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Samråd för finskt förvaltningsområde  
2022-03-15  
Närvarande  

Salme Kosunen, Hannele Haikonen, Helvi Saarinen, Vilho Saarinen, Marja-Leena Nilsson, Saima Kauppi, 
Seppo Kauppi, Ulla Lammi, Helena Hedman. 

Gunilla Lindstedt (kommunstyrelsens ordförande), Susanne Stamreus (kommunikationschef), Eva 
Thelander (samordnare, finskt förvaltningsområde), Sandra Kuismanen (tolkstöd/samordnare 
Frivilligcentralen/Lugnet), Anna Smedin (enhetschef Lugnets äldreboende). 

Samrådet öppnades  
Samrådet öppnades och samordnaren för finskt förvaltningsområde, Eva Thelander, utsågs till 
sekreterare.  

Noteringar från tidigare möte  

Noteringarna från tidigare samråd, den 7 december, 2021 finns på de finska sidorna på 
kommunens hemsida och i biblioteket.  

Finskspråkiga aktiviteter på Lugnet  
Lugnets enhetschef Anna Smedin berättade om hur äldreboendet Lugnet framöver ska erbjuda 
särskilda aktiviteter för de finskspråkiga hyresgästerna. Aktiviteterna ska ledas av Sandra 
Kuismanen som redan i dag arbetar på Lugnet på eftermiddagarna men nu får ett särskilt fokus 
på de finsktalande hyresgästerna. Sandra Kuismanen ska en gång i månaden samla de 
finskspråkiga hyresgästerna till en egen grupp för att samtala, se film, läsa eller göra något annat 
utifrån gruppens önskemål. Hon samlar också gruppen i samband med mors dag och 
självständighetsdagen. 
 
Sandra Kuismanen medverkar också i övriga svenskspråkiga aktiviteter på eftermiddagarna. Vid 
dessa tillfällen kan hon vara språkstöd för de finska hyresgäster som medverkar.  
 
När det är pubafton eller annan underhållning på Lugnet ska artisterna spela något på finska varje 
gång. Ungefär var fjärde gång hyrs en finskspråkig artist in.  
 
Den nya satsningen blir aktuell om och när de nationella covidrestriktionerna upphör att gälla, 
förhoppningsvis i april. 
 
Det finns för närvarande endast ett fåtal finsktalande hyresgäster på Lugnet. Någon egen finsk 
avdelning är därför inte aktuell i dagsläget. 
 

Inkomna frågor  
Inga frågor hade skickats in till samrådet. 
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Övriga frågor  
Några samrådsdeltagare undrade vart de ska vända sig om de vill ha hjälp av kommunen och 
kunna tala finska.  
 
Kommunikationschef Susanne Stamreus förklarade att det går bra att boka en tid för ett möte. 
Till mötet anlitas då en tolk. Sandra Kuismanen påminde också om att hon är finsktalande och på 
förmiddagarna arbetar på Frivilligcentralen. Den som vill ta en pratstund och tala finska är varmt 
välkommen dit.  
 
En samrådsdeltagare beklagade att finska inte går att välja som tillval på högstadiet utan endast 
ges som modersmålsundervisning. Kommunikationschef Susanne Stamreus svarade att Nykvarn i 
det fallet följer läroplanen och att frågan därför ligger på nationell nivå, inte kommunal. 
 
 
Eva Thelander 
Sekreterare 
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