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Suomen kielen hallintoalueen neuvonpito  
2022-10-26  
Läsnä  

Hannele Haikonen, Seppo Kauppi, Tuija Vanrop, Harri Porttila. 

Gunilla Lindstedt (kunnanhallituksen puheenjohtaja), Eva Thelander (suomen kielen hallintoalueen koordinaattori). 

Neuvonpidon avaaminen  
Neuvonpito julistettiin avatuksi ja suomen kielen hallintoalueen koordinaattori Eva Thelander 
valittiin kokouksen sihteeriksi.  

Edellisen kokouksen muistiinpanot  

Edellisen, 15. maaliskuuta 2022 pidetyn neuvonpidon johdosta ei esitetty näkökantoja. 
Muistiinpanot ovat luettavissa kunnan suomenkielisiltä verkkosivuilta ja kirjastossa.  

Esitettyjä kysymyksiä  
Neuvonpitoon ei ollut toimitettu kysymyksiä etukäteen. Paikalla oleville ilmoitettiin kokouksessa, 
että sana on vapaa. Ks. Seuraava kohta, Muut kysymykset. 

Muut kysymykset  
Gunilla Lindstedt kertoi poliittisen tilanteen muutoksista vaalien jälkeen, mistä syystä hänestä 
itsestään tulee jatkossa osa-aikainen kunnanneuvos, kun taas Anders Önbäckistä (S) tulee 
kunnanhallituksen puheenjohtaja. Önbäck johtaa näin ollen neuvonpitokokouksia jatkossa. 
 
Joitakin esille tuotuja näkökantoja: 
 

• Joistakin kunnista on raportoitu huomattavaa vilppiä suomen kielen 
hallintoaluetoimintaan myönnettyjen valtionavustusten käytössä. Myös 
Nykvarnin tilanne saatetaan ottaa tarkastettavaksi.  

• Jos Nykvarnissa on hyvät koulut ja toimintaa suomenkielisille, kuntaan on 
helpompi houkutella hyvin koulutettuja perheitä Suomesta.  

• Tiedotusta suomenkielisen vähemmistön oikeuksista on parannettava 
esimerkiksi jakamalla tietoa huoltajille, joilla on lapsia esikouluissa. Vanhemmat 
voidaan tavoittaa lasten kautta etsivän toiminnan avulla.  

• Suomen kieltä olisi voitava tarjota ylimääräisenä kielenä yläasteella Nykvarnissa. 
Eräs lapsi, joka pyysi tällaista opetusta 3-4 vuotta sitten, sai hylkäävän 
päätöksen. 

• Ellei kouluihin löydy päteviä ja taitavia äidinkielenopettajia, koulujen tulee 
pyrkiä löytämään opettajia, jotka voivat opettaa myös muissa aineissa.  
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• Vanhemmilla on suuri vastuu siitä, että heidän lapsensa oppivat suomea. 
Kiinnostus ei nykyisin ole yhtä suurta kuin aikaisemmin. Jotta lapset oppisivat 
puhumaan suomea, heidän kanssaan on puhuttava suomea myös kotona. 

• Nykvarnin tulisi tarjota suomenkielisille asukkailleen enemmän senioritoimintaa 
esimerkiksi Södertäljen senioritapaamisia vastaavalla tavalla. 

• Lugnetiin tarvitaan lisää suomenkielisiä työntekijöitä. 
• Lugnetin suomenkielisille asukkaille on annettava parempaa tiedotusta 

tapaamisista. 
• Lugnetiin pitäisi tilata suomenkielinen taiteilijaesiintyminen. 

 
 
Suomen kielen hallintoalueen koordinaattori kommentoi esille tulleita näkökantoja: 
 

• Kouluista saadun tiedon mukaan kuntaan on ollut vaikea rekrytoida 
äidinkielenopettajia - kukaan ei ole hakenut syyslukukaudeksi avoimeksi 
julistettua virkaa, vaikka siitä ilmoiteltiin yhdessä Södertäljen kanssa. 

• Yksi koulutustoimiston vuoden 2023 toimintasuunnitelman kohdista on 
huoltajille ja esikouluille suunnattavan tiedotuksen lisääminen ja parantaminen. 

• Vapaaehtoiskeskuksessa suunnitellaan suomalaisia perjantaitapaamisia 
kahvilatarjoiluineen ja aktiviteetteineen. Siinä tapauksessa toiminnasta tulee 
kiinteä ohjelmakohta suomenkielisille asukkaille. Kaikkeen toimintaan vaaditaan 
kuitenkin tietty määrä osanottajia, jotta toimintaa voitaisiin jatkaa. Siksi on 
tärkeää, että mahdollisimman monet osallistuvat suomenkieliseen 
perjantaitoimintaan. 

• Suomenkielisen henkilökunnan rekrytointi Lugnetiin on ollut erittäin vaikeaa, ja 
työntekijöiden rekrytointi vanhustenhuoltoon on ylipäätään vaikeaa kieleen 
katsomatta. 

• Toivomus taiteilijavierailusta Lugnetissa välitetään vastuuhenkilöille. 
• Toivomus tiedotuksen parantamisesta Lugnetin suomenkielisistä tapaamisista 

välitetään vastuuhenkilöille. 
 
Koordinaattori tiedotti myös syksyn suunnitelmista: 
 

• Suomalainen kirjailijavierailu kirjastossa. 
• Ruotsinsuomalaisia kertomuksia koskeva projekti jatkuu vuonna 2023. 
• Suomenkielinen lastenteatteriesitys Lillhagan esikoulussa marraskuussa. 
• Keskustassa järjestetään 6. joulukuuta tapahtuma, johon hankitaan muun 

muassa puulämmitteinen sauna. 
• Kotipalvelun suomenkielisille palvelunkäyttäjille jaetaan lahjapussit marras-

joulukuussa. 
• Suomen itsenäisyyspäivää juhlitaan Sländanissa 6. joulukuuta. 
• Kirjastossa pidetään suomalaisten kuvittajien näyttely vuonna 2023. 
• Lugnetin suomenkieliselle ryhmälle on ostettu cd-levyjä ja levysoitin. 
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Sihteeri 
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