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Mötesanteckningar 

1. Nytt från kommunerna 

Motala har fått igång samråd med representanter från finska föreningar och 

Svenska kyrkan. 

Norrköping öppnar nytt finskspråkigt SÄBO, Mariabacken. Anne Pehkonen har 

slutat med sitt arbete kring FFO. 

Inom förskolan finns det nu en ambulerande finskspråkig pedagog som åker runt i 

kommunens förskolor där det inte finns tvåspråkiga pedagoger.   

Norrköping kommer att satsa på mer kultur 2015. 

Idag finns två finskspråkiga träffpunkter i kommunen, Skärblacka och i Hageby. 

Hagebys verksamhet är i fara då kommunen meddelar att träffpunkter ska upphöra 

med verksamhet om inte någon ideell verksamhet tar över driften. Beslut är ej taget 

ännu. 

I Norrköping finns nu även anhörigstöd på finska. Nadia Bednarek beräknas bli 

klar med sin rapport om hur arbetet kring FFO har fungerat i Norrköping sedan 

starten 2012 och även i viss mån från det att finsk-grupperna började bearbeta 

kommunen för ett anslutande till finskt förvaltningsområde 2010. 

Finspång har fått i gång ett SÄBO, Storängsgården,  med finsk profil samt en 

finsktalande Äldrelots som hjälper de finsktalande till rätt person  inom äldre-

omsorgen.  

Den finska träffpunkten fortsätter som vanligt men där planerar man för ett eventu-

ellt lokalbyte, så att både SÄBO och träffpunkten finns under samma tak. 

Kultursatsningar under 2015 är en konsert med M A Numminen den 17 maj, ett 

samarbete med Norrköping. 

Kommunen är även delaktig i en resa till Finnskogarna som arrangerar tillsammans 

med pensionärsföreningen Aura. 

Ett stort problem i Finspång är att kunna nå ut till de finskspråkiga barn och ung-

domarna. 
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2. Nytt från Regionen 

Rolf presenterade remissversionen av Ny kulturplan 2016 för Region Östergötland. 

Synpunkter från gruppen var bristen på kontakt eller förfrågan om synpunkter från 

de som aktivt jobbar med frågorna kring FFO. Ingen hade kontaktats om hur man 

ville att det kulturella arbetet ska ske. Inga representanter från andra finska före-

ningar eller organisationer verkar ha blivit kontaktade om möjlighet till inflytande. 

Förutom några små justeringar, till exempel att det inte är Svenska kyrkan på Vrin-

nevisjukhuset som är representerad i gruppen utan, Svenska kyrkan, så framlades 

till Rolf att gruppen ville bli en remissinstans för den nya kulturplanen. 

Bristen på ordentligen finska sidor på www.regionostergotland.se lyftes fram till  

Rolf igen. Dessa sidor måste vara ordentligt översatte, google översättningar eller 

motsvarande är inte av accepterad kvalitet. Till dessa sidor på finska och eventuella 

andra nationella språk måste hänvisningen vara mer tydlig. ”Translate ”är för 

många finska äldre ett helt främmande och därmed intetsägande ord.  Förslaget är 

att dessa sidor skyltas med finskflagga eller ordet suomeksi/suomi. 

Det diskuterades även om hur man kunde göra Bibliotekssajten bättre ur finskt per-

spektiv.  

I Göta biblioteken kommer det att ske en utbildning om minoritetsspråken för poli-

tiker och tjänstemän, cirka 100 personer.  

3. Nytt från Svenska kyrkan 

Kaisa berättade att det inte har hänt något nytt egentligen inom Svenska kyrkan 

avseende finskt förvaltningsområde. 

4. Kl. 11:00 ansluter sig Ulf Thorn från Riksteatern som 

presenterar deras projekt Finskt scenkonst och den kom-

mande konferensen om projektet. 

Gruppen hade delade åsikter om samarbetet kunde ge någon effekt. Norrköping var 

väldigt optimistisk och intresserad, Motala och Finspång mer reserverade och skep-

tiska till nyttan.  

Gruppen var dock överens om att de kunde delta i en konferens kring ämnet för att 

lära mer om projektet. 

Frågan väcktes även under mötet om att se om och hur det skulle kunna vara möj-

ligt att visa digitala sändningar av opera och teater, t ex sommarteater från Finland. 

Ulf Thorn skulle återkomma om datumet för konferensen.  
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