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Finska samrådsgruppen
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2014-01-31
Marjo Mäkinen
Veikko Mäkinen
Eila Siimes
Marjatta Lehtola
Tuula Ahola
Kaarina Larsson
Jouko Vehkalahti

Hällefors kommun
Sarastus finsk förening
Hällefors finska förening
Finska församlingskretsen
Sarastus finsk förening
Finska församlingskretsen
Hällefors Närradio

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar
Marjo Mäkinen gick igenom föregående mötes minnesanteckningar vilka
godkändes.
2. Återkoppling till tidigare teman eller tidigare väckta frågor
Närradions finska sändningar undersökte om lyssnarna fått kontakt med
försäkringskassan och skatteverket på finska. Ingen ringde in och svarade på
förfrågan.
Marjo har beställt 3 st sångböcket: Små, små visor – Pikku, pikku lauluja.
Böckerna innehåller ett femtiotal kända barnvisor, återgivna dels på finska,
Böckerna ska delas ut till Lärkans förskola, Småfolkets Hus (Pedagogisk
omsorg) och till Finska föreningens barnverksamhet.
Marjo beställer 3 st. böcker till som ska delas ut till Församlingens finska
verksamheter i Hällefors och Grythyttan samt till Finska föreningen Sarastus.

3. Dagens ämne avhandlas
Inget speciellt ämne avhandlades.
Vi förde mer allmänna diskussioner och kom fram till några punkter att ta upp
på nästa möte.
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4. Tema inför nästa möte
Förskola helt- eller delvis på finska. Modersmålsundervisning
Kommunen ska skicka ut en ny enkät/information ang. barnomsorg på finska
riktad till föräldrarna.
Enkäten/informationen ska delas ut på förskolorna, kyrkans barnverksamhet,
Korskyrkans barnverksamhet, finska föreningarna/verksamheterna.
Även skolan har en skyldighet enligt skollagen att informera om nationella
minoriteter.
Inför erfarenhetsutbytet i Lindesbergs kommun 1/4 kl. 09.00-15.00.
Vilka frågor är det viktigt att vi tar upp till diskussion?
Hällefors Närradio: genomgång av deras ekonomi – vad används bidraget,
som betalas ut av förvaltningspengarna, till?

5. Övriga frågor
Marjo ska informera om finska förvaltningsområdet på KS sammanträde 25
feb.
Kommunen har fått en inbjudan från Lindesbergs kommun till
erfarenhetsutbyte mellan Örebro läns kommuner som ingår i finskt
förvaltningsområde. Tanken är att samlas både gemensamt och i mindre
grupper, politikerna, tjänstemännen, samordnarna och föreningarna.
Från samrådsgruppen åker Veikko Mäkinen och ev. Jorma Veijalainen.
Marjo ska försöka få med någon/några politiker och tjänstemän från Hällefors
kommun också.
KPR (kommunala pensionärsrådet) och finska samrådsgruppen borde ha
någon sorts informationsutbyte. Hur lyfter vi våra frågor i KPR?
Vi diskuterar om det på nästa möte.
6. Ekonomi
Ansökan om minoritetsspråkmedel:
Hällefors bibliotek: 10000 kr (årligt bidrag) godkändes
Marjo gick igenom redovisningen av förra årets statsbidrag samt budgeten för
år 2014.
7. Datum för nästa möte
2014-03-28, Valsverket, Kommunhuset, kl 10.00 – 12.00
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