsa (max 3 kirjaa/perhe). Neuvoloiden kautta jaettavat 

paketit sisältävät myös vauvojen kaulalapun, ”Syötä minulle suomea”- tekstillä, 

sekä pienen, kaksikielisen kuvakirjan. 

 

Tulevia tapahtumia.  

Yli kolmasosa paikoista on jo myyty Kaksi naista ja meri- näytökseen, 19. 

huhtikuuta. 

 

Kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto on keskustellut alustavasti Björns Bion kanssa 

suomalaisten elokuvien näyttämisestä kuukausittain. Hallintoalue voi tukea 

toimintaa kustantamalla elokuvavuokran (1500 kr/elokuva), jos elokuvat 

varataan Suomi-instituutin kautta. Toiminnan voisi esim. aloittaa näyttämällä 

ensin 3 elokuvaa ja tarkastamalla kuinka suosittuja näytökset ovat olleet.  

 

Kaksikielisyyden tohtori Veli Tuomela saapuu luennoimaan esikoulu-

henkilökunnalle kaksikielisyyttä kehittävistä työskentelytavoista 28. huhtikuuta.  

 

Koordinaattorin virka. Selvittäjän/hallintoalueen koordinaattorin yhteisvirka 

on nyt yleisessä haussa, ja sitä koskien on jo tullut useampia kyselyitä ja muutama 
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hakemuskin. Viimeinen hakupäivä on 15. maaliskuuta. Toivottavasti Suvi ehtii 

tapaamaan hänen seuraajansa ja käydä läpi tärkeimmät osat ennen viimeistä 

työpäivää. Suvi pyrkii helpottamaan seuraajansa työn aloitusta jättämällä selkeät 

ohjeistukset siitä mihin olemme hallintoaluetyössä jääneet. 

 

Johtoryhmän tulevaisuus. Suvi laatii parhaillaan ehdotusta kunnanhallitukselle, 

jossa heitä pyydetään nimeämään hallintoalueelle pysyvä komitea. Komitea tulee 

koostumaan yhdestä poliitikosta ja yhdestä virkamiehestä seuraavista hallinnoista: 

hoiva- ja hoito-, kulttuuri- ja vapaa-aika-, sekä sosiaali- ja koulutushallinto. Lisäksi 

ruotsinsuomalainen neuvonpito valitsee komitean ruotsinsuomalaisten edustajan.  

 

Toimintasuunnitelma. Suvi on kirjoittanut vedoksen uudesta toiminta-

suunnitelmasta, jonka hän jättää hänen seuraajansa sekä tulevan komitean 

muokattavaksi ja hyväksyttäväksi.  

 

Tiedotus. Suvi kirjoitti kunnan vuosikatsaukseen lyhyen kertomuksen 

hallintoaluetyöstä.    

 

 

Kokous päätettiin klo.15.00. Kaikki kiittivät hyvästä ja tuotteliaasta yhteistyöstä. 

  

Kokousmuistiinpanoista vastasi Suvi Hänninen, suomen kielen hallintoalueen 

projektipäällikkö. 


