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Hyvää syksyä
Syksyinen tervehdys Hallstahammarin kunnasta! Arki on vieläkin poikkeusoloissa ja
meidän täytyy yrittää löytää uusia tapoja, jotka piristävät meidän arkeamme. Muistakaa
että lyhyet viestit tai puhelut voivat tehdä yksinäisille henkilöille ison eron ja piristää
heidän oloanne. Vaikka välillä tuntuu vaikealta, on tärkeää katsoa tulevaisuuteen
positiivisesti.
Olen koonnut tässä kirjeessä erilaista tietoa kunnan palveluista ja muita hyviä vinkkejä.
Syksyllä tulemme jakamaan lapsiperheille ilmaisen kirjapaketin. Haluamme inspiroida
heitä elvyttämään suomen kieltä kotona. Hankkeen kautta toivomme, että löytyisi
lapsiperheitä, jotka halua tuoda esille mielipiteitä miten Hallstahammarin kunta voi
kehittää työtä jotka liittyy siihen että kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen.
Haluamme myös kannustaa asukkaitamme ottamaan osaa kulttuuriin, myös sellaisina
aikoina, jolloin kaikki tapahtumat on peruttu. Siksi käynnistämme digitaalisen
lukupiirin missä testaamme uutta tapaa keskustella kirjoista. Starttaamme testiryhmällä
syyskuun puolivälissä. Sitten, kun ollaan arvioitu testikauden, ovat kaikki tervetuloa
kirjastoon missä kirjapiirin kirjat löytyy.
Toivotan kaikille rauhaisaa syksyä ja toivon että sinä ja läheisesi pysytte terveinä. Jos
tarvitsette lisätietoja tai teillä on kysymyksiä, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Yhteystietoni löytyvät alta.
Parhain terveisin,
Anne Alamaa
Puhelin: 0220-240 02
Sähköposti: anne.alamaa@hallstahammar.se
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Jos olet saanut paperin käteesi ja sinulla on älypuhelin niin voit
skannata QR-koodit niin pääset helposti oikeille kotisivuille.
Tässä kuva Cloud QR Skanner sovelluksesta.

Inspiraatiopäivä henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista

Tapahtuma järjestettiin 2.9.2020. Nyt voit katsoa kokoa seminaarin Youtube-kanavan
kautta. Ohjelma käsittelee ennen kaikkea ikäihmisten henkistä hyvinvointia
https://www.youtube.com/watch?v=3VOGrpZeXGk

Opintopiiri – Lakupiiput ja makkarasoppa

Haluatko koota ryhmän ja yhdessä lukea Eija Salmisen kirjan Lakupiiput ja
Makkarasoppa. Ota yhteyttä Leena Eklundiin, hän vastaa kysymyksiinne suomeksi ja
ruotsiksi.
Sähköposti: leenaeklund@bredband.net

Västmanlandin kirjastojen yhteistyö
Yhteistyö edellyttää, että koko kirjastoluettelo on kaikkien lääniläisten käytettävissä
oleva. Bibliotek i Västmanland nettisivuston kautta löydät enemmän tietoa. Sieltä löytyy
myös kirjastojen yhteinen tapahtumakalenteri ja poikkeavat aukioloajat. Tässä linkki
Bibliotek Västmanland kotisivulle:
https://bibliotekivastmanland.se/biblioteken/hallstahammars-bibliotek/
Pääkirjaston aukioloajat
Ma 10.00-18.00
Ti 10.00-17.00
Ke 10.00-18.00
To 10.00-17.00
Pe 10.00-17.00
La: 10.00-14.00
Su: Suljettu
Lisä-aukioloajat Kolbäckin kirjastossa
Täyttämällä lomakkeen, jonka saat pääkirjasosta, saat avainkortin ja PIN-koodin, jolla
pääset sisälle kirjastoon.
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Katso suomalaisia elokuvia kirjastokortillasi

Kirjastokortilla voit katsella suomalaisia elokuvia kotikoneellasi Cineasterna-palvelun
kautta. Tutustu elokuvavalikoimaamme, joka sisältää sekä aikuisten ja lasten elokuvia
sekä dokumentteja. Lainaa elokuva kirjoittamalla 11 ensimmäistä numeroa
kirjastokortistasi. Voit katsoa enintään kaksi elokuvaa kuukaudessa.
https://www.cineasterna.com/sv/library/72/selected

Kulttuuria Västmanlandissa

Västmanlandin suomalainen kulttuuriyhdistys VÄSKY tarjoa kaikenikäisille kulttuuria.
Lisää tietoa löydät klikkammalla linkkiä:
https://www.riksteatern.se/forening/vastmanlands-finska-riksteaterforeningvasky/

Apua ostoksiin koronaviruksen takia

Sinä joka olet yli 70 vuotta ja kuulut ”riskiryhmään” ja haluat apua ostoksiin ja
ruokatavaroiden toimitukseen. Voit tehdä ruokatavaratilauksen suomen kielellä
maanantaista torstaihin kello 7.30–12.00 puhelinnumeroon 0220-240 72. Puhelimeen
vastaa suomenkielinen henkilö. Jos haluat tilata ruotsiksi, voit tehdä sen maanantaista
torstaihin soittamalla FRG:n (Frivilliga resursgruppen) numeroon 076-516 44 34,
0220-240 24 tai 0220-245 68 kello 7.30 ja 14.00 välillä.
https://www.hallstahammar.se/aktualitetsbanken/aktualitetsarkiv/aktualiteter--suomeksi/aktualitetsarkiv---suomeksi/2020-04-03-apua-ostoksiin-koronaviruksentakia

Ruotsin kirkon palveleva puhelin
Ruotsin kirkko tarjoaa suomenkielistä keskustelutukea joka päivä kello 21.00–24.00.
Puhelinnumero: 020-26 25 00
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Teatteriesitys Mormors svarta ögon (ruotsiksi)
Sverige 1963. Mirjams dotter Terttu, hennes man och barn har kommit till Sverige med
den stora arbetskraftsinvandringen. ”Hur länge skall vi stanna? Vi har det ju bra här. Du
måste börja prata svenska! Du måste sluta säga att vi skall flytta tillbaka när vi aldrig
gör det!” Finland 1939 under vinterkriget. Mirjam försöker överleva med sina två barn i
huset mitt i skogen och längtar efter sin man. Kommer han till jul?
https://www.dramaten.se/play/teater/mormors-svarta-ogon/

Vanhoja poikia

Saimaan saaressa miehet, unelmat ja Junnu Vainion musiikki. Neljä miestä tuulisella
Saimaan saarella, muistot, toiveet, syvimmät surut ja hellimmät unelmat jaetaan
yhdessä.
https://www.riksteatern.se/play/manimogenalder?fbclid=IwAR2_jMPxfoIBMcxGT1yp
EjDrTa_fBhGO53rrCFFo0-cVK2JZ7cK--mGEjjI

Kirjavinkkejä
Suomen Tukholman-instituutin kirjaraati jakaa lukukokemuksiaan ja suosittelee
ajankohtaista suomenkielistä kirjallisuutta.
http://www.finlandsinstitutet.se/sv/files/2020/06/Boktips_juni2020vuxna.pdf

SVT Play – Suomeksi

Täältä löytyy kaikenlaista ohjelmaa suomeksi.
https://www.svtplay.se/genre/finska-suomi

Sveriges Radio Finska
https://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=185

Resepti: Ruotsinsuomalaisten leivos – Mustikkaunelma
Tukholmalaisen Anneli Wallinin mustikkaunelma on ruotsinsuomalaisten virallinen
leivos.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6646294
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