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Suomen kielen hallintoalueen suomen kielen neuvosto 

 
Päivämäärä Maanantai 7. marraskuuta 

Aika 10.00–12.00 

Paikka Kaupungintalo, Grangärde-sali 

Osanottajat Ove Andersson (S) 
Åsa Bergkvist (S) 
Susanne Andersson (S) 
Yvonne Persson (S) 
Hannu Mikkonen 
Anneli Haapasalo (varaj.) 
 

Eva-Lena Carlsson 
Cecilia Lantz 
Heli Jussila 

1. Johdanto/tietoa 

Puheenjohtaja Yvonne Persson toivottaa kaikki osanottajat tervetulleiksi ja 
kertoo lyhyesti neuvoston perustamisen taustasta sekä kunnan suomen kielen 
hallintoalueeseen liittyvästä työstä. Päivän kokouksessa on tarkoitus keskustella 
siitä, mihin asioihin neuvoston tulee keskittyä, sekä siitä, miten neuvoston tulee 
toimia kansallisia vähemmistöjä koskevan lain ja mahdollisten muiden 
ohjausasiakirjojen perusteella. Osanottajat toivovat saavansa nähtäväkseen 
olemassa olevat projektiraportit, toimintasuunnitelmat ja ohjausasiakirjat (sekä 
kunnalliset että kansalliset). Suomen kielen hallintoalueen koordinaattori Heli 
Jussila lupaa lähettää nämä asiakirjat kaikille osanottajille sähköpostitse. 

2. Ajankohtaiset asiat 

Hoito- ja hoivahallinto 
- Lisää hoitoalan suomea käsitteleviä kursseja henkilöstölle. 
- Kieliapu (pieni vihkonen, joka sisältää käyttökelpoisia hoitoalan sanoja ja 
fraaseja). Heli kertoo Kielineuvoston parhaillaan käynnissä olevasta projektista, 
jonka tuloksena on tarkoitus julkaista uusi ruotsalais-suomalainen sanasto 
käytettäväksi koko Ruotsissa. 
- Suomenkielistä henkilöstöä kunnan kaikissa vanhainkodeissa. 
- Tietoa ja palvelua suomeksi, esimerkiksi esitteitä. 
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Sosiaali- ja koulutushallinto 
- Kirjapaketti kunnan esikouluille. 
- Kielipaketti 
- Erilaisia esityksiä, esim. Uusi teatteri ja Raimondo-klovni. 
 
Tuki- ja ohjaushallinto 
- Joulukonsertti 4. joulukuuta (Borlängessä) sekä itsenäisyyspäiväjuhlat 6. 
joulukuuta. Neuvosto ei ehdi kokoontua uudelleen ennen näitä tapahtumia vaan 
päättää jatkaa niiden suunnittelua. Heli aikoo tiedottaa neuvostolle 
suunnittelutyön etenemisestä sekä tapahtumiin liittyvistä kustannuksista. 
- Suomenkielisen verkkosivuston päivittäminen. 
 

3. Kokoussuunnitelma 

Neuvosto sopii seuraavista kokouspäivistä kaupungintalon Grangärde-salissa: 
 
maanantai 27. helmikuuta, klo 10.00–12.00 
maanantai 22. toukokuuta, klo 13.00–15.00 
maanantai 28. elokuuta, klo 13.00–15.00 
maanantai 20. marraskuuta, klo 13.00–15.00 

4. Kokouksen päättäminen 

 

 

Kokouksen sihteerin allekirjoitus 

Heli Jussila 
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