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Samrådsmöte 26 november 2018 
 
Närvarande: 
Senja Nordin och Ritva Määttä, Gimo Finska Förening  
Maria Nelimarkka och Marita Välimaa, Finlandilaiset  
Oiva Sarajärvi och Janne Sarajärvi, Dannemora-Österby Finska-förening  
Raili Karjalainen, Kommunala pensionsrådet och rådet för funktionsnedsatta.  
Marja-Leena Forsberg, Alunda, , Jussi Bääk. Norrtälje Finska förening samt 
Margareta Widén Berggren, Ulf Andersson, Håkan Dahlqvist och Hans Raab, 
Östhammars Kommun 
 
Gäster: Zacharias Fjellander, lärare i finska, Jussi Böök, Hallstaviks finska förening 
 
Plats: Östhammars kommunhus 
Tid: 18:00 
 

1) Verksamhetsberättelse 
Några nedslag: 

• Vernissage 
• Två kurser i finska 
• Utdelning av priset till finska elever i det finska språket 

 

Beslut: 
Hans kollar upp om GDPR-säkring av register av finsktalande personal  
 
 

2) Finsk information på kommunens hemsida 
Visning av vad som visas på sidan. 
 

3) Genomgång av mål och riktlinjer 
Inga frågor på det  
 

4) Presentation av Zacharias Fjellander– hemspråkslärare i finska språket 
13 elever på 8 skolor 
 

5) Broschyrer om hälsovården 
Fem broschyrer finns framtagna – både i tryckt form och på nätet. 

http://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/forvaltningsomrade-pa-finska/suomeksi/


osthammar.se 
 

 
6) Nytt från finska föreningarna 

Oiva berättade om aktiviteter från Österbybruks finska förening 
Ritva likaså från Gimo finska förening och så avslutade Maria om verksamheten 
inom Finlandilaiset. 
 
Beslut: Framföra synpunkter på att hemspråksundervisningen rimligen borde ske 
på skoltid 
 

7) Ny kultur- och fritidschef 
Hans berättade om sitt möte med Elin Dahm. Elin blir Hans’ närmaste chef från 
årsskiftet. 
 

8) Filmlistan 
Hans berättade om erbjudandet att låna finska filmer. 
 

9) Seniorkollo – idépresentation från Jussi Böök, sommaren 2019 
Idén tilltalade gruppen – särskilt den del som innebär nya kontakter mellan 
föreningarna i Roslagen. 
 
Beslut: Finska föreningarna i vår kommun undersöker om det finns intresse att gå 
vidare. Svar till Hans innan nyår. 
 

10) Den finska kvinnan – konstutställning, underhållning och förtäring den 10 
februari2019 
Ari Haatainen blir dragplåster. 
 

11) Övriga frågor 
Hårt arbete/kova työ mm 

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/dragspelskungen-ari-haatainen-lockar-unga-med-techno
https://www.svtplay.se/hart-arbete---kova-tyo
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