
Minnesanteckningar Finskt samråd 10 november 2022. 
Närvarande: Samordnare Hanna Engvall och 12 deltagare.  

Önskemål och återblick från förra samrådet 
Seniorfestivalveckan – några som kom? Två deltagare från den sverigefinska minoriteten deltog under 
tipspromenad med stövelkastning.  
Utifrån önskemål om att ha en finsk föreläsning av Satu Bermell bokades det en som handlar om 
Njutbart åldrande till den 27 oktober; tyvärr fick denna ställas in då tåget krånglade. När kan vi tänka oss 
att boka nästa datum? Fler menar att det skulle passa bra i slutet på januari, Hanna tar kontakt med Satu 
och bokar in ett nytt datum för föreläsning.  
Önskemål om finsk teater och dragspelsmusik: Hanna har kollat upp och det går att boka Längtans Kapell 
(en finsk och svenskspråkig teater med bl.a. dragspel). Vi kommer överens om att det blir bra i februari 
och att en bra lokal är Casselgården. Hanna bokar en föreställning och lokal – återkommer med datum. 

Kommande Aktiviteter hösten 2022 
Onsdag 23 november kl 13 är man välkommen till Träffpunkt18. Då är tanken (efter tidigare önskemål) 
att vi kan träffas och utöva olika hantverk, som t.ex. stickning eller virkning. Det bjuds på fika. 
Onsdag 7 december kl 13 är det tipspromenad med jultema och firande av Finlands självständighetsdag 
med tårta på Träffpunkt18. Anmälan krävs. 
 

Tankar och idéer om hur vi kan främja och skydda den finska kulturen och dess språk  
Man önskar att se finsk teater och lyssna på dragspelsmusik; detta är en aktivitet som främjar och 
skyddar både den finska kulturen och dess språk. När datum och lokal är bokat får Hanna tillsammans 
med den finska minoriteten sprida informationen om detta så att så många som möjligt får möjlighet att 
delta. Vi diskuterar vidare om hur vi på bästa sätt kan nå ut med de aktiviteter som anordnas för den 
sverigefinska minoriteten; LaxåNytt är ett bra sätt då alla i vår kommun får hem det. Kommunens 
hemsida, facebook, instagram och att sätta upp lappar är också ett bra sätt.  
Återigen lyfts frågan om kultur-bastu; många menar att även om man kan hyra bastu på olika ställen så 
är det inte en vedeldad som man allra högst önskar. En äkta finsk bastu är vedeldad och är en stor del i 
den finska kulturen. Hanna ska lyfta frågan igen med kommunchefen. 
 
Vi diskuterar även språkkompetensen i äldreomsorgen; att det finns finskspråkig personal inom 
hemtjänsten men att den personalen kanske inte tillhör det område där det finska språket är ett behov. 
Hanna har bokat in ett möte med verksamhetschefen för hemtjänsten vecka 46.  

Något som är mycket glädjande är att finskundervisningen i förskolan har ökat, något som är viktigt för 
att skydda det finska språket och för att det ska kunna leva vidare i generationer. 
Även i grundskolan årskurs 1-9 har vi kommit igång med modersmålsundervisning i finska, detta är något 
som inte funnits på många år. Det är samma pedagog som undervisar i finska både i förskolan och i 
grundskolan, hen får pedagogisk fortbildning i den mån hen önskar.  
 

Nästa finska samråd är under våren 2023. Inbjudan kommer att skickas ut. 
  
// Hanna Engvall 
Samordnare finskt förvaltningsområde Laxå Kommun. 

 


