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Minnesanteckningar från sverigefinskt samrådsmöte 2017-02-16 

1. Mötets öppnande  

Ordförande, Carina Lund, kommunalråd, öppnar mötet och välkomnar deltagarna samt en 

medarbetare från dagligverksamheten i Håbo kommun, en gruppmedlem från volontärgruppen samt 

enhetschef för Kultur och bibliotek. Vid mötet närvarar också kommunsekreteraren som 

mötessekreterare samt verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde. Medarbetare från plan- 

och utvecklingsavdelningen kunde inte närvara vid mötet enligt ursprungsplan.  

2. Anmälan av övriga frågor 

Följande övriga frågor anmäls:  

- Nästa samrådsmöte 

- Brottsofferdagen 22 feb 

3. Godkännande av förra mötets mötesanteckningar  

Minnesanteckningar från föregående möte godkänns och läggs till handlingarna.  

4. Rapport i kallelsen 

En rapport har bifogats kallelsen. Mötesdeltagarna får möjlighet att kommentera den. Bland annat 

innehåller rapporten information om finsk filmvisning på Bio Borgen med anledning av att Finland 

fyller 100 år.  

5. Information om trädplantering i vår 

Enhetschef Kultur och bibliotek informerar om att gatu- och parkenheten i Håbo kommun kommer 

bekosta planteringen av en finsk rödbjörk.  

6. Ärende: fler medlemmar till kulturplaneringsgruppen 

I kallelsen har samrådsdeltagarna fått frågan om de skulle vilja delta i kulturplaneringsgruppens 

arbete. Ordförande efterfrågar fler intresserade deltagare. Ett par av deltagarna i kvällen samrådsmöte 

deltar redan i planeringsgruppen. Inga ytterligare deltagare anmäler sig, men samrådsdeltagarna får 

möjlighet att överväga frågan till nästa möte.  

7. Information om dagligverksamhet  

Medarbetare från dagligverksamheten informerar om dagligverksamheten och om hur medarbetarna 

där arbetar på finska. En finsk grupp med verksamhet en timme i veckan har startats i syfte att 

bibehålla det finska språket hos deltagarna. Bland annat har gruppen besökt biblioteket, läst böcker 

och sett på film tillsammans.  

8. Rapport från volontärgruppen 

En gruppmedlem rapporterar om volontärgruppens arbete. Bland annat har gruppen hälsat på äldre 

finsktalande och delat ut blommor, vilket blev uppskattat. Många skulle önska besökare oftare och 

volontärgruppen skulle därför behöva fler medlemmar.  
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9. Synpunkter kring förslaget till översiktsplan 

Plan- och utvecklingsavdelningens medarbetare, som inte kunde närvara vid samrådet, låter meddela 

att alla är välkomna att lämna synpunkter och frågor på det förslag till översiktsplan som finns utställt 

i Håbo bibliotek. Det går bra att skriva på finska. Synpunkter ska lämnas senast den 28 februari. 

10. Högläsning på Solängen startar på nytt 

Högläsning på finska och svenska startar på nytt på Solängen och kommer äga rum kl. 13.00 den 

första torsdagen i varje månad med start den 2 mars. Intresse för att läsa högt på finska till anmäls till 

kathy.wiberg@habo.se, tel. 0171-526 03. 

11. Flagghissning på Sverigefinnarnas dag 24 februari 

Den 24 februari uppmärksammas Sverigefinnarnas dag klockan 08.30, då den sverigefinska flaggan 

hissas här framför kommunhuset och fika serveras i Café Håbo efteråt. Ordförande frågar vilka som 

avser delta. Åtta personer anmäler sitt intresse.  

Ordförande informerar vidare att restaurang Pomona serverar Karelsk gryta denna dag samt att barn 

från Gröna Dalens förskola sjunger sånger på finska.  

12. Fråge- och synpunktsstund 

Samrådsmötesdeltagarna får möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter om den finska 

verksamheten såväl muntligt som skriftligt.  

Bland annat lyfts frågan om ifall männens samtalscirkel kan komma igång igen. 

Verksamhetsutvecklaren informerar om att samtalscirkeln kan komma igång men enklast genom att 

deltagarna själva ordnar träffarna. En samrådsdeltagare ska försöka dra igång detta.  

De frågor som kommer in skriftligt besvaras genom en rapport i kallelsen till nästa samrådsmöte. 

13. Övriga frågor 
Nästa samrådsmöte 
Nästa samrådsmöte äger rum onsdagen den 17 maj kl. 19.00 i Övergranssalen. Fika serveras från kl. 

18.30. 

Brottsofferdagen den 22 februari 

Enheten Kultur och bibliotek uppmärksammar den internationella brottsofferdagen på biblioteket kl. 

18.00 och ordförande informerar om att alla är välkomna dit samt att evenemanget hålls på svenska.  

14. Mötet avslutas    

Ordföranden avslutar mötet kl. 19:55.  
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Ruotsinsuomalaisen neuvonpidon muistiinpanot 16.02.2017 

1. Kokous avataan 

Puheenjohtaja Carina Lund, kunnanneuvos, julistaan kokouksen avatuksi ja toivottaa osallistujat sekä 

Håbon kunnan päivätoiminnan työntekijän, vapaaehtoisryhmän ryhmäjäsenen ja yksikköpäällikön 

kulttuuri ja kirjasto tervetulleiksi. Neuvonpidossa ovat mukana myös kunnansihteeri 

kokoussihteerinä ja toiminnankehittäjä suomen kielen hallintoalue. Suunnittelu- ja kehitysosaston 

työntekijä estyi neuvonpitoon osallistumisestaan.  

2. Muiden kysymysten ottaminen asialistalle 

Seuraavat muut kysymykset ilmoitetaan asialistalle mukaan otettaviksi:  

- Seuraava neuvonpitokokous 

- Rikosuhrien päivä 22. helmikuuta 

3. Edellisen neuvonpidon muistiinpanojen hyväksyminen 

Edellisen neuvonpidon muistiinpanot hyväksytään ja merkitään tiedoksi.  

4. Kutsuun sisältyvä raportti 

Raportti on sisällytetty raporttiin. Osallistujat saavat tilaisuuden kommentoida sitä. Muun muassa 

raportti sisältää tietoa suomenkielisestä elokuvaesityksestä BioBorgenissa itsenäisen Suomen 100-

vuotisjuhlinnan johdosta.  

5. Tietoa keväällä tapahtuvasta puun istutuksesta 

Yksikköpällikkö kulttuuri ja kirjasto tiedottaa siitä, että Håbon kunnan katu- ja puistoyksikkö 

kustantaa suomalaisen punakoivun istutuksen.  

6. Asia: lisää jäseniä kulttuurisuunnitteluryhmään 

Kutsussa neuvonpitoon osallistujilta tiedustellaan, olisivatko he kiinnostuneita 

kulttuurisunnitteluryhmän työstä. Puheenjohtaja peräänkuuluttaa lisää kiinnostunteita osallistujia. 

Pari neuvonpitoon osallistujista ovat jo mukana ovat jo mukana kulttuurisuunnittelutyössä. Lisää 

kiinnostuneita ei ilmoittaudu, mutta osallistujille annetaan mahdollisuus miettiä asiaa seuraavaan 

kokoukseen.  

7. Tiedotusta päivätoiminnasta                                                                                                  

Päivätoiminnan työntekijä tiedottaa päivätoiminnasta ja siitä, miten siellä käytetään suomen kieltä 

toiminnassa. Suomalainen ryhmä on käynnistänyt työnsä, ja viikoittain edistetään suomen kieltä 

osallistujien parissa tunnin verran. Muun muassa on käyty kirjastossa, on luettu kirjoja ja katseltu 

elovkuvia yhdessä.  

8. Rapport från volontärgruppen 

Vapaaehtoisryhmän jäsen raportoi ryhmän työstä. Ryhmä on muun muassa käynyt vierailulla 

suomenkielisten vanhusten luona tuodessaan mukaanaan kukan, josta on pidetty. Moni toivoisi, että 

ryhmä vierailisi useammin ja ryhmä tarvitsisi siksi lisää jäseniä.  

9. Mielipiteitä yleissuunnitelmaehdotuksesta 

Suunnittelu- ja kehitysosaston työntekijä, joka oli estynyt osallistumaan neuvonpitoon, ilmoittaa, että 

kaikki ovat tervetulleet jättämään mielipiteitään ja kysymyksiään yleissuunnitelmaehdotusta 
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koskevissa asioissa. Ehdotus on esillä Håbon kirjastossa. Mielipiteet saa mielellään jättää suomeksi, 

ja ne on jätettävä 28. helmikuuta mennessä.  

10. Ääneenlukeminen Solängenissä käynnistyy jälleen 

Ääneenlukeminen suomeksi ja ruotsiksi käynnistyy jälleen Solängenissä ja ääneenlukemista on 

tarjolla kerran kuussa kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 13.00 alkaen 2. maaliskuuta. Jos on 

kiinnostunut ääneenlukemisesta suomeksi – ota yhteyttä: kathy.wiberg@habo.se, puh. 0171-526 03. 

11. Lipun nosto Ruotsinsuomalaisten päivänä 24. helmikuuta 

24. helmikuuta huomioidaan Ruotsinsuomalaisten päivä klo 08.30, jolloin ruotsinsuomalaisten lippu 

nostetaan salkoon kunnantalon edustalla. Tämän tapahtuman yhteydessä on myös kahvitarjoilu Café 

Håbossa. Puheenjohtaja tiedustelee, kuinka moni on kiinnostunut tulemaan tapahtumaan. Kahdeksan 

henkilöä ilmoittaa olevansa kiinnostunut.  

Lisäksi puheenjohtaja tiedottaa, että Pomonan ruokalassa on tarjolla Karjalanpaistia samana päivänä 

ja että Gröna Dalen-esikoulun lapset esiintyvät suomalaisilla lauluilla.  

12. Kysymys- ja mielipidetuokio 

Osallistujille tarjotaan mahdollisuus esittää kysymyksiä ja jättää mielipiteitä suomenkielisestä 

toiminnasta sekä suullisesti että kirjallisesti.  

Muun muassa kysymys miesten keskustelupiirin jälleen käynnistämisestä on esillä. 

Toiminnankehittäjä tiedottaa, että piiri voidaan käynnistää helpoimmin osanottajien omasta toimesta. 

Neuvonpitoon osallistuja yrittää saada piirin käyntiin. Kirjallisesti jätetyt kysymykset vastataan 

kutsuun sisältyvässä raportissa ennen ensi neuvonpitoa. 

13. Muut kysymykset 
Seuraava neuvonpito 
Seuraava neuvonpito on keskiviikkona 17. toukokuuta klo 19.00 Övergranssalenissa. Kahvitarjoilu 

alkaa klo 18.30. 

Rikosuhrien päivä 22. helmikuuta 

Yksikkö Kulttuuri ja kirjasto huomioi kansainvälisen rikosuhrien päivän kirjastossa klo 18.00 ja 

puheenjohtaja tiedottaa, että kaikki ovat sinne tervetulleita ja että tapahtuma pidetään ruotsiksi.  

14. Kokous päätetään  

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.55.  
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