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Minnesanteckningar från sverigefinskt samrådsmöte 2017-05-17 

1. Mötets öppnande 

Verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde hälsar deltagarna välkomna till dagens 

sverigefinska samrådsmöte och välkomnar också föreningsutvecklare Håbo kommun, representant 

för kulturplaneringsgruppen och en förskolepedagog från förskolan Gröna Dalen. Vid mötet närvarar 

också mötessekreterare. 

2. Anmälan av övriga frågor 

Följande övriga frågor anmäls:  

- Nästa samrådsmöte 

- Bibliotekets bokrea 

3. Godkännande av förra mötets mötesanteckningar  

Minnesanteckningar från föregående möte godkänns och läggs till handlingarna.  

4. Rapport i kallelsen 

En rapport har bifogats kallelsen. Mötesdeltagarna får möjlighet att kommentera den. I rapporten 

finns bland annat en artikel om demenssjukdomar.  

5. Information om förverkligande av idéer och möjligheter till bidrag 

Föreningsutvecklare Håbo kommun berättar om kreativitet och att förverkliga idéer och driva projekt 

genom samarbete i föreningar och sammanslutningar. Likaså informeras mötesdeltagarna om olika 

sätt att finansiera idéerna genom föreningsbidrag, kulturbidrag, stipendier med mera. Information ges 

om arbetarskrivarstipendium, aktivitetsbidrag från Kulturfonden Sverige Finland, Jan Fridegårdpriset 

samt om 1878 Års Stiftelse.  

Vidare lämnar föreningsutvecklaren information om SOFIA-projektet, som är ett integrationsprojekt 

där privatpersoner kan delta och dela erfarenheter med andra människor. Mer information om 

projektet finns på kommunens hemsida. 

6. Utvärdering av trädplanteringen på Dalvägen 16 maj 

Finlands självständighet 100 år firades genom att en finsk rödbjörk planterades på Dalvägen. Bildspel 

från evenemanget visas till musik. Deltagarna i samrådet får också möjlighet att utvärdera 

evenemanget och är positiva till det.     

7. Rapport om vårens finska barnaktiviteter 

Förskolepedagog förskolan Gröna Dalen informerar om de finska barnaktiviteter som ägt rum under 

våren. Bland annat har man snickrat fågelholkar tillsammans med nio barn och sex vuxna och bakat 

samt tillverkat morsdagskort tillsammans med tre barn och fyra vuxna.  
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8. Rapport från kulturplaneringsgruppen 

Kulturplaneringsgruppen har haft möte om vilka artister som ska bjudas in till musiksamlingarna på 

Solängens demensboende. Representant för kulturplaneringsgruppen informerar om att följande ska 

bjudas in:  

7/9 Hannu & Tea 

19/10 Dansföreställning med Lina Lundin  

9/11 Pentti Erkkilä 

7/12 Heidi Kaarto & Aila Mattila 

 

Nästa kulturplaneringsmöte sker i november.  

 

Fråga uppkommer om ifall sångstunderna kunde anordnas oftare. Verksamhetsutvecklare finskt 

förvaltningsområde informerar om att det för närvarande inte finns medel för detta. Likaså 

uppkommer fråga om ifall det finns andra kostnader för sångstunderna, exempelvis lokaler osv. 

Svaret är att det som kostar är artisternas arvode, reseersättning, sociala avgifter samt kostnaden för 

fika. 

9. Krisberedskapsveckan 

Krisberedskapsveckan ägde rum veckan innan samrådsmötet och handlade om vad människor själva 

kan göra och bidra med vid olika samhällsstörningar. Samrådsdeltagarna får göra en 

diskussionsövning kring hur man kan förbereda sig för en samhällskris. Informationsblad om vad 

som bör finnas i en krislåda i hemmet delas ut.  

10. Diskussion om höstens läsecirkel 

Samrådsdeltagarna informeras om att antalet deltagare i läsecirkeln sjunkit de senaste åren, från 13 

stycken år 2013 till fem år 2017. Kostnaden för cirkeln är dock lika stor oavsett antal deltagare, vilket 

innebär att cirkeln nu är mer än dubbelt så dyr per deltagare. Fråga väcks därför om medlen för 

läsecirkeln ska omfördelas till andra ändamål, exempelvis till en extra filmvisning.  

Samrådsdeltagarna diskuterar förslaget och kommer fram till att läsecirkeln kanske kan lösas utan 

ledare om inte medel finns. Detta om man får fortsätta disponera lokalen på biblioteket. Först ska 

dock försök att värva fler medlemmar till läsecirkeln göras. Samrådet fattar därför inget beslut i 

frågan idag.  

Synpunkt på att eventuella extra medel bör satsas på extra filmvisning och/eller musik på Solängen 

framkommer. Läsecirkeldeltagarna lämnar också önskemål om att förlänga träffarna från en timme 

till en och en halv timme.  

11. Fråge- och synpunktsstund 

Samrådsmötesdeltagarna får möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter om den finska 

verksamheten såväl muntligt som skriftligt. De frågor som kommer in skriftligt besvaras genom en 

rapport i kallelsen till nästa samrådsmöte.  

Diskussion uppkommer angående ett morsdagsevenemang som ägt rum på Pomona och som uppges 

vara dåligt arrangerat. Tilläggs att man måste ha framförhållning om man har avsikt att ha aktiviteter 

Pomona under helgen då de har mindre personal där då.  
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12. Övriga frågor 

Nästa samrådsmöte 

Nästa samrådsmöte är onsdagen den 27 september kl. 19.00 i Övergranssalen och fika serveras från 

kl. 18.30.  

Bibliotekets bokrea 

Biblioteket kommer ha en bokrea med start 3 juni. Även finska böcker kommer reas ut.  

13. Mötet avslutas 

Verksamhetsutvecklare finskt förvaltningsområde avslutar mötet kl. 20:45. 
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Ruotsinsuomalaisen neuvonpidon muistiinpanot 17.5.2017 

1. Kokous avataan 

Suomen kielen hallintoalueen toiminnankehittäjä toivottaa osallistujat tervetulleiksi illan 

ruotsinsuomalaiseen neuvonpitoon ja toivottaa myös Håbon kunnan yhdistyselämän kehittäjän, 

ryhmäjäsenen kulttuurisuunnitteluryhmästä ja esikoulupedagogin Gröna Dalenin esikoulusta 

tervetulleiksi. Neuvonpitokokouksessa on myös läsnä kokoussihteeri. 

2. Muiden kysymysten ottaminen asialistalle 

Seuraavat muut kysymykset ilmoitetaan asialistalle mukaan otettaviksi:  

- Seuraava neuvonpitokokous 

- Kirjaston alennusmyynti 

3. Edellisen neuvonpidon muistiinpanojen hyväksyminen  

Edellisen neuvonpidon muistiinpanot hyväksytäään ja merkitään tiedoksi.  

4. Kutsuun sisältyvä raportti 

Kutsuun sisältyy raportti. Neuvonpitoon osallistuvat saavat tilaisuuden kommentoida sitä. Raportissa 

on muun muassa artikkeli dementiasairauksista.  

5. Tiedotusta ideoiden toteuttamisesta ja mahdollisuuksista avustukseen 

Yhdistyselämän kehittäjä kertoo luovuudesta, ideoiden toteuttamisesta ja hankkeiden läpiviemisestä 

yhdistysten ja yhteisöjen yhteistyön puitteissa. Samoin osallistujat saavat tietoa ideoiden eri 

rahoituskeinoista yhdistysavustusten, kulttuuriavustusten, stipendien jne. avulla. Tietoa annetaan 

työnväestön kirjailijastipendistä, Kulttuurirahasto Sverige:n toiminta-avustuksesta, Jan Fridegård-

palkinnosta sekä säätiöstä 1878 Års Stiftelse.  

Tämän lisäksi yhdistyselämän kehittäjä antaa tietoa SOFIA-hankkeesta, joka on integraatiohanke ja 

johon yksityishenkilöt voivat osallistua jakaen kokemuksiaan toisten ihmisten kanssa. Lisätietoja 

hankkeesta on kunnan kotisivulla.  

6. Puun istutuksen arviointi (Dalvägen 16. toukokuuta) 

Suomen satavuotiasta itsenäisyyttä juhlittiin istuttamalla suomalainen punakoivu Dalvägenin 

kupeeseen. Tilaisuutta dokumentoiva kuvasarja näytettiin musiikin säestämänä. Neuvonpitoon 

osallistuvat saavat tilaisuuden arvioida tapahtumaa ja neuvonpito suhtautuu siihen myönteisesti.  

7. Raportti kevään suomenkielisistä lastentapahtumista 

Esikoulupedagogi Gröna Dalenin esikoulusta tiedottaa keväällä järjestetyistä suomenkielisistä 

lastentapahtumista. Nämä sisälsivät muun muassa linnunpönttöjen nikkarointia, johon osallistui 

yhdeksän lasta ja kuusi aikuista sekä leivontaa ja äitienpäivän onnittelukorttien piirtämistä johon 

kolme lasta ja neljä aikuista osallistui.  

8. Kulttuurisuunniteluryhmän raportti 

Kulttuurisunnitteluryhmällä on ollut palaveri siitä, mitkä artistit kutsutaan Solängenin dementia-

asuntolan musiikkitapahtumiin. Kulttuurisuunnitteluryhmän jäsen tiedottaa, että seuraavat artistit 

kutsutaan esiintymään tapahtumiin:  
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7.9. Hannu & Tea 

19.10. Tanssiesitys; tanssija Lina Lundin  

9.11. Pentti Erkkilä 

7.12. Heidi Kaarto & Aila Mattila 

 

Seuraava kulttuurisuunnittelupalaveri on marraskuussa.  

 

Neuvonpitoon osallistuva tiedustelee, voitaisiinko laulutuokioita järjestää useammin. Suomen kielen 

hallintoalueen toiminnankehittäjä tiedottaa, ettei siihen tällä hetkellä ole taloudellisia varoja. Samoin 

kysytään, onko laulutuokioiden yhteydessä muita kustannuksia, esimerkiksi huoneistosta jne. 

Vastaus: kustannuksiin kuuluvat artistien palkat, matkakorvaukset, sosiaaliset kulut ja kahvittelu.  

9. Kriisivalmiusvikko 

Kriisivalmiusvikko oli viikkoa ennen neuvonpitoa. Kriisivalmiudella tarkoitetaan sitä, mitä yksilö 

pystyy valmistautumaan ja avustamaan eri yhteiskunnallisten häiriöiden sattuessa. Neuvonpitoon 

osallistuvat keskustelevat siitä, miten yhteiskunnalliseen kriisin voidaan valmistautua. Tiedotuslehti, 

joka kertoo mitä kaikkea kodin kriisilaatikkoon tulee kuulua, jaetaan osallistujille.  

10. Keskustelua syksyn lukupiiristä 

Tiedotetaan, että lukupiiriin osallistuvien lukumäärä on ollut laskussa viime vuosina, kolmestatoista 

osallistujasta vuonna 2013 viiteen vuonna 2017. Lukupiirin kulut ovat yhtä suuret riippumatta 

osallistujien määrästä, mikä merkitsee sitä, että lukupiiri on nyt yli kaksi kertaa kalliimpi laskettuna 

jokaista osallistujaa kohti. Kysymys ilmaantuu, tulisiko lukupiiriiä varten varatut rahat käyttää 

muihin toimintoihin, esimerkiksi elokuvaesitykseen.  

Neuvonpitoon osallistuvat keskustelevat ehdotuksesta ja päätyvät siihen, että lukupiirin vetäminen 

voidaan ehkä ratkaista ilman vetäjää, mikäli varat puuttuvat. Tämä edellyttää sitä, että kirjaston tiloja 

myös vastedes saadaan käyttää. Ensin kuitenkin ryhdytään värväämään lisää osallistujia lukupiiriin. 

Neuvonpito ei täten päätä asiasta mitään tässä kokouksessa.  

Neuvonpito esittää mielipiteen, että lisävaroja tulisi satsata lisäelokuvaesitykseen ja/tai Solängenin 

musiikkituokioihin. Lukupiiriin osallistuvat ilmaisevat toivomuksen, että lukupiirin kokoontumisia 

tulisi pidentää tunnista puoleentoista tuntiin.  

11. Kysymys- ja mielipidetuokio 

Neunvonpitoon osallistuvat saavat tilaisuuden esittää kysymyksiä ja mielipiteitä suomenkielisestä 

toiminnasta, sekä suullisesti että kirjallisessa muodossa. Kysymyksiin, jotka ovat jätetty kirjallisina, 

vastataan ensi neuvonpidon kutsun yhteydessä.  

Neuvonpito keskustelee äitienpäivän tapahtumasta joka oli Pomonassa ja jonka väitetään olleen 

huononlaisesti järjestetty. Lisäyksenä keskusteluun mainitaan, että jos on aikomus järjestää 

Pomonassa tapahtumia viikonloppuisin, niin ennakoimisen tulee olla hyvä, koska Pomonassa on 

viikonloppuisin vähemmän henkilökuntaa töissä.  

12. Muut kysymykset 

Seuraava neuvonpito 

Seuraava neuvonpito on keskiviikkona 27. syyskuuta klo 19.00 Övergranssalenissa ja kahvitarjoilu 

on klo 18.30 alkaen.  
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Kirjaston alennusmyynti 

Kirjasto järjestää alennusmyynnin alkaen 3. kesäkuuta. Myös suomenkielisiä kirjoja sisältyy 

alennusmyyntiin.  

13. Kokous päätetään 

Suomen kielen hallintoalueen toiminnankehittäjä päättää kokouksen klo 20:45. 

 


