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Datum

2013-09-27

Marjo Mäkinen
marjo.makinen@hellefors.se

Finska samrådsgruppen
Plats
Datum
Deltagare

Medborgarplatsen
Valsverket
2013-09-27
Marjo Mäkinen
Veikko Mäkinen
Jouko Vehkalahti
Jorma Veijalainen
Matti Nylund
Paula Pallari
Marjatta Lehtola
Kaarina Larsson
Veikko Holm

Hällefors kommun
Sarastus finsk förening
Radio Hällefors
Hällefors finska förening
Finnstigen
Hällefors finska förening
Finska församlingskretsen
Finska församlingskretsen
Korskyrkan

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar
Marjo Mäkinen gick igenom de 2 föregående mötenas minnesanteckningar
vilka godkändes.
2. Återkoppling till tidigare teman eller tidigare väckta frågor
Marjo ska närvara på omsorgsnämndens ledningsgrupp 9/10 för att bl.a.
informera om det finska förvaltningsområdet och resultatet från enkäten som
gick ut till allmänheten.
3. Dagens ämne avhandlas
Sverigefinnarnas dag 24/2 2014 kommer att firas cirkulerande/varsin gång i
förvaltningskommunerna i länet. 2014 är det Hällefors tur.
Eila Siimes är sammankallande till den arbetsgruppen.
De finska föreningarna och organisationerna i Hällefors ska tillsammans med
kommunen anordna dagen.
24/2 2014 är en måndag – ska vi fira dagen då eller ta helgen före så att fler
har möjlighet att delta? Marjo och Matti N. ska höra sig för hur andra
förvaltningskommuner kommer att göra? Så fort vi vet vilken dag, så ska
Folkets Hus bokas!! Marjo ska även ta reda på hur många besökare
Lindesbergs kommun hade förra året – för att få lite hum om hur många som
kan tänkas komma.
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4. Tema inför nästa möte
Omsorgsfrågor.
Marjo rapporterar från omsorgsnämndens ledningsgruppsmöte 9/10.
5. Övriga frågor
Matti Nylund undrade om det finns möjlighet för någon finsk
förening/organisation att bjuda de boende på Suomikoti på traditionell finsk
mat. Önskemålet är att maten ska kunna tillagas i köket på boendet.
Marjo kollar upp.
Marjo fortsätter att undersöka hur de boende på Suomikoti ska kunna få
tillgång till finska TV-kanaler. Det fungerar inte via BoAB och kommunen får
inte teckna avtal med Telia.

6. Ekonomi
Den ekonomiska prognosen ser i dagsläget ut att hamna på +10,5 t.kr vid
årsskiftet.
7. Datum för nästa möte
2013-10-25, Valsverket, Kommunhuset, kl 10.00 – 12.00,
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