
Katselmus kevään tapahtumiin 

Kaksi neuvonpitokokousta, joisssa on nostettu monta tärkeätä näkökulmaa. 
Vanhusten asumisyksiköissä tarjotaan suomalaista ruokaa kuukausittain  ja mahdollisuus lukea 
suomalaista kirjallisuutta. 
Näyttely ”Kun Suomi muutti Ruotsiin” 
Luento elämänilosta 
Opintomatka Skövden suomalaiseen hallintoalueeseen 
Ruotsinsuomalainen lastenteatteriesitys Uuden teatterin toteuttamana. 170 lasta näki esityksen.  
Luento verensokerista ja sydämestä 

 
Tulevia tapahtumia keväällä 2022 
Suomalainen elokuva 21. toukokuuta kello 16: 70 on vain numero, esitetään suomeksi ruotsalaisella 
tekstityksellä. Liput 50 kr.  
Kaksikielinen luento 15. kesäkuuta talvisodasta ja lotista 
Opintomatka Värmlannin suomalaismetsiin 18. kesäkuuta yhteistyössä Degerforsin suomalaisen 
hallintoaluuen kanssa.  
 

Ajatuksia ja ideoita suomen kielen ja kulttuuriin edistämiseksi ja suojelemiseksi 
Ruotsinsuomalaisten elämän dokumentointi:  On monia, jotka toivovat että ruotsinsuomalaisten 

elämä Laxån kunnassa dokumentoidaan ja että siitä kirjoitetaan. On nostettava esiin Laxån 

ruotsinsuomalaisten tausta ja historia, miksi he muuttivat juuri Laxåån ja millaista elämä täällä oli 

vilkkapimpina vuosina. On myös tärkeää painottaa, että ruotsinsuomalaisilla on ollut suuri vaikutus 

kuntamme edistykseen ja identiteettiin.  

Toivotaan kokoontumisia, joissa voidaan pelata bingoa, ommella, kutoa, virkata ja laittaa ruokaa, 

voisiko sellainen kokoontuminen olla neuvonpidon yhteydessä? On tärkeää, että esimerkiksi 

käsityötaidot siirtyvät vanhemmalta sukupolvelta nuoremmalle. Käsityöt voivat olla osana 

ruotsinsuomalaisten elämää koskevassa dokumentaatiossa.  

Keskustellaan, kuinka Suomen ja Ruotsin yhteisestä historiasta puhutaan koulussa. Olisi hyvä, että 

oppilaat tulisivat tietoiseksi siitä. Ehdotetaan, että Hanna esitää rehtoreille mahdollisuutta tehdä 

vierailu koulussa ja pitää oppitunti Suomesta ja suomen kielestä ja kulttuurista.  

Nostetaan jälleen kysymys ruotsinsuomalaisesta kulttuurisaunasta, voisiko se olla toteutettavissa. 

Useat hallintoaluekunnat ovat onnistuneet – miksi ei myös Laxå? Hanna ottaa selvää asiasta.  

 

Seuraava suomalainen neuvonpito on suunniteltu pidettäväksi syksyllä, ajankontaa ei ole 
vielä päätetty. Kutsu lähetetään myös kunnan johdolle ja toivotaaan heidän 
osallistumista vähemmistötyöhön.  

Kevään aikana on tapahtunut paljon ja näen kuinka hallintoalue kehittyy. Vähemistökielilain 

asettamien tavoitteiden toteuttamiseksi on kuitenkin vielä paljon tehtävää. Toivon pystväni 

järjestämään useampia toimia suomen kielen ja kulttuurin edistämiseksi ja suojelemiseksi yhdessä 

Laxån kunnan eri toimintojen kanssa.  

// Hanna Engvall 

Koordinoija, Suomenkielen hallintoalue Laxån kunnassa  

 


