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Datum

2015-08-28

Finska samrådsgruppen
Plats
Datum

Valsverket, Kommunhuset
2015-08-28 kl: 10.00-11.00

Närvarande:

Marjo Mäkinen
Jouko Vehkalahti
Veikko Holm
Jorma Veijalainen
Matti Nylund

Hällefors kommun, samordnare
Hällefors Närradio Finska sändningar
Korskyrkan
Hällefors finska förening
Finnstigen

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar
2. Återkoppling till tidigare teman eller tidigare väckta frågor
Kostnad för att översätta kommunens information. 1,70 kr/ord
Informationsbladet: ca 3000 kr
3. Dagens tema avhandlas
Äldreomsorg:
Socialchef Ingrid Holmgren vill att äldreomsorgs-frågorna som togs upp på
samrådsmötet 20150424 tas upp i ledningsgruppen och då blir det tyvärr inte
förrän den 2 september. Så vi flyttar fram äldreomsorgsfrågorna till nästa
möte 20151127.

4. Tema inför nästa möte
Äldreomsorg.
5. Övriga frågor
 18 pers. på informationstillfället på finska på församlingshemmet.
Föreläsare Tiina Kiveliö
 Konstutställning Jussi Taipaleenmäki ca 40 besökare.
2 litografier á 2200 kr st. inköptes. Litografierna föreställer Tapio
Rautavaaras sånger:
o Pelimannin penkillä (sv. ”På spelmannens bänk” – egen
översättning)
o Isoisän olkihattu (sv. ”Farfars stråhatt” egen översättning)

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

Medborgarplatsen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15
Hällefors

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3
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ABF kommer att starta upp fortsättningskurs och eventuellt en ny
grundkurs i finska i höst.
3/12 kommer 2 st. av kommunens äldreboenden att få njuta av en
soloföreställning av Lina Lundin, ”Kärleken till Tangon och
Karaoken”. Sker i samarbete med Region Örebro län samt länets
finska förvaltningsområden.
Regional kulturplan i Örebro län 2016-2019
Tack vare samarbete med länets finska förvaltningskommuner och
Region Örebro Län finns det nu ett stycke om ”Nationella minoriteter i
Örebro län” i det nya förslaget till kulturplanen. Beslutas i septemberoktober.
Ny finsk film *2 visas på Folkets Hus i höst. Filmerna betalas av
finska förvaltningspengarna.
o 24/9 Mielensäpahoittaja/Kverulanten
o 5/11 21 tapaa pilata avioliitto/21 sätt att förstöra ett äktenskap
Örebro finska förvaltningsområde startar upp ett projekt om hur man
når ut till unga sverigefinnar. Tanken är att det ska bli länsomfattande.
Länets FFO-samordnare är inbjudna till mötet 27/7.
Men känslan i dagsläget är att det blir svårt att engagera sverigefinska
ungdomar från Hällefors för aktiviteter som händer i Örebro.
Men den stora frågan kvarstår: hur engagerar man unga/medelålders
sverigefinnar i Hällefors?
Ca 60 st. elever (4:e klassare) har besökt Finnstigen i sommar som
elevens val. Finnstigen bjöd på guidningen. Busskostnaden delas
50/50 med skolan och finskt förvaltningsområde.

6. Ekonomi
Samordnaren gick igenom det ekonomiska läget. Som det ser ut nu finns
det en viss del kvar vid årets slut. Men detta är helt beroende på om allt
som är budgeterat för genomförs eller om det tillkommer andra
oplanerade kostnader.
7. Nästa möte
Valsverket, kl 10.00 – 12.00
 Fredag 27 november

