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Samrådsmöte för Finskt förvaltningsområde den 10 april 2019 
Plats: Östhammars kommunhus 
Tid: 18:00 
 
Närvarande: 
Senja Nordin, Hilkka Friman och Ritva Määttä, Gimo Finska Förening  
Maria Nelimarkka, Finlandilaiset  
Janne Sarajärvi, Dannemora-Österby Finska-förening  
Margareta Widén Berggren, kommunalråd Östhammars kommun) 
Hans Raab (koordinator, Östhammars Kommun) 
 
1) Mötet hälsar Hilkka Friman välkommen som ny medlem i Samrådet. 
2) 9 april är Finska språkets dag! Uppmärksammat på kommunens Facebooksida 
3) Tillbakablick på verksamheten – en mångfald av aktiviteter… 
4) Janne pockar på att det borde informeras ännu mer om Finskt förvaltningsområde inom 

alla verksamheter i kommunen. Margareta tar upp det på Kommunfullmäktige. 
5) Östhammar ”Årets sverigefinska kommun”! Mycket uppmuntrande och motiverande! 
6) Budgetredovisning och verksamhetsberättelse för 2018 – inga anmärkningar. 
7) ”Mål och riktlinjer” för kommunens arbete med Finskt förvaltningsområde antogs vid KS 

den 29 januari 2019. 
8) Kartläggningen av finskspråkiga boenden och personal på äldreboendena i Östhammars 

kommun presenterades och det konstaterdes att situationen är tillfredsställande i dagens 
läge men att det gäller att bevaka utvecklingen och se till att det finns tillräckligt med 
finskspråkig personal även i framtiden. 

9) Leena Leppäaho ansluter sig till de frivilliga som hjälper till att serva de finskspråkiga på 
äldreboendena – budskapet tas emot med glädje och tacksamhet! 

10) Livlig diskussion om information på finska via telefon på vårdcentraler och förvaltningar. 
Margareta tar upp det med lämpliga tjänstemän och politiker. Man borde kunna trycka på 
en knapp (som hos Östhammar direkt) och få information på finska! 

11) Läkare och psykologer som kan finska borde finnas tillgängliga på Akuten i Uppsala – det 
efterlyses samarbete med Uppsala i den frågan. 

12) Suomela – Finska föreningens hus i Gimo. Maria redogör för läget, husets skick och Finska 
föreninges syn på saken. Hur ser framtiden ut? Hur ska det gå med huset? Ska Finska 
föreningen flytta till en annan byggnad? Margareta kontaktar Helen Åsbrink och 
återkommer till Maria Nelimarkka & Co om vilka möjligheter det finns. 

13) Undervisningen i finska på kommunens skolor löper bra men det är inte många som läser 
finska – 12 elever på 8 skolor. 

14) Det informeras om kommande evenemang – närmast ”Allsång på Knutmassomuséet med 
Kiirminnakören – Olavi-Virta-sånger” den 11 maj kl. 1400. 

15)  Mötet avslutas 19.30 
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