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Rauhaisaa Joulua 
 

 
 
  

 

Hallstahammarin kunta haluaa toivottaa kaikille rauhaisaa joulua. Tämä vuosi on ollut 
meille kaikille erilainen. Toivomme kaikki, että tämä pandemia menisi äkkiä ohi. Mutta 
tilanne ei ole parantunut. Kaikilla on vastuu estää tartunnan lisääntymistä. On tärkeä 
noudattaa Kansanterveysviraston ohjeita, pese kädet, pysy kotona jos olet sairas, 
huolehdi turvaväleistä jne. Seuraa uutisia, pandemian tilanne saattaa vaihdella 
alueellisesti. Västmanlandissa on tällä hetkellä huolestuttavia merkkejä. 

Noudattamalla kansanterveysviraton ohjeita, voit vaikuttaa taudin leviämiseen ja 
suojella sekä omaa että muiden terveyttä. 

Tässä filmi uusista neuvoista 
https://www.youtube.com/watch?v=1ugUTAP7jvQ&feature=emb_logo  

 

Toivotan kaikille rauhaisaa joulua ja toivon että sinä ja läheisesi pysytte terveinä.  
Tällaisina poikkeusaikoina moni saattaa kärsiä yksinäisyydestä tavallista enemmän ja 
siksi on hyvä, että pidämme huolta toisistamme erityisen paljon 

Parhain terveisin,  
Anne Alamaa 
 
Puhelin: 0220-240 02 
Sähköposti: anne.alamaa@hallstahammar.se  
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Mitä on tapahtunut kunnassa koronapandemian aikana?  
On ollut erilaista työskennellä, kun on ollut niin paljon ohjeita ja rajoituksia. Olen 
laatinut kontakteja tärkeiden hallintojen kanssa, jotta voimme yhdessä jatkaa 
vähemmistölain noudattamisista. Kunta on yli kymmenen vuotta panostanut 
ruotsinsuomalasten kysymyksiin, ja on tärkeä ylläpitää standardia ja myös kehittää 
työtä. Tässä vähän tietoa toiminnoista, joita olemme suorittaneet: 

• Neuvonpito puhelimitse suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän 
kanssa. Kesällä tapasimme myös fyysisesti ulkona. 

• Digitaalinen joulukonsertti 
• Tiedottamistyötä koronatilaanteesta  
• Digitaalinen lukupiiri käynnistettiin, jonka päämääränä on tarjota kulttuuria kirjojen 

kautta ja toivo että osanottajat saavat ystävän, jonka kanssa voi puhua muustakin kuin 
kirjasta.  

• Kieltä piristäviä kirjapaketteja perheisiin jaettiin viikolla 44. Halusimme innoittaa 
perheitä opettelemaan suomea kotiympäristössään.  

• Kielipaketteja on jaettu esikouluin, äidinkielenopettajalle sekä kunnan neuvoloihin. 
Paketti antaa tietoa monikielisyydestä ja antaa inspiraatiota, miten perheet voivat 
ajatella kun opettavat lapsilleen monta kieltä samanaikaisesti. 

• Yetitabletti Äppelparkenin suomenkieliselle osastolle. Olemme hankkineet  
suurikokoisen taulutietokoneen, joka vastaa suurikokoista TV:tä. Sen kautta voimme 
tarjota vanhuksillemme monipuolisia virikkeitä niin eri toimintoihin kuin sosiaalisen 
kanssakäymiseen. Enemmän informaatiota ja filmejä on osoitteessa  
https://yetitablet.com/ 
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