
               MINNESANTECKNINGAR 

                         Nätverk Finskt förvaltningsområde 

                             Motala den 8/6 kl.9.00-12.00 

Närvarande: Sari Johansson, Suvi Sivula, Tiina Mauritzell, Raija 

Arvidsson och Rolf Holm 

Norrköping:  

Inom äldreomsorgen så växer den finska avdelningen med både 

personal och boende. Planeras nya platser. Har för närvarande 

ingen kö till äldreomsorgen. 

Förskolan är man på ruta ett igen. Profilerar förskolor några i city 

och några i yttre områden. Ambulerande förskoleläraren fortsätter. 

Till barnomsorgen är det kö. Hemspråk bedrivs både i och utanför 

skoltid. 

Programbladet för 100-årsjubileum är inte riktigt färdigt än. 

Inleds vid kulturnatten och pågår till den 6/12 som då kommer att 

hållas med öppet hus i Rådhuset med middag. 

 

Finspång: 

Inom äldreomsorgen finns det en avdelning med finskspråkig profil, 

men är på gång att bli en helt finskspråkig avdelning. 

Har satt upp affischer på MVC och BVC om fördelar med 

tvåspråkighet och att det finns bokpaket att få för dom finsktalande 

familjerna. Efterfrågan har inte varit så stor. Svårt att nå 

barnfamiljerna. 



100-års firande startar med nycirkusföreställningen Mad in Finland 

den 23-27 augusti. Finskaföreningar lite olika arrangemang. Den 

6/12 blir det bankett i kulturhuset med Ilkka Vainio konsert. 

Region Östergötland: 

Rolf informerade om arbetet med att få 1177 på finska(se bilaga) 

Tiina kontaktar Anna Bowall på Inera. 

Biblioteket bättre på nationella minoriteter. Det finns ett nätverk 

för barnboksbibliotekarier. En tanke är att man skulle kunna 

samarbeta med dom om hur vi kan få barn och barnfamiljer att ta 

vara på sitt modersmål. Rolf kolla om man kan få till ett möte 

eventuellt i oktober. 

 

Motala: 

Inom äldreomsorgen så har vi en finsk avdelning på Strömsborg. I 

dags läget bor det två finsk talande äldre där. Det finns 10 finsk 

talande personal som jobbar på det boendet(men på olika 

avdelningar). Vi ska försöka att få igång någon form av anhörigstöd 

till hösten. 

All modersmåls undervisning ligger utöver läroplanens timmar. 

Läses ofta efter skoldagen. Dom elever som läser finska får 

skolskjuts till och från Fria Intermilia (det är en friskola som 

kommunen köper hemspråks undervisning från). 

Vi har en familj i dags lägget som efterfrågat förskola på finska. 

Kommun håller på och inventerar personal som är finsk språkig och 

kollar om man kan ha en avdelning med finsk profil. 



100-års firande började den 3/6 med utställningen Arvet på 

radiomuseet. Finska föreningarna ordnar olika aktiviteter under 

hösten. Det hela avslutas med en lite större tillställning den 6/12 

med bl.a. en konsert ”Minnenas bulevard” och middag på kvällen. 

Programmet är inte riktigt färdigt än. 

Vi diskuterar vad vi tyckte om träffen i Stockholm. 

Raija pratar om ärendet som hon har haft länge och som hon inte 

kommer någonvart med. 

Vi avslutar dagen med en gemensam lunch på Levins matsalar. 

Nästa träff blir i Linköping Regionhuset den 19/9 kl.9-12  

 

 

 


