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Minnesanteckningar från samrådsmötet finskt förvaltningsområde 2012-08-21 

 

Mötets öppnande  
Projektledaren för finskt förvaltningsområde hälsade deltagare och tjänstemän välkomna till det 
tredje samrådsmötet inom ramen för det finska förvaltningsområdet. En närvarolista skickades 
runt bland deltagarna. Deltagarna ombads hålla sina inlägga korta och koncisa.  
 
Tjänstemännen i panelen bestod av projektledaren för finskt förvaltningsområde, barn- och 
ungdomskoordinatorn, samordnare förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg samt Agneta 
Hägglund, kommunalråd.  

 

Mötesordförande och sekreterare 
Agneta Hägglund, kommunalråd utsågs till mötesordförande. I stället för att en sekreterare 
uppdrogs sköta mötesanteckningarna, spelades mötet in på kassettband. 

Anmälan av övriga frågor 
‐ Pensionärsresa (anmäld av finska föreningens ordförande) 
‐ Föreställning med komikern André Wickström 

Godkännande av förra mötets mötesanteckningar 
Förra mötets mötesanteckningar godkändes och läggs därmed till handlingarna.  

Ett friskare Sverige-veckan i oktober 
Barn- och ungdomskoordinatorn informerade om veckan som äger rum under vecka 42. Veckan 
är ett initiativ från Folkhälsoinstitutet och den genomförs i samarbete med Sveriges kommuner. I 
Håbo kommun planeras aktiviteter som rör goda matvanor och fysisk aktivitet, bland annat 
Qigong, som koordinatorn inbjöd till.  

Förslag kring hälsa och friskvård 
Projektledaren presenterade förslag om en föreläsning på finska om praktiska råd och friskvård 
under ”Ett friskare Sverige”-veckan. Som föreläsare skulle en läkare, dietisk eller 
friskvårdsexpert inbjudas. Samrådet fann att förslaget skulle tas vidare. 

Rapporter 
Sekreteraren för Bålsta Finska Förening informerade om hur bidraget från finskt 
förvaltningsområde till en pysselgrupp i föreningens regi använts. I början fanns 4-5 barn som 
deltagare. Då  pysselgruppledaren var tvungen att avbryta sitt uppdrag för studier tog en annan 
ledare över. Under våren har pysselgruppen samlats en gång i veckan i Skeppets lokaler. 
Aktiviteten har varit uppskattad av barn och föräldrar och den har marknadsförts genom 
biblioteket och leksaksbutiker. De flesta barnen har varit i åldern 3-7 år samt ett barn som är 11 
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år. Föreningen avser att fortsätta med verksamheten under hösten. Samrådet uppmanade 
föreningen att marknadsföra pysselgruppen bättre inför hösten, bland annat genom anslag på 
förskolorna. Föreningens ordförande föreslog att det outnyttjade resebidraget som är inkluderad i 
bidraget ska användas till marknadsföring. 

Finska föreningen informerar om möjligheten att erbjuda finskakurs 
Sekreteraren för finska föreningen har fått fram ett namn på en intresserad kursledare för en 
finskakurs riktad till äldreomsorgs- och hemtjänstpersonal. Personen har lovat att ställa upp som 
kursledare en gång per vecka mellan september och november. Projektledaren upplyste om 
upphandlingsavdelningens begäran om att höra sig för hos fler tänkbara leverantörer innan det 
bestäms vem som erbjuder kursen i finska. Detta för att det inte ska komma kritik från revisorer 
att inköpet har handlagts på ett felaktigt sätt. Projektledaren konstaterade att samrådet därför inte 
kan ta ställning till finska föreningens erbjudande just nu, men tackade för det hittills visade 
engagemanget och intresset att anordna kursen. 

Diverse rapporter 
Inköp av dvd-filmer till äldreboendena Finska spelfilmer har anskaffats för statsbidraget till 
äldreboendet Pomona 4, 2 och Dalängen. Urvalet har gjorts av arbetsgruppen, till vilken 
projektledaren riktade ett varmt tack för den goda arbetsinsatsen. Samtliga filmer har textning till 
svenska. Priset för filmerna är 950 kr/styck. Det höga priset beror på att filmerna är så kallade 
institutionsexemplar. De får därmed visas fritt, hur många gånger som helst, på äldreboendet. 
Håbo bibliotek ansvarar för att filmerna cirkulerar på äldreboendena så att det erbjuds variation i 
filmutbudet. Även böcker och cd-skivor till äldreboendena har köpts in med hjälp av 
arbetsgruppen. 

Status studiecirkel Studiecirkeln ”Tid att minnas” är på upphandlingsrunda hos fyra olika 
arrangörer som ska inkomma med var sin offert senast 31 aug. 

Översättning av kommunens webbsidor Under sommaren har ett antal webbsidor om 
äldreomsorg och barnomsorg översatts till finska. Arbetet att lägga ut dessa översättningar på 
webben enligt vedertagen struktur återstår. Det kommer att meddelas i Bålsta-Bladet när 
webbsidorna har publicerats. 

Finskspråkig förskoleverksamhet 
Samordnaren för förskola och pedagogisk omsorg informerade om utredningen kring 
finskspråkig förskola, pedagogisk omsorg och projektplan. Frågan gäller huruvida förskola ska 
erbjudas helt eller delvis på finska och om därmed barngruppen ska bestå av endast finsktalande 
barn eller om gruppen ska vara blandad. En projektplan är framtagen i samarbete med 
förskolepersonal. För detaljer hänvisade samordnaren till projektplanen som samrådet erhållit. 
Utredningen består av två faser. I den första fasen tas ett förslag fram på hur verksamheten bör se 
ut. Därefter går förslaget till ledningsgruppen och politiken som ska ta ställning. Därefter går 
arbetet vidare till fas två. Denna fas handlar om att ta fram regler och riktlinjer för den 
verksamhet vi väljer att ha. Under hösten kallas finskspråkiga föräldrar till en fokusgrupp. 
Utredningsgruppen diskuterar med föräldrarna hur de anser att verksamheten bör utformas. Man 
kan anmäla sig till fokusgruppen på kommunens hemsida. Under hösten görs även ett 
studiebesök på den tvåspråkiga förskolan Pikku-Erkki i Eskilstuna.    



 SAMRÅD 3(8)

 Datum Vår beteckning 

 
 2012-11-15   nr 2012.3399

 

Finska kulturaktiviteter på Håbo äldreboenden 
Projektledaren informerade att en person i samrådet underhöll finsktalande boende på Pomona 
med dragspelsmusik under midsommarveckan. De boende tillfrågades vid detta tillfälle vilka fler 
aktiviteter de önskar framöver. Svaret blev poesi, allsång och musik. Projektledaren föreslog att 
finskt förvaltningsområde arrangerar ett antal kulturträffar i höst på äldreboendena. Ersättningen 
för de som uppträder vid sådana kulturträffar ligger på cirka 2000 kronor exklusive sociala 
avgifter. Givetvis inbjuds allmänheten också till sådana kulturträffar via annonsering. 
Projektledaren ställde frågan till samrådet om någon önskar medverka vid dessa träffar – 
exempelvis med diktläsning, musik etc. En kvinna anmälde intresse att läsa dikter. 

Frivilliga för dekorering av mediehylla på Pomona 
Projektledaren frågade om det fanns frivilliga som önskar dekorera den bokhylla på Pomona där 
det finskspråkiga beståndet med böcker, cd-skivor och dvd-filmer finns. Det har kommit en 
förfrågan om dekorering från Pomona. Efter mötet togs namn på frivilliga för denna uppgift upp. 

Håbo biblioteks kulturprojekt 
Bibliotekschefen rapporterade om de finskspråkiga aktiviteter som satts igång inför hösten. Inom 
projektet Läskraft som biblioteket bedriver i samarbete med Vuxenskolan söks frivilligläsare. 
Biblioteket har också kommit långt med att ordna bokpåsar med finska böcker till förskolorna. 
Sagostunder för barn kommer igång den 25 augusti. Det blir fyra sagostunder under hösten. En 
läsecirkel drar igång den 1 september. Biblioteket har påbörjat en genomgång av sitt tryckta 
material. En folder om lånekortsregler på finska har tagits fram. Översättning pågår av mer 
material. Aktiviteten ”Tango mellan hyllraderna” som samrådet samtyckte till i förra mötet har 
ännu inte blivit av, men den förverkligas förhoppningsvis till hösten. En mötesdeltagare har vid 
tidigare tillfälle privat framfört önskemål om finska ljudböcker till Håbo bibliotek, och 
bibliotekschefen undersöker i vilken utsträckning önskemålen kan tillgodoses. 

Ledaren för sagostunden presenterade sig 
Ledaren för sagostunden informerade om förberedelserna för hösten sagoaktiviteter på Håbo 
bibliotek. Förutom berättelser använder hon sig även av illustrationer, allt för att berättelserna 
ska bli åskådliggjorda för barnen på bästa möjliga sätt. 

Ledaren för läsecirkeln presenterade sig 
Ledaren för den finska läsecirkeln informerade att den första bok som cirkeln läser blir ”Sä et 
tiedä miltä musta tuntuu” (”Du vet inte hur jag känner mig”). Boken handlar om finska kändisars 
uppväxtvillkor. Projektledaren uppmanade samrådsdeltagarna att anmäla sig till läsecirkeln, 
eftersom det fanns fyra platser kvar. 

Självständighetsdagens firande 
Planerandet för självständighetsdagens firande har framskridit genom gemensamma 
planeringsträffar. Planeringsgruppen har skickat förfrågan till artisten Arja Saijonmaa, men har 
ännu inte fått svar. Ett alternativ har förts fram – artisten Viktor Klimenko. Samrådet samtyckte 
till att Viktor Klimenko inbjuds som artist om Arja Saijonmaa inte kan. En mötesdeltagare 
undrade vilka som ingår i planeringsgruppen. Enligt mötesanteckningarna från föregående 
samråd ska Finska föreningens kvinnoutskott, pensionärsutskott, kommunens pensionärsråd och 
Föreningen Norden inbjudas till planeringsgruppen. Lokalen för firandet är oklar, men det blir i 
varje fall i Bålsta. Planeringsgruppen uppmanades uppmärksamma att det i kommunen bor 
finska krigsveteraner, som har en självskriven plats i firandet. 
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Förslag om föreläsning på svenska om och med krigsbarn 
Projektledaren presenterade ett förslag om en föreläsning på svenska om ett krigsbarns 
upplevelser. I Länsstyrelsen i Stockholms läns anvisningar finns nämligen riktlinjer för det 
nationella minoritetsarbetet som går ut på att förvaltningsområdet bör arrangera någon 
programpunkt på majoritetsbefolkningens språk (svenska) som belyser minoritetsspråkets och –
kulturens betydelse. Samrådet ställde sig positivt till förslaget om att inbjuda en kvinna att 
berätta om sina upplevelser som krigsbarn, under föreläsningsrubriken ”Flickan som tappade sin 
finska”. Dessutom ska en musiker medverka med pianospel för att ge publiken möjlighet till 
eftertanke och musikalisk upplevelse. 

Utvärdering Håbo festdag 
En kort videofilm visades där kommunalrådet Agneta Hägglund dansade med finska 
kommuninvånare under Håbo festdag och konstaterade; ”det var som jag trodde – det går mycket 
lättare att dansa än att prata finska!” 

Samrådet ansåg att platsen framför BCJF där Bålsta Finska Förening stod var väl vald. Ett 
särskilt tack riktades till arbetslaget som byggde den stadiga dansbanan. Tack vare många 
frivilliga krafter översteg inte kostnaderna 25 000 kronor. Det noterades att dansen på Varpsund 
på kvällen inte var så välbesökt av icke-finländare.  

Seniorveckan 
Utvecklingsledaren vid Socialförvaltningen informerade om den kommande Seniorveckan 3-7 
september i Fridegårds lokaler. Hon framhöll särskilt Öppet Hus under tisdagen på 
äldreboendena. Det görs ett tv-reportage om detta som visas i TV Bålsta Enköping på finska och 
svenska. För detaljer om Seniorveckan hänvisade hon till en informationsbroschyr. 

Finska pensionärers resa 
Ordförande för Bålsta Finska Förening presenterade sig. Hon ställde frågan till kommunen och 
samrådet, huruvida föreningen skulle kunna få ett bidrag till en Finlandsresa för pensionärer som 
planeras för oktober. Resans destination är Åbo där resenärerna erbjuds massage, fotvård och 
andra behandlingar. Dessutom kan de som önskar besöka en teaterföreställning. Priset är 1480 
kr/person i B-hytt. I priset ingår en middag under returresan. Ordföranden hänvisar till det stora 
antalet pensionärer i föreningen, som skulle må bra av en dylik hälsofrämjande resa. 
Projektledaren fick i uppdrag att undersöka möjligheterna till bidrag till resan. 

Komikern André Wickström 
Samrådet tillfrågades huruvida man var intresserade att inbjuda ståuppkomikern André 
Wickström med föreställningen ”Alla talar svenska” / ”Kaikki puhuvat suomea” till Håbo. Priset 
är 15 000 kr. Samrådet ansåg att sverigefinnarna är fullt upptagna med självständighetsfirandet i 
början av december (tidpunkten som var föreslagen för föreställningen) och föreställningen 
ansågs för dyr. Förslaget om föreställningen avslogs därför.  

Nästa möte 
Nästa samrådsmöte blir onsdagen den 21 november kl. 19.00 i Övergranssalen. 

Mötet avslutas 
Deltagarna tackas för sin medverkan och mötet avslutas.  
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Muistiinpanot suomen kielen hallintoalueen              neuvottelukunnan 
kokouksesta 2012-08-21 

 

Kokouksen avaus 
Suomen kielen hallintoalueen projektipäällikkö toivotti osanottajat ja virkamiehet tervetulleeksi 
kolmanteen suomen kielen hallintoalueen puitteissa pidettävään neuvottelukunnan kokoukseen. 
Osallistujalista laitettiin kiertämään. Osanottajia pyydettiin pitämään puheenvuorojaan lyhyinä ja 
ytimekkäinä.  
 
Paneeliin osallistuneet virkamiehet olivat projektipäällikkö suomen kielen hallintoalue, lasten- ja 
nuorisotyön koordinoija, esikoulun/ päiväkotien/ pedagogisen huollon koordinoija ja Agneta 
Hägglund, kunnanneuvos.  
 

Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
Kunnanneuvos Agneta Hägglund valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Kokous äänitettiin 
kasettinauhalle, koska sihteeriä ei ollut.  

Muiden asioiden ottaminen esityslistalle  
‐ Eläkeläisten matka (Suomalaisen yhdistyksen puheenjohtaja ilmoitti asian käsiteltäväksi) 
‐ Koomikon André Wickströmin esiintyminen 

 

Edellisen kokouksen muistiinpanojen hyväksyminen 
Edellisen kokouksen muistiinpanot hyväksyttin ja merkittiin tiedoksi.  

Terveempi Ruotsi –viikko lokakuussa 
Lapsi- ja nuorisotyön koordinaattori tiedotti viikolla 42 tapahtuvasta aloitteesta. Ruotsin 
kansanterveyslaitoksen on aloitteentekijä ja viikko toteutetaan yhteistyössä Ruotsin kuntien 
kanssa. Håbon kunnassa suunnitellaan tapahtumia jotka koskevat parempia ruokatottumuksia ja 
fyysistä liikuntaa, muun muassa Qigongia, jonne hän antoi neuvottelukunnan kokouksen 
osallistujille kutsun. 

Terveyttä ja kunnon hoitamista koskevia ehdotuksia 
Projektipäällikkö ehdotti, että ”Terveempi Ruotsi”-viikolla järjestettäisiin suomenkielinen luento 
terveyttä koskevista käytännön neuvoista ja kunnon hoitamisesta. Luennoitsijaksi kutsuttaisiin 
lääkäri, dietisti tai  terveysasiantuntija. Neuvottelukunta puolsi asian etenpäin viemistä. 

Raportit 
Bålstan Suomalaisen Yhdistyksen (BSY) sihteeri tiedotti lasten askartelukerhoa varten saadun 
avustuksen käytöstä. Alussa kerhoon osallistui 4-5 lasta. Koska askartelukerhon vetäjä joutui 
keskeyttämään tehtävänsä opintojen takia, eräs toinen vetäjä tuli hänen tilalle. Kevään aikana 
askartelukerho on kokoontunut kerran viikossa Skeppetin tiloissa. Lasten ja vanhempien 
palautteen perusteella toiminta on ollut pidettyä ja sitä on mainostettu kirjaston avulla sekä 
mainonnalla lelukaupassa. Useimmat lapset ovat olleet 3-7-vuotiaita ja yksi 11-vuotias on myös 
ollut kerhotoiminnassa mukana. Yhdistys aikoo jatkaa kerhoa syksyllä. Neuvottelukunta kehotti 
yhdistystä tekemään mainosta kerhosta vaikuttavammalla tavalla syksyyn nähden, muun muassa 
ilmoituksien avulla päiväkodeissa. Yhdistyksen puheenjohtaja ehdotti, että avustuksen 
käyttämättä jäänyttä osuutta omistettaisiin mainonnalle. 
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BSY tiedotti suomen kielen alkeiskurssin järjestämisestä 
Bålstan Suomalaisen Yhdistyksen sihteeri on löytänyt suomen kielen kurssivetäjän tehtävästä 
kiinnostuneen henkilön. Kurssia tarjottaisiin vanhustenhoito- ja kotipalveluhenkilöstölle. 
Kyseessä oleva henkilö on ilmoittanut olevansa käytettävissä kerran viikossa syyskuusta 
marraskuuhun. Projektipäällikkö ilmoitti, että kunnan hankintaosaston mukaan tulee pyytää 
tarjous useammalta taholta, ennen kuin päätetään, kenelle kurssin järjestäminen luovutetaan 
tehtäväksi. Hankinnan käsittelyjärjestys tulee nimittäin olla hoidettavissa niin, ettei siinä olisi 
moitteen sijaa tilintarkastajien taholta. Projektipäällikkö totesi, että neuvottelukunta ei tällä 
hetkellä pysty ottamaan kantaa BSY:n tarjoukseen, mutta kiitti tähänastisesta kiinnostuksesta. 

Sekalaiset raportit 
DVD-elokuvien hankinta vanhustenkoteihin Suomalaisia elokuvia on hankittu valtion 
avustusrahoilla Pomona 4:n, 2:n ja Dalängenin asuntoloihin. Elokuvat on valikoinut työryhmä, 
jolle projektipäällikkö osoitti lämpimät kiitokset hyvästä työpanoksesta. Kaikissa elokuvissa on 
tekstitys ruotsiksi. Elokuvat maksavat 950 kr/kappale. Korkea hinta johtuu siitä, että elokuvat 
ovat ns. laitoskappaleita. Ne ovat täten vapaasti käytettävissä vanhustentaloissa. Håbon kirjasto 
vastaa siitä, että elokuvia kierrätetään eri vanhustentaloissa, jotta elokuvatarjonnassa olisi tiettyä 
vaihtelua. Kirjoja ja CD-levyjä on myös hankittu vanhustentaloihin, ja tässäkin tehtävässä 
työryhmältä on kysytty neuvoa.  

Opintopiirin tilanne Opintopiiri ”Aikaa muistella/Tid att minnas” on hankintakierroksella – 
neljältä eri järjestäjältä on pyydetty tarjousta 31. elokuuhun mennessä.   

Kunnan nettisivujen kääntäminen Kesän aikana on käännetty suuri määrä vanhustenhoitoa ja 
lastenhoitoa käsitteleviä kunnan nettisivuja suomeksi. Käännöksiä työstetään jotta ne voitaisiin 
julkaista netissä vakiintuneen nettirakenteen ja menettelytavan mukaan. Bålsta-Bladetissa 
ilmoitetaan, milloin nettisivut ovat julkaistu.  

Suomenkielinen esikoulutoiminta 
Esikoulun, päiväkotien ja pedagogisen huollon koordinoija ilmoitti meneillään olevasta 
tutkimuksesta joka koskee suomenkielistä esikoulua, päiväkotitoimintaa ja pedagogista huoltoa. 
Kysymys on siitä, tuleeko kunnan tarjota esikoulua kokonaan tai osittain suomen kielellä ja täten 
myös siitä, tuleeko lapsiryhmien koostua ainoastaan suomenkielisistä lapsista vai erikielisistä 
lapsista. Projektisuunnitelma on laadittu yhteistyössä esikouluhenkilöstön kanssa. 
Yksityiskohtaisten kysymysten suhteen koordinaattori viittasi neuvottelukunnalle annettuun 
projektisuunnitelmaan. Tutkimus koostuu kahdesta eri vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa 
laaditaan ehdotus, millaista toiminnan tulisi olla muodoltaan. Tämän jälkeen ehdotus luovutetaan 
johtoryhmälle ja poliitikoille harkittavaksi. Tämän jälkeen työ edistyy toiseen vaiheeseen. Tässä 
vaiheessa keskitytään sääntöjen ja suuntaviivojen laatimiseen halutulle toiminnalle. Syksyn 
aikana kutsutaan suomenkielisiä vanhempia osallistumaan fokusryhmään. Tutkimusryhmä 
keskustelee vanhempien kanssa siitä, millainen heidän mielestään paras vaihtoehto toiminnalle 
olisi. Fokusryhmään voi ilmoittautua kunnan nettisivun kautta. Syksyllä tutkimusryhmä käy 
opintomatkalla Pikku-Erkin esikoulussa Eskilstunassa. 

Suomenkielistä kulttuuritoimintaa Håbon vanhustentaloihin 
Projektipäällikkö tiedotti, että eräs neuvottelukuntaan kuuluva henkilö viihdytti suomenkielisiä 
vanhuksia Pomonassa hanurimusiikillaan juhannusta edeltävällä viikolla. Vanhuksilta 
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tiedusteltiin tämän tapahtuman yhteydessä, minkä tyyppisestä toiminnasta he olisivat 
kiinnostuneita vastedes. Vastaus oli: runoista, yhteislaulusta ja musiikista.Projektipäällikkö 
ehdotti, että suomen kielen hallintoalue järjestää joitakin kulttuuritapah-tumia vanhustenkodeissa 
tänä syksynä. Palkkio tämän kaltaisissa tapahtumissa esiintyville on 2000 kruunun paikkeilla, 
sosiaalikulut lisäksi. Luonnollisesti myös yleisö olisi tervetullut näihin tapahtumiin, ja yleisöä 
tiedotettaisiin niistä mainonnan avulla. Projektipäällikkö kysyi neuvottelu-kunnalta, haluaisiko 
joku osallistua nähin tapahtumiin esiintyjänä – esim. lausumalla runoja, musisoimalla jne. Eräs 
naishenkilö ilmoittautui runojen lausumiseen. 

Vapaaehtoisvoimia Pomonan kirjahyllyn koristamiseen 
Projektipäällikkö kysyi, olisiko neuvottelukunnassa vapaaehtoisia jotka haluavat ilmoittatua 
Pomonan kirjahyllyn koristamiseen. Kirjahylly sisältää suomenkielisen tarjonnan (kirjat, CD-
levyt ja DVD-elokuvat). Pomonasta on tiedusteltu, haluaisiko joku koristella hyllyn. Kokouksen 
jälkeen oli mahdollisuus ilmoittautua tehtävään. 

Håbon kirjaston kulttuuriprojektit 
Kirjastopäällikkö raportoi aloitteella olevasta syksyn suomenkielisestä toiminnasta. Hankkeeseen 
Läskraft (Lukuvoima), jota kirjasto vetää Vuxenskolanin yhteisenä toimintana, haetaan lisää 
vapaaehtoisia ääneenlukijoita. Kirjasto on myös edennyt aika pitkälle suomenkielisten 
kirjakassien laatimisessa esikouluille. Satutuokiot lapsille lähtevät käyntiin 25. elokuuta. 
Syksyllä järjestetään neljä satutuokiota. Lukupiiri käynnistyy 1. syyskuuta. Kirjasto on myös 
saanut käyntiin painetun aineistonsa tarkastuksen. Esite lainakorttisäännöistä suomeksi on 
laadittu. Meneillään on myös tietyn lisä-aineiston kääntäminen suomeksi. Tapahtuma ”Tangoa 
kirjahyllyjen välissä” jota neuvottelukunta puolsi edellisessä kokouksessa ei vielä ole järjestetty, 
mutta se toteutuu toivottavasti syksyllä. Eräs neuvottelukunnan jäsen on aikaisemmin esittänyt 
henkilökohtaisia toivomuksia suomenkielisistä äänikirjoista hankittavaksi Håbon kirjastoon, ja 
kirjastopäällikkö tutkii, missä määrin nämä toivomukset voidaan toteuttaa.  

Satutuokioiden vetäjä esittäytyi 
Satutuokioiden vetäjä tiedotti syksyn satutuokioiden valmisteluista Håbon kirjastossa. 
Kertomusten lisäksi hän käyttää kuvituksia tuokioissa, havainnollistaakseen kertomuksia lapsille 
mahdollisimman parhaalla tavalla. 

Lukupiirin vetäjä esittäytyi 
Suomenkielisen lukupiirin vetäjä tiedotti, että lukupiirissä ensimmäisenä teoksena luettava kirja 
on nimeltään ”Sä et tiedä miltä musta tuntuu”. Kirja käsittelee suomalaisten julkkisten 
selviymistarinoita. Projektipäällikkö kehotti neuvottelukunnan jäseniä ilmoittatumaan 
lukupiiriin, koska neljä paikkaa oli vielä vapaana. 

Itsenäisyyspäivän juhliminen 
Itsenäisyyspäivän juhlimisen suunnittelu on edennyt yhteisten suunnitelupalaverien myötä. 
Suunnitteluryhmä on lähettänyt tiedustelun artisti Arja Saijonmaalle, mutta vastausta ei ole vielä 
tullut. Vaihtoehtona on artisti Viktor Klimenko. Neuvottelukunta puolsi, että Klimenko 
kutsutaan esiintyjäksi ellei Arja Saijonmaa pääse tulemaan. Eräs neuvottelukunnan jäsen 
tiedusteli, ketkä suunnitteluryhmään kuuluvat. Edellisen kokouksen muistiinpanojen mukaan 
Bålstan Suomalaisen Yhdistyksen naisjaosto, eläkeläisjaosto, kunnan eläkeläisneuvosto ja 
Föreningen Norden kutsutaan mukaan suunnitteluryhmään. Tilakysymys on vielä ratkaisematta, 
mutta juhla pidetään kutakuinkin Bålstassa. Suunnitteluryhmää pyydettiin huomioimaan, että 
kunnassa asuu suomalaisia sotaveteraaneja, joilla tulee olla itsestään selvä osuus juhlimisessa. 
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Ehdotus luennosta ruotsiksi sotalapsen kokemuksista 
Projektipäällikkö esitti ehdotuksen ruotsinkielisen luennon järjestämisestä. Luento koskisi 
sotalapsen kokemuksia. Tukholman läänin lääninhallituksen ohjeista käy ilmi, että hallintoalueen 
tulisi järjestää muutama tapahtuma enemmistökielellä (ruotsiksi), jolloin tiedotettaisiin lähemmin 
vähemmistökielen  ja –kulttuurin merkityksestä. Neuvottelukunta puolsi ehdotusta, että Bålstaan 
kutsutaan naishenkilö kertomaan sotalapsuuteensa kuuluvista muistoistaan”Tyttö joka menetti 
suomen kielensä” –nimisen luennon puitteissa. Tämän lisäksi luennossa tulee olla mukana myös 
muusikko, joka pianosoitollaan luo yleisölle samalla mahdollisuuksia kuullun luennon 
harkinnalle ja musikaalista elämystä. 

Håbo festdagin arviointi 
Neuvottelukunnalle esitettiin lyhyt videopätkä, jossa kunnanneuvos Agneta Hägglund tanssi 
suomalaisten kuntalaisten kanssa Håbo festdagin yhteydessä ja jossa hän kiteytti; ”oli kuten 
arvelin – tanssi käy paljon helpommin kuin puhuminen suomeksi!” Neuvottelukunta oli sitä 
mieltä, että Bålstan Suomalaiselle Yhdistykselle järjestetty paikka BCJF:n edustalla oli hyvin 
valittu. Työporukalle, joka vastasi tanakan tanssilavan pystyttämisestä, annettiin erityinen kiitos. 
Monen vapaaehtoistyöläisen ansiosta kustannukset eivät ylittäneet 25 000 kruunua. Todettiin, 
ettei iltatanssit Varpsundissa houkutelleet kovinkaan montaa ei-suomalaista. 

Senioriviikko 
Sosiaalihallinnon kehitysjohtaja tiedotti tulevasta Fridegårdin tiloissa pidettävästä 
Senioriviikosta, 3-7. syyskuuta. Hän korosti eritoten Avoimet Ovet –tapahtumaa 
vanhustenkodeissa tiistaina. Tästä tehdään televisioreportaasi joka esitetään TV Bålsta Enköping 
–kanavalla suomeksi ja ruotsiksi. Yksityiskohtaisten kysymysten suhteen kehitysjohtaja viittasi 
neuvottelukunnalle annettuun esitteeseen. 

Suomalaisten eläkeläisten matka 
Bålstan Suomalaisen Yhdistyksen puheenjohtaja esittäytyi. Hän kysyi kunnalta ja 
neuvottelukunnalta, voisiko yhdistys saada avustusta eläkeläisten Suomimatkalle lokakuussa. 
Matkan kohteena on Turku, jossa matkailijoille tarjotaan hierontaa, jalkahoitoa ja muuta hoitoa. 
Tämän lisäksi voivat ne, jotka haluavat, käydä teatterissa. Hinta on 1480 kr/henkilö B-hytissä. 
Hintaan sisältyy illallinen paluumatkalla. BSY:n puheenjohtaja viittasi yhdistyksen eläkeläisten 
jäsenmäärään, ja että he kokisivat tällaisen terveyttä edistävän matkan hyvinkin virkistävänä. 
Projektipäällikkö sai tehtäväkseen tutkia, onko mahdollisuutta antaa matkaan avustusta. 

Koomikko André Wickström 
Neuvottelukunnalta tiedusteltiin mitä mieltä se on ehdotuksesta, että kutsuttaisiin esiintyjäksi 
suomalainen koomikko André Wickström joka esiintyy näytöksellään  ”Kaikki puhuvat 
suomea”. Hinta on 15 000 kr. Neuvottelukunta arveli, että ruotsinsuomalaiset kunnassa ovat 
hyvin kiireisten asioiden parissa joulukuun alussa (tämä ajankohta oli esiintymiselle ehdolla) ja 
että näytöstä pidettiin liian kalliina. Ehdotus hylättiin täten. 

Seuraava kokous 
Seuraava neuvottelukunnan kokous pidetään keskiviikkona 21. marraskuuta klo 19.00 
Övergranssalissa. 

Kokous päätettiin 
Osanottajia kiitettiin osallistumisesta kokoukseen ja kokous päätettiin. 


