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Datum

2018-08-16

Marjo Mäkinen
marjo.makinen@hellefors.se

Finska samrådsgruppen
Plats
Datum
Närvarande

Finnstigen
2018-08-16 kl. 13.00 – 15.00
Annalena Järnberg
Marjo Mäkinen
Eila Siimes
Jouko Vehkalahti
Liisa Lindeberg-Lindvet
Paula Pallari
Liisa Vehkalahti
Per Ovebring

Hällefors kommun, ordförande
Hällefors kommun, samordnare, sekreterare
Hällefors finska förening/Finnstigen
Hällefors Närradio finska sändningar
Kyrkans finskspråkiga verksamhet
Hällefors finska förening
Tundlaheim lajv (levande rollspel)

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar
2. Dagens ämne avhandlas
Besök på Finnstigens nya informationscenter.
3. Återkoppling till tidigare teman eller tidigare väckta frågor
 Skyltning till Friluftsmuseet Finnstigen: Trafikverket avslog
Finnstigens ansökan om vägvisning till Finnstigen utmed väg 63.
Beslutet kommer att överklagas. Även Hällefors kommun kommer att
bifoga en skrivelse som skickas med överklagan.
4. Övriga frågor
 Örebro läns museum har skickat ut en erbjudan till länets finska
förvaltningskommuner om att visa en vandringsutställning som heter
Finland finns inom mig. Örebro läns museum står för transport,
upphängning och nedplockning samt kostnader förknippat
utställningsersättning. Till utställningen bifogas skrifter med
genomförda intervjuer på svenska och finska. Det finns också en
lärarhandledning kopplat till utställningen och möjlighet att boka in
skolvisningar av Örebro läns museum för en kostnad på 1500 kronor
per tillfälle.
För kommunens del handlar det om att finna en utställningslokal samt
att stå för värdskap och marknadsföring i kommunen.
Hällefors kommun har skrivit och önskat att utställningen ska finnas
här på plats på Sverigefinnarnas dag 24/2. Utställningen skall pågå i ca
1 månad.
Samordnaren och Kultur- och fritidschefen Kicki Johansson kommer
och träffas för att planera inför utställningen.
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Kultur- och fritidschefen Kicki Johansson kommer att vara med på
nästa samrådsmöte 15/11 för att presentera sig.
Päivi Saxin, områdeschef ÄO kommer att närvara på nästa
samrådsmöte för att ge en återkoppling om vad som händer med
omsorgsfrågorna som togs upp på samrådsmötet 26/4. Hon kommer
att närvara på mötet mellan kl. 13.00-14.00.
Per Ovebring ur gruppen Tundlaheim lajv, som ägnar sig åt levande
rollspel, presenterade sin verksamhet för kommunen. Vi bjöd in
honom till nästa samrådsmöte för att presentera verksamheten närmare
för kultur- och fritidschefen samt för Kulturskolan.

5. Tema inför nästa möte
Kultur- och omsorgsfrågor.
6. Ekonomi
Eventuella bidragsansökningar inkommer nästa möte.
7. Nästa möte
2018-11-15 kl. 13.00 – 16.00 (förlängt ca 1 timme)

Hällefors 2018-08-16
Vid minnesanteckningarna
Marjo Mäkinen, Samordnare

