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   Hyvää kesää! 
 

 

 
 

 

Hallstahammarin kunta haluaa toivottaa kaikille aktiivista ja mukavaa kesää. 
Toivottavasti olet löytänyt tapoja piristää arkeasi koronpandemian aikana. Digitaaliset 
tapahtumat ovat yhä tavallisemmat tänään, kun vuosi sitten. Ymmärrämme että kaikilla 
ei ole mahdollisuus osallistua näihin digitaalisiin kokouksiin, konsertteihin jne. 
Panostamme kouluttamiseen ja olemme startanneet projekti Digisyrjinnän keskeyt-
täminen. Seniorit saavat lainata iPad-tabletin ja oppia käyttämään sitä. Lisää tietoa tulee 
syksyllä. Meillä on neljä henkeä mukana testiryhmässä ja syksyllä tehdään arviointi, 
miten projekti jatkuu. Hyvä on kuitenkin, että voimme seurustella toisten kanssa 
digimaalimassa, kun emme saa tavata fyysisesti. Moni kaipaa tavallisempaa arkea, 
kulttuuritapahtumia, seuratoimintaa ja halata lastenlapsia. Toivomme että voimme 
järjestää tapahtumia syksyllä taas. Siihen mennessä olette tervetulleita käymään meidän 
kirjastoissamme, olemme ostaneet paljon uusia kirjoja. Nyt on jo moni saaneet rokotteet 
ja huomaamme että koronatilanne on parantunut. On tärkeä jatkossakin, että seuraamme 
uutisia ja Kansanterveysviraston suuntaviivoja.  
Toivotan kaikille rauhaisaa kesää!  

Tervetuloa ottamaan yhteyttä, jos on kysymyksiä. 

Olen lomalla v. 28–32  
 
 
Parhain terveisin,  
Anne Alamaa, suomen kielen hallintoalueen koordinaattori Hallstahammarin kunnassa 
 
Puhelin: 0220-240 02 
Sähköposti: anne.alamaa@hallstahammar.se  
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Korona - Mistä löydän tietoa matkailijalle? 
 
Moni on soittanut ja kysynyt mitkä säännöt ovat voimassa, jos matkustaa 
suomeen. Finentry-palvelun kautta saat tietoa ja toimintaohjeet 
koronavirustestauksiin ja omaehtoiseen karanteeniin liittyen. Palvelu on 
olemassa sekä suomeksi että ruotsiksi. 

https://www.finentry.fi/  

 

Hemestra – Lomaile kotona 

Kesälehti on jaettu kaikkiin koteihin ja voit myös löytää sen monissa 
eri paikoin Hallstahammarin kunnassa. Lehdestä voit löytää vinkkejä 
mitä kaikkea kivaa voit tehdä meidän kunnassamme.  

www.hallstahammar.se  

 

Seniorikassi 

Kun kunta jakoi seniorikasseja aikaisemmin tänä vuonna, niin kassissa 
oli kyselykaavake missä oli kysymyksiä, miten kunnan kuuluisi 
kehittää suomenkielistä palvelua suomenkielisille senioreille. 70 
kasseja jaettiin ja 19 vastausta otettiin vastaan. Voi olla niin että 
pariskunnat vastasivat yhdessä kyselykaavakkeen ja siksi tuli vain 19 
vastausta meille kuntaan. Kiitos teille kaikille, jotka lähettivät 
vastauskesi kuntaan ja kiitos positiivisesta palautteesta kassin 
sisällöstä. 
 

Tässä lyhyt yhteenveto vastauksista: 

• 17 haluaa että lähetetään kotia tietoa kunnan palveluista. 
• 6 käyttää kunnan suomenkielistä kotisivua, 10 ei ole käyttänyt. 
• 6 on tyytyväisiä kunnan palveluihin mutta voisi kehittää yleistä informaatiota, 

kulttuuripalveluja, ja asuntokysymykset esim. lisää hissitaloja.  
• 9 haluaa asioida suomeksi kun ottavat yhteyttä kuntaan. 

Muuta: Järjestää yleinen tiedotustilaisuus missä kerrotaan mihin kunta haluaa panostaa 
tulevaisuudessa. Ostaa uusia kirjoja kirjastoon, vanhusten turvallisuus on tärkeä ja että 
kotipalvelu toimii hyvin. 

Vuoden kesälehti - 
lomaile kotikunnassasi. 

Seniorikassista löytyi 
kaikenlaista materiaalia. 

mailto:kommun@hallstahammar.se
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Uusi kirjoja Västmanlandin kirjastoissa 
Olemme tehneet esitteen mistä voit lukea lyhyen yhteenvedon uusista suomenkielisistä 
kirjoista. Jos kirja ei löydy sinun kuntasi kirjastosta pyydä henkilökunnalta apua, niin he 
tilaavat sen sinulle. Jättäkää heille mielellään ehdotuksia mitä kirjoja haluaisitte, että he 
ostavat Hallstahammarin kirjastoon. Västmanlandin kirjastojen 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. 
www.bibliotekivastmanland.se  

  

mailto:kommun@hallstahammar.se
http://www.bibliotekivastmanland.se/


  2021-06-23  
Sida 4 av 7 

 

 
Hallstahammars kommun | 734 80 Hallstahammar | kommun@hallstahammar.se | 0220-240 00 | www.hallstahammar.se 

 

 

 

 

Myyssata voitti Sveriges Radio Finskan Vuoden 
ruotsinsuomalainen sana - kilpailun! 

Toiseksi tuli kronglata ja kolmanneksi skoijata.  

Viime vuonna voitti sana fiikata.  

mailto:kommun@hallstahammar.se
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Tässä vähän tietoa eri aktiviteeteistä 
kunnassamme 
 
Esikoulu ja koulu 

• Tämän lukuvuoden aikana on 13 oppilasta lukenut suomea äidinkielenä. 
Opettaja on lopettanut ja kunta etsii uutta opettajaa. 

• Esikoulussa Nyckelpigan lapsilla on mahdollisuus saada tukea suomen kielen 
kehityksessä. Lapset ovat keväällä saanet toivoa mitä leluja he haluavat, jotka 
liittyy heidän suomalaisuuteen. Heidän toivomuksensa mukaan olemme ostaneet 
muun muassa muumitalon.  

• Järjestämme yhdessä Västmanlandin läänin suomen kielen hallintoaluekuntien 
kanssa, koulutuspäivä esikouluhenkilökunnalle syyskuussa.  

 

Vanhustenhuolto + seniorit 
• Projekti Digisyrjinnän keskeyttäminen - seniorit saavat lainata iPadin ja oppia 

käyttämään sitä. 
• Äppelparken erityisasuntolassa on suomalainen osasto ja suomea puhuvaa 

henkilökuntaa ja tarjoamme aktiviteettejä ja kulttuuritapahtumia suomeksi. 
• Keski-ikä meidän erityisasuntoloissamme on 87,2 vuotta.  
• Sosiaalihallinto panostaa muun muassa dementiatiimiin (+ medicinskt ansvarig 

sjuksköterska/medicinskt ansvarig för rehabilitering, förebyggandeverksamhet). 
• YetiTabletti Äppelparkenissa toimii hyvin ja se iloitsee asukkaita ja 

henkilökuntaa. Kunta on ostanut Lövåseniin ja Strandgårdeniin myös 
YetiTabletit. Se on suurikokoinen taulutietokone, joka vastaa suurikokoista 
TV:tä. 

• Uusi vanhainkoti Herrevad Kolbäckissä, aukaistaan v. 
2025: 55 paikkaa. Sauna on suunnitteluissa mukana. 

• Haluatko ohjata senioreille keskusteluryhmiä suomeksi 
(yhteistyössä Studieförbundet Vuxenskolanin kanssa). 
Tarjoamme koulutusta sinulle, ota yhteyttä Anne Alamaan. 

 
Kieli ja kulttuuri 
Korononapandemian aikana on ollut vaikea tarjota kulttuuritapahtumia. 
Kulttuuritarjonnan menestyksen avain on ollut yhteistyö. Monen vuoden aikana on 
kulttuurintarjonta läänissä ollut tosi laaja. Tavoitteena on ylläpitää se taso ja tarjota 
monipuolista ja korkealaatuista suomalaista ja ruotsinsuomalaista kulttuuria kunnan ja 
läänin asukkaille. Pyrimme järjestämään tapahtumia syksyllä. Seuraamme tarkasti, 
miten koronatilanne etenee.  

 Voit pelata pasianssia 
YetiTabletillä. 

mailto:kommun@hallstahammar.se


  2021-06-23  
Sida 6 av 7 

 

 
Hallstahammars kommun | 734 80 Hallstahammar | kommun@hallstahammar.se | 0220-240 00 | www.hallstahammar.se 

 

Haluamme sinun kertomuksesi!  
Hallstahammarin kunta haluaa kuulla kertomuksesi sinun suomalais-
/ruotsinsuomalaisjuuristasi. Haluamme esittää miltä ruotsinsuomalaisuus näyttää 
kunnassamme ja että ”suomalaisuus” on aina ollut täällä. Ajatuksemme on, että 
kertomukset kootaan kaksikieliseen kirjaan. Haluamme kertomuksia kaiken ikäisiltä ja 
sinun ei tarvitse kirjoittaa romaania. Lähetä sinun tekstisi syksyllä Anne Alamaalle, 
suomen kielen hallintoalueen koordinaattori Hallstahammarin kunnassa.  

Viimeistään 30.9 2021 

Hallstahammars kommun 
Anne Alamaa 
Norra Prästgårdsgatan 1 
734 30 Hallstahammar 

S-posti: anne.alamaa@hallstahammar.se 
Puhelin: 0220-240 02 

Voit kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi. Käytä tietokonetta, tablettia, tai tavallista paperia. 
Voit ottaa apua seuraavista otsikoista, saat tietysti vapaasti kirjoittaa mistä sinä itse 
haluat.  

 
Taustatiedot:  
Tässä voi kirjoittaa seuraavista aiheista: ikä, syntymäpaikka, perhe, lapsuus, ammatti ja 
niin edelleen. 

Suomi: 
Minkälaista oli asua Suomessa? Oliko töitä? Mikä se houkutteli muuttamaan Ruotsiin? 

Ruotsi: 
Miten viihdyit alkuun Ruotsissa? Missä olet ollut töissä Ruotsissa? Oletko tehnyt töitä 
Hallststahammarin kunnassa, jos olet niin missä? Kuinka kauan olet asunut 
Hallstahammarissa? 

Kieli: 
Kuinka tärkeä suomen kieli on sinulle? Minkälaisia haasteita oli oppia ruotsia? Kuinka 
olet onnistunut ylläpitämään suomen kieltä Ruotsissa?  

Muuta: 
Kävitkö suomalaisissa luokissa Hallstahammarissa tai suomenkielisessä päivähoidossa, 
minkälaista se oli? Tunnetko itsesi suomalaiseksi/ruotsalaiseksi/ruotsinsuomalaiseksi? 
Mikä mielestäsi on tärkein, kun puhutaan suomen kielestä ja suomen kulttuurista? Kerro 
hauska tai harmittava tarina kielensekoitus tapahtumasta. 

mailto:kommun@hallstahammar.se
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Kesä-Bingo 
Kuinka säilyttää hyvinvointirutiinit arjessa? Täytä oma bingoruutusi aktiviteeteillä, jotka 
antavat sinulle voimaa ja vahvistaa sinun hyvinvointiasi. Jätä täytetty bingo kunnantalon 
postiluukkuun Hallstahammarissa 30.8–6.9 välillä niin olet mukana arvonnassa. Muista 
kirjoittaa puhelinnumerosi sivulle, ja merkkaa nimellä Anne Alamaa. Voit myös ottaa 
valkokuvan ja lähettää sen sähköpostitse anne.alamaa@hallstahammar.se  
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