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Finska församlingskretsen
Korskyrkan
Hällefors finska förening
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
Inför erfarenhetsutbytet i Lindesbergs kommun 1/4 kl 09.00-15.00.
Dom som åker med är: Marjo Mäkinen, Samordnare Hällefors kommun,
Margareta Olken områdeschef omsorgen Hällefors kommun, Veikko Mäkinen
finsk förening Sarastus Hällefors, Tuula Ahola finska förening Sarastus. Siv
Sander Ordförande Kommunfullmäktige har anmält förhinder.
Marjo har beställt 3 st. sångböcker till: Små, små visor – Pikku, pikku lauluja.
Böckerna innehåller ett femtiotal kända barnvisor, återgivna dels på finska,
Böckerna ska delas ut till Församlingens finska verksamheter i Hällefors och
Grythyttan samt till Finska föreningen Sarastus.
Hällefors Närradio: Kenny Johansson redogjorde grundligt för Närradions
arbete och ekonomi bl.a. vad bidraget, som betalas ut av finska
förvaltningspengarna, används till. Bidraget täcker nätt och jämnt STIM- och
sändningsavgifterna för finska sändningarna. Vill vi ha mer information kan
vi kalla till ett möte där vi bara diskuterar radiosändningar.
Information som ska sändas i finska sändningarna skickas till Eila Siimes.
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3. Dagens ämne avhandlas
Inget speciellt ämne avhandlades.
Tanken var att diskutera förskola helt eller delvis på finska och
modersmålsundervisning. Information och underlag saknades så vi flyttar
fram temat till nästa möte.
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.
Redovisning av utbetalda bidrag
5. Övriga frågor
Marjo ska under våren informera bildnings- omsorgs- och Val och
demokratinämnden samt KPR (kommunala pensionärsrådet) om finska
förvaltningsområdet.
Sverigefinnarnas dag: Tack vare mycket jobb och gott samarbete, mellan
finska föreningar och organisationer, hamnade den totala kostnaden på strax
över 65.000 kr. Tillställningen var mycket uppskattad. Mycket positiva
kommentarer från besökarna som uppgick till ca 340 personer från olika håll i
länet.
Sverigefinska familjelägret kommer att hållas på Bergslagsgården i Sävsjön
1-3 augusti 2014. Lägret anordnas i samarbete med SFRF (Sverigefinska
riksförbundet) och länets finska förvaltningskommuner. SFRF tar emot
anmälningarna. Information om lägret finns på både finska och svenska på
kommunens hemsida och på Facebook.
Informationsblad/häften som föreningarna/organisationerna ska dela ut till
sina medlemmar:
 Säkerhet i vardagen (Turvallinen arki)
 Kommunens informationsblad på finska.
Informationsbladet finns även att hämta på Medborgarplatsen och
Hällefors bibliotek.
6. Ekonomi
Ansökan om minoritetsspråkmedel:
Hällefors Närradioförening: 6000 kr godkändes
Korskyrkan: 2800 kr godkändes
Redovisning av ekonomin nästa möte.
7. Datum för nästa möte
2014-05-30, Valsverket, Kommunhuset, kl 10.00 – 12.00
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