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Neuvonpito 

Suomen kielen hallintoalue 

Päivämäärä 2022–03–17 

Aika 17.00–19.00 

Paikka Juhlasali, Folkets hus, Ludvika 

Osanottajat Åsa Bergkvist (S), puheenjohtaja, kunnanhallitus 

Susanne Andersson (S), kulttuuri- ja yhdyskuntakehityslautakunta 

Marie Pettersson, koordinaattori, kunnanhallituksen hallinto 

Maria Morén, kulttuuri- ja yhdyskuntakehityslautakunta 

Jonny Isacsson, hoito- ja hoivahallinto 

Eva-Lena Carlsson, sosiaali- ja koulutushallinto 

Mirijam Liljekvist, hoito- ja hoivahallinto. 

 

 

Vähemmistö; 8 osanottajaa 8. 

 

 

Poissa Torbjörn Tomtlund (M), hoito- ja hoivalautakunta 

Thomas Nordström, sosiaali- ja koulutuslautakunta 

 

 

1. Edellisten muistiinpanojen läpikäynti 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Tämän päivän kokouksessa on mukana tulkki 

Borlängen tulkinvälityksestä. Puheenjohtaja kävi läpi aikaisemmat muistiinpanot 

28. lokakuuta 2021. Muistiinpanot hyväksyttiin muutoksitta.  

2. Työjärjestys hyväksyttiin (mahd. muutoksin) 

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.  

3. Toiminta 2021 

Toteutetun toiminnan ja valtionavustuksen käytön esittely 2021.  

- Kunnanhallitus 

Koordinaattori esitteli jaon lautakuntien välillä 2021 ja kuinka paljon oli jäljellä 

vuoden lopussa. Tilitys siitä mitä kunnanhallitus on tehnyt rahoilla 2021.  
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- Hoito- ja hoivalautakunta 

Jonny Isaksson esitteli toiminnan 2021, jonka puitteissa on tehty ilmoitusten 

käännöksiä ja suomenkielisiä hoito- ja hoivakirjoja on jaettu henkilöstölle. 

Suomenkielistä musiikkiviihdettä on järjestetty vanhustenasunnoissa. Hakevaa 

toimintaa on ruvettu suunnittelemaan. Suomalaiset lounaat vanuistenasunnoissa 

juhlapäivinä.  

- Sosiaali- ja koulutuslautakunta 

Eva-Lena Carlsson tilitti työtä äidinkielen opetuksen ja virka-asiakirjojen 

parissa.   

- Kulttuuri- ja yhdyskuntakehityslautakunta 

Maria Morén kertoi Dan Anderssonista tehdystä radio-ohjelmasta. Elokuva 

’Resa i Finnmarken/Matka Finnmarkenissa’ ei ole vielä valmis, mutta se tullaan 

esittämään vuoden 2022 aikana. Suomenkielistä kirjallisuutta on hankittu. 

Lastenteatteria, teatteria eikä elokuvia ole järjestetty vuoden aikana.  

4. Toiminta 2022 

Suunnitellun toiminnan esittely ja valtionavustuksen jakautuminen 2022. 

- Kunnanhallitus 

Koordinaattori selvitteli toteutettavia toimintoja, neuvonpitoa ja juhlapäivien 

viettoa. Tilitettiin myös valtionavustuksen jakautuminen lautakuntien kesken 

2022.   

- Hoito- ja hoivalautakunta 

Hoito- ja hoivalautakunta järjestää suomalaista ruokaa vanhustenasuntoihin ja 

kouluihin. Informaation ja ilmoitusten käännökset ja hakeva toiminta, jossa 

suomalainen kulttuuri ja kieli huomioidaan hoidon ja hoivan saajille.   

- Sosiaali- ja koulutuslautakunta 

Äidinkielen opetus toteutetaan kuten 2021.  

- Kulttuuri- ja yhdyskuntakehityslautakunta 

Suomenkieliset kirjailijavierailut. Lastenteatteri järjestettiin helmikuussa. Teatteri 

’Nokia’ suunniteltiin tammikuulle, mutta se peruutettiin, koska lippuja ei 

ostettu. Teatteriesityksiä järjestetään koko vuoden aikana. Lukupiiri toimii 

keväällä. Finnmarken 400 vuotta on vuorossa toukokuussa, jolloin kirjastossa 

esitetään elokuva ’Resa i Finnmarken/Matka Finnmarkenissa’. Syksyllä voidaan 

mahdollisesti järjestää fyysinen bussimatka Finnmarkeniin. Suomenkielistä 

kirjallisuutta hankitaan. Näyttelyitä ja elokuvia elokuvateattereissa järjestetään 

vuoden aikana kaiken ikäisille. Kulttuurikahvila voi tulla ajankohtaiseksi kirkon 

kahvilatiloissa Ludvikan keskustassa erilaisin suomenkielisin kulttuuriesityksin. 

Tämä on suunnitteilla yhdessä Lillkyrkanissa toimivan Hannun kanssa. 

Finnmarken 400 vuotta -juhlia vietetään 24. toukokuuta. Tämän tapahtuman 

järjestää Ludvikan kunta yhdessä yhdistysten kanssa, eikä sitä rahoiteta 

valtionavustuksella.   
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5. Seuraava neuvonpito 2022 

Seuraava suomen kielen hallintoalueen neuvonpito järjestetään 22. syyskuuta 

klo17.00–19.00 Folkets husin juhlasalissa, Ludvikassa. Puheenjohtaja pyytää 

kaikkia miettimään mitä toimintoja tulee parantaa tai järjestää vuonna 2023. 

Mikä toiminta voidaan suunnata kaikille ikäryhmille?  

6. Muut asiat 

Asioita vähemmistöltä: vähemmistö kysyy, voidaanko järjestää laulua yleisölle, 

eikä pelkästään vanhustenasunnoissa asuville. Maria Morén ottaa asian 

harkittavaksi tulevaisuutta ajatellen.  

Vähemmistö kysyi, miksi virkailijaryhmä ei koostu suomea puhuvista. 

Puheenjohtaja vastasi, että suomea puhuvia virkailijoita ei tarvita siinä 

tilanteessa, koska virkailijaryhmällä on puhtaasti hallinnollinen tehtävä. 

Hannu vähemmistöstä kysyi, järjestetäänkö hoitotyöhön liittyvää suomen kielen 

koulutusta uudelleen. Puheenjohtaja vastasi, että viime kerralla koulutukseen 

osallistui niin vähän osanottajia, että tällä hetkellä ei ole suunnitteilla sen 

järjestämistä uudelleen. Vähemmistö kysyi, voisiko myös ruotsinkielinen 

henkilöstö saada mahdollisuuden opiskella yksinkertaista suomea työajallaan 

asukkaiden ja henkilöstön tilanteen helpottamiseksi. Vähemmistö toivoo, että 

kulttuuri-ilmoitukset käännetään suomeksi ja ne julkaistaan Väsmanrunt tai 

Annonsbladet -lehdissä. Väsmanrunt olisi etusijalla, koska se jaellaan koko 

kunnan alueella.  

Puheenjohtaja mainitsi, että ruotsinsuomalaisten päivä 24. helmikuuta oli 

onnistunut. Puheenjohtaja kertoi myös alueen neuvonpidosta, joka järjestetään 

digitaalisesti 4. huhtikuuta, vähemmistöä kehotettiin osallistumaan. 

Mahdollisesti Smedjebacken järjestää fyysisen kokoontumispaikan, josta 

voidaan osallistua siihen ryhmänä. Koordinaattori tarkistaa tämän 

Smedjebackenin kanssa ja informoi siitä vähemmistöä.  

Vähemmistö toivoi, että Degerman olisi puhunut suomea, koska onhan 

ruotsinsuomi sopiva kaikille, jotka ovat alkujaan suomalaisia riippumatta 

kielitaidosta tai siitä, mihin kiliryhmään he kuuluvat.  

Puheenjohtaja puhui siitä, miten tärkeää on puhua tällä hetkellä Ukrainan ja 

Venäjän välisen sodan tilanteesta niiden kanssa, joilla on muistoja sota-ajasta ja 

huolesta, jota ne voivat aiheuttaa.   

 

Allekirjoitukset 

Sihteeri Puheenjohtaja 

Allekirjoitus Allekirjoitus 

  

Nimenselvennys Nimenselvennys 

Marie Pettersson Åsa Bergkvist 

 


