
Suomalainen neuvonpito 28/10 2021. 

Asialista & muistiinpanot 

Koordinoija ja osanottajat esittelevät itsensä lyhyesti  
Koordinoija Hanna Engvall, 8 osanottajaa 

 

• Mitä viimeisen kokouksen jälkeen on tapahtunut?  
Kulttuuri 
- On toivottu suomalaista tanssi-iltaa, karaokea sekä keilailua. Järjestetään 

Suomalainen ilta 20. marraskuuta kello 18. Tapahtumaan osallistuminen 

maksaa 199kr ja hinta sisältää suomalaisen illallisbuffetin, valinnaisen juoman 

(olut/viini/siideri/alkoholiton) karaoken ja mahdollisuuden tanssia.  

Opintomatka 

- On toivottu mahdollisuutta vierailla toisessa kunnassa, joka on osa suomen 

kielen hallintoaluetta. Koordinoija ollut yhteydessä Skövden koordinoijaan 

Anoo Niskaseen. Opintomatka toteutetaan 22 marraskuuta. Opintomatkaa 

tarjotaan ensisijaisesti kunnassa työskenteleville sekä luottamushenkilöille. 

Anne edustaa koulua/esikoulua ja Anna-Liisa ja xx Vanhustenhoivaa 

Kirjasto 

Koordinoija on pitänyt kokouksen Ewa Palmdalin kanssa kirjastolla ja esitellyt 

toiveet tilattavista lehdistä. Ewa otti toiveet vastaan ja tekee tilauksen niiden 

pohjalta. Keskusteltiin myös kirjaston ja vanhustenhoivan välisestä 

yhteistyöstä ja siitä, miten ikäihmisille voidaan tarjota esimerkiksi suomalaisia 

kirjoja luettavaksi. Aikaisin keväällä on tulossa näyttely ”Kun Suomi tuli 

Ruotsiin”. Päivämäärä näyttelylle14/2-27/2. (Suunniteltiin alustavasti kahvitus 

24/2)  

 

Koulu/ Esikoulu 

- Koordinoija on ollut yhteydessä peruskouluun äidinkielenopetuksesta koska 

se ei ole vielä päässyt alkamaan. Tällä hetkellä yksi oppilas on anonut 

suomenkielistä äidinkielenopetusta. Suunnitelmissa on, että Anne voisi toimia 

äidinkielen opettajana, sillä kunnassa ei ole muita suomenkielentaitoisia 

opettajia. Koordinoija on nostanut esille ilmoittautumislomakkeen kohdasta, 

joka on epäselvä. Koordinoija ja Anne ovat olleet yhteyksissä Jessicaan 

Familjecentralissa ja Jessica haastatteli Hannaa ja Annea kaksikielisyyden 

tärkeydestä. On tärkeää, että kaksikielisyydestä ja oikeudesta käyttää suomen 

kieltä tiedotetaan ennen kuin lapsi aloittaa esikoulussa.  

 

Vanhustenhoiva 

- Koordinoija on ollut yhteyksissä yksikönjohtajiin Ramudergårdenilla koskien 

suomenkielentaitoista henkilökuntaa. Ramundergårdenilla työskentelee kaksi 

henkilöä, jotka puhuvat suomea ja yksi, joka ymmärtää. Ruokalistalla on 

suomalasia ruokia ja suomalaisia juhlapäiviä huomioidaan. Finska pinnen – 

päivänä 20. lokakuuta tarjotaan suomalaisia pikkuleipiä ”Finska pinnar”.  



 

 

 

• Tulevia juhlapäiviä 
Suomen itsenäisyyspäivä 6. joulukuuta 

Otetaan vastaan ehdotuksia, miten päivää voidaan viettää.  

- Liputus kunnantalolla ja kirkolla?  

- Elokuvanäytös?  

- Nyyttärit? 

- Valmistaa illallinen yhdessä? 

- Katsoa itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa? 

- Kakku? 

Koordinoija ottaa lähemmin selvää eri vaihtoehdoista ja palaa asiaan 

 

Ruotsinsuomalaisten päivä 24. helmikuuta 

• Päivää juhlistetaan tarjoamalla suomalaista ruokaa esikoulussa, koulussa 

sekä vanhushoidon yksiköissä. 
o Liputus kunnantalolla ja kirkolla 
o Mahdollisesti joku aktiviteetti?  

 

• Työn alla 
- Finsk afton/suomalainen ilta 20/11 

- Opintomatka Skövdeen 22/11  
- Luento elämänilosta senioreille 

• - luento ”kysy lääkäriltä” suomeksi 

- Näyttely ”Kun Suomi tuli Ruotsiin” 14/2-27/2-22. 

 

• Osanottajat haluavat muistiinpanot sekä suomeksi että ruotsiksi. Koordinoija 

on vastuussa siitä, että muistiinpanot käännetään suomeksi.  

 
• Seuraavan kokouksen päivämäärä 

Tämä kokous on tämän vuoden viimeinen. Koordinoija ilmoittaa seuraavan 

vuoden kokousten päivämäärät. (Paras aika on torstai-iltapäivät)  

• Lopuksi 

Tällä kertaa ei yhtä monta osanottajaa kuin viimeksi, mahdollisesti koska 

kokousten ajankohdat lähellä toisiaan. Paikalla olevat ovat tyytyväisiä siihen, 

että erilaista toimintaa on suunnitella. Koordinoija: ”Tuntuu hyvältä, että 

toiminta päässyt käyntiin ja on jännittävää nähdä kuinka Suomen kielen 

hallintoalue jatkossa kehittyy kunnassamme. Toiveeni on, että Laxån kunta 

tulevaisuudessa on vahva hallintoaluekunta, jossa suomen kielen ja kulttuurin 

hyväksi tehtävä työ näkyy ja kuuluu! 
 

// Hanna Engvall 

Koordinoija, suomen kielen hallintoalue, Laxån kunta  


