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Suomen kielen hallintoalueen neuvonpito  
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Läsnä  

Salme Kosunen, Hannele Haikonen, Helvi Saarinen, Vilho Saarinen, Marja-Leena Nilsson, Saima Kauppi, 
Seppo Kauppi, Ulla Lammi, Helena Hedman. 

Gunilla Lindstedt (kunnanhallituksen puheenjohtaja), Susanne Stamreus (viestintäjohtaja), Eva Thelander 
(suomen kielen hallintoalueen koordinaattori), Sandra Kuismanen (tulkkituki/koordinaattori 
Vapaaehtoiskeskus/Lugnet), Anna Smedin (Lugnetin vanhustentalon yksikönjohtaja). 

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

Edellisen kokouksen muistiinpanot  

Joulukuun 7. päivänä 2021 pidetyn neuvonpidon muistiinpanot ovat nähtävissä kunnan 
suomenkielisillä kotisivuilla ja kirjastossa.  

Lugnetin suomenkieliset aktiviteetit  
Lugnetin yksikönjohtaja Anna Smedin kertoi siitä, mitä suomenkielisiä aktiviteetteja Lugnetin 
vanhustentalossa järjestetään jatkossa talon suomenkielisille asukkaille. Aktiviteetteja vetää Sandra 
Kuismanen, joka jo nyt työskentelee Lugnetissa iltapäivisin. Jatkossa hän keskittyy erityisesti talon 
suomenkielisiin vuokralaisiin. Sandra Kuismanen kutsuu suomenkieliset asukkaat kerran kuussa 
yhteiseen tapaamiseen, jossa he voivat keskustella, katsoa elokuvia, lukea tai tehdä jotakin muuta 
ryhmän omien toivomusten mukaan. Hän kutsuu ryhmän koolle myös äitienpäivänä ja Suomen 
itsenäisyyspäivänä. 
 
Sandra Kuismanen osallistuu myös talon ruotsinkieliseen toimintaan iltapäivisin. Hän voi niiden 
yhteydessä toimia kielitukena mukana oleville suomenkielisille vuokralaisille.  
 
Kun Lugnetissa järjestetään pub-ilta tai muuta viihdettä, esiintyjät soittavat joka kerralla jotakin 
suomeksi. Taloon vuokrataan suomenkielinen esiintyjä noin joka neljännellä kerralla.  
 
Tämä uusi panostus tulee ajankohtaiseksi, jos ja kun maanlaajuiset covid-rajoitukset poistetaan, 
toivottavasti jo huhtikuussa. 
 
Nykyisellään Lugnetissa on vain pieni määrä suomenkielisiä vuokralaisia. Oman suomenkielisen 
osaston käynnistäminen ei siksi ole ajankohtaista tällä hetkellä. 
 

Esitettyjä kysymyksiä  
Neuvonpitoon ei ollut lähetetty kysymyksiä etukäteen. 
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Muut kysymykset  
Neuvonpidossa tiedusteltiin, kenen puoleen kuntalaisten tulee kääntyä, jos he tarvitsevat apua 
kunnalta ja haluavat siinä yhteydessä puhua suomea.  
 
Viestintäjohtaja Susanne Stamreus selitti, että he voivat varata tapaamisajan etukäteen. Tällöin 
paikalle järjestetään tulkki. Sandra Kuismanen muistutti myös, että hän puhuu suomea ja että hän 
työskentelee aamupäivisin Vapaaehtoiskeskuksessa. Ne, jotka haluavat jutella hänen kanssaan 
suomeksi, ovat lämpimästi tervetulleita sinne.  
 
Yksi neuvonpidon osanottajista valitti, ettei yläasteella ole mahdollista valita suomea 
vapaavalintaiseksi aineeksi, vaan ainoa valintamahdollisuus on äidinkielenopetus. Viestintäjohtaja 
Susanne Stamreus vastasi, että Nykvarn tässä tapauksessa noudattaa koulun opetussuunnitelmaa, 
ja kysymyksessä siis on valtakunnallinen, ei kunnallinen asia. 
 
 
Eva Thelander 
Sihteeri 
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