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Datum

2016-08-26

Marjo Mäkinen
marjo.makinen@hellefors.se

Finska samrådsgruppen
Plats
Datum
Närvarande

Valsverket, Kommunhuset
2016-08-26 kl. 13.00 – 15.00
Hans-Otto Pohlmann
Marjo Mäkinen
Per Schmidt
Jorma Veijalainen
Veikko Mäkinen
Tuula Ahola
Tuomo Tynkkynen
Aino Karttunen
Liisa Lindberg-Lindvet

Hällefors kommun, Ordförande
Hällefors kommun, samordnare, sekreterare
Hällefors-Hjulsjö församling, kyrkoherde
Hällefors finska förening/ Hfs finska Närradio
Finsk förening Sarastus
Finsk förening Sarastus
Hällefors finska förening
Hällefors finska församling

1. Finlands självständighetsdag 6/12 2016.
Prästen Per Schmidt bjöds in till samrådsmötet för att vara med och
diskutera om arrangemanget kring finska självständighetsdagen 6/12.
I år är det Hällefors-Hjulsjös församlings tur att anordna gudstjänsten i
samband med Finlands självständighetsdag. Nu önskar kyrkan att
Hällefors kommun tillsammans med Hällefors finska
föreningar/organisationer kan vara med och arrangera festligheterna efter
gudstjänsten. Det har varit brukligt att församlingarna turas om att
arrangera dagen.
Hällefors finska föreningar/organisationer kommer att träffas och planera
dagen tillsammans med Per Schmidt. Hällefors kommun/finskt
förvaltningsområde står för hyran av Folkets Hus i samband med firandet
av Finlands självständighetsdag 6/12 2016.
2. Genomgång av föregående minnesanteckningar
Viktigt att kommunens Översiktplan översätts till finska när den är klar.
3. Återkoppling till tidigare teman eller tidigare väckta frågor


Ansökan Finnstigen etapp 3: Kommunförvaltningen bistår med
arbetskraft genom arbetsmarknadsenheten och skänker ramp för att
göra byggnaden tillgänglig, under förutsättning att etapp III
genomförs.
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Arbetsgruppen när det gäller äldreomsorg, biståndshandläggning har
inte haft möjlighet att träffas ännu. (Marjo E, Marjo M och
biståndshandläggare)

4. Dagens ämne avhandlas
 Barnomsorg/skola - flyttas till nästa samrådsmöte p.g.a.
utbildningsdag i Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
22 september.

5. Tema inför nästa möte
Barnomsorg/skola. Någon/några från bildning bjuds in för att svara på
frågor. Även pedagogisk omsorg: Småfolkets hus i Sikfors (som
erbjuder barnomsorg på finska) kommer att bjudas in vid ett senare
tillfälle.

6. Övriga frågor
 Utbildningstillfälle i Lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk – inbjudan till finska samrådsgruppen.
Plenisalen 22 september kl. 13.00-16.00. Föreläsare Helena Cronséll,
Länsstyrelsen Stockholm informerar om vad det innebär för Hällefors
kommun att ingå i finskt förvaltningsområde.
 Kösystem till Suomikoti? Många gånger är platserna upptagna av
svenska brukare vilket innebär att sverigefinnar med behov inte får
plats på avdelningen. Det är väl inte tanken med Suomikoti?
Samordnaren bjuds in till nästa omsorgsmöte för att lyfta frågan.
 Många svenskspråkiga jobbar på Suomikoti. Finns det möjlighet att
lyfta finsktalande vårdpersonals status så att fler finsktalande börjar
jobba på boendet?
 Sverigefinnarnas dag 2017. Länets andra finska förvaltningskommuner är ej längre intresserade av att anordna firandet av dagen i
turordning. Samrådsgruppen håller med om förslaget att någon
kommun arrangerar firandet och delar kostnaden med länets andra
finska förvaltningskommuner.
 Delad annons i DN´s tidningsbilaga om nationella minoriteter. Delas
med Örebro läns finska förvaltningskommuner. 5380 kr/kommun
 Teaterresa till Köping 22 oktober – ”Parasta ennen/Bäst före”. Buss
kommer att gå från Degerfors via Karlskoga – Örebro till Köping.
Hälleforsare som vill åka med kan ta sig till Karlskoga och åka med
bussen därifrån. Mer information skickas till föreningarna när allt är
klart.
 Funderingar att anordna en finsk filmfestival: visa finska äldre filmer
någon/några dagar. Hyra Folkets Hus en helg och visa gamla filmer
och bjuda på förtäring. Bjuda in folk från andra kommuner också. Per
Schmidt undersöker var man kan få tag på filmerna. Varför inte ha
finsk filmfestival när det är Sverigefinnarnas dag istället för en stor
fest.
 ABF kommer att erbjuda 2 finska kurser i höst. En nybörjar- och en
fortsättningskurs. Betalas av statsbidraget. Ca 7.000 kr/kurs
 Föreläsning Herman Lindqvist 6 oktober. ”När Finland var Sverige”
15.000 kr + övernattning ca 3.000 kr. samt hyra Folkets Hus
Finska föreningen Sarastus står för kaffeservering i cafeterian.
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”Bättre balans” nationell kampanj v.40. Omsorgen erbjuder
föreningar/organisationer en ”egen” dag onsdagen den 5/10 där man
kan visa upp sin verksamhet eller ordna valfri aktivitet. En ny
inbjudan skickas till finska föreningarna. Sarastus kan t.ex. informera
om friluftsdagen som anordnas för länets sverigefinnar på
Örjansgården, Hällefors finska förening har ju sina sopptorsdagar som
man kunde få med i programmet. Men det är föreningarnas eget
ansvar att anmäla aktiviteten till Ann-Louise Eriksson tel. 0591-64202
ann-louise.eriksson@hellefors.se.
En dag under ”Bättre balans”-veckan kommer det att serveras finsk
mat till alla brukare – Karelsk köttgryta (Karjalan paisti). Måltidschef
Stefan Lahti har tagit till sig förslaget och jobbar vidare med det.
Fick en förfrågan från Eila Siimes, Hällefors finska förening, om
skolorna vill medverka i ett Piratlajv där man levandgör kulturarv på
Finnstigen. Hänvisade henne att maila förfrågan direkt till
bildningschefen och kultur- och fritidschefen.

7. Datum för nästa möte
Fredag 25 november kl. 13.00 - 15.00, Valsverket, kommunhuset

