
Muistiinpanot, suomalainen neuvonpito 10. marraskuuta 2022 

Läsnä: Koordinoija Hanna Engvall ja 12 osanottajaa 

Toivomuksia ja kertaus viime neuvonpidosta. 

Seniorifestivaaliviikko – ketkä osallistuivat? Ruotsinsuomalaisesta vähemmistöstä oli 2 
osallistujaa paikan päällä saappaanheitossa ja tietokilpailukävelyssä. 

Toivomuksia on tullut Satu Bernellin luennosta Njutbart åldrande, olimme varanneet 27. 
lokakuuta mutta tämä piti valitettavasti perua kun ilmeentyi ongelmia junien kanssa. Mikä 
olisi hyvä ajankohta varata luento uudestaan? Moni on sitä mieltä että tammikuun loppu 
olisi sopiva, Hanna ottaa yhteyttä Satuun ja varaa uuden päivämäärän. 

Toivomuksia suomalaisesta teatterista ja haitarimusiikista: Hanna on ottanut selvää ja 
Längtans Kapell (suomen- ja ruotsinkielinen teatteri jossa on muun muuassa haitarinsoittoa) 
voidaan varata. Sovimme että helmikuu on sopiva ajankohta ja paikaksi sopii Casselgården. 
Hanna varaa esityksen ja lokaalin – palaa asiaan päivämäärästä. 

Tulevia aktiviteetteja syksy 2022 

Keskiviikkona 23. marraskuuta klo 13 ovat kaikki tervetulleita Träffpunkt 18:iin. Silloin on 
tarkoitus (aikaisempien toivomuksien mukaan) että voimme tavata ja tehdä erilaisia 
käsitöitä, kuten kutomista tai virkkaamista. Paikalla on myös kahvitarjoilu. Keskiviikkona 7. 
joulukuuta klo 13  järjestetään jouluteemainen tietokilpailukävely ja Suomen 
itsenäisyyspäivän viettäminen kakun kera Träffpunkt 18:ssa. Ilmoittautuminen vaaditaan. 

  

Ajatuksia ja ideoita siitä, kuinka voimme suojata ja edistää suomalaista kulttuuria ja sen 
kieltä 

Toivomuksia suomalaisesta teatterista ja haitarimusiikista; tämä aktiviteetti edistää ja suojaa 
sekä suomalaista kulttuuria sekä sen kieltä. Kun päivämäärä ja lokaali on varattu saa Hanna 
yhdessä suomalaisen vähemmistön kanssa jakaa tietoa tästä jotta mahdollisimman moni voi 
osallistua. Keskustelemme kuinka parhaalla tavalla saamme tiedotettua ruotsinsuomalaisille 
järjestettävistä aktiviteeteista; LaxåNytt on hyvä tapa koska kaikki kuntalaiset saavat sen 
kotiin. Kunnan kotisivu, Facebook, Instagram ja infolaput on myös hyvä tapa. 

Kysymys kulttuuri-sauna tulee taas esille; moni on sitä mieltä että vaikka on saunoja joita voi 
vuokrata, niin ne eivät ole puulämmitteisiä saunoja, niinkuin toivomus on. Aito suomalainen 
sauna on puulämmitteinen sauna ja myös iso osa suomalaista kulttuuria. Hanna ottaa asian 
puheeksi uudestaan kunnnanjohtajan kanssa. 

Puhumme kielipätevyydestä vanhustenhoidon parissa; suomenkielistä henkilokuntaa on 
kotipalvelussa mutta kyseinen henkilökunta ei ehkä kuulu siihen alueeseen jossa 
suomenkielelle on tarvetta. Hannalla on viikolla 46 kokous kotipalvelun toiminnanjohtajan 
kanssa. 



On ilahduttavaa että suomen kielen opetus on lisääntynyt esikoulussa, tämä on tärkeää 
suomen kielen suojaamiseksi ja jotta se voi elää etenpäin seuraaville sukupolville. 

Myös peruskoulussa 1-9 luokilla on alkanut suomen kielen opetus, tätä ei ole ollut moneen 
vuoteen. Sama pedagogi opettaa suomea sekä esikoulussa että peruskoulussa. Kyseinen 
henkilö saa jatkokoulutusta toivomuksien mukaan. 

Seuraava suomen kielinen neuvonpito pidetään keväällä 2023. Kutsu tullaan lähettämään. 

 

//Hanna Engvall 

Koordinoija, suomen kielen hallintoalue, Laxån kunta 

 


