
Muistiinpanot, suomalainen neuvonpito 8. syyskuuta 2022 

Läsnä: koordinoija Hanna Engvall, kunnanjohtaja Harry Lundin ja 7 osanottajaa 

Toivomuksia keväältä 2022 

Kevään viimeisessä neuvonpidossa tuli esille toivomus kirjoittaa ja dokumentoida ruotsinsuomalaisista 
meidän kunnassamme. Taustoja siihen mistä on lähtöisin ja syy siihen että päätyi juuri tänne. Ehdotus 
tuntuu todella tärkeältä koska ruotsinsuomalaiset ovat iso osa kuntamme menestystä ja identiteettiä. 
Ruotsinsuomalainen kulttuurisauna; voisiko se olla toteutettavissa? Useampi suomen kielen 
hallintoalueeseen kuuluva kunta on onnistunut – miksei Laxån kunta? 

 

Tulevia aktiviteetteja syksyllä 2022 

Tiveden Americana: suomalainen yhtye Self Rising Flour. Perjantaina 9. syyskuuta klo 20.45 ja lauantaina 
10. syyskuuta klo 21.00.  
Seniorifestivaaliviikko Laxån kunta. 
Maanantai 3. lokakuuta klo 13.00-16.00 senioripäivä Casselgårdenilla.  
Paikalla on eri toimintoja edustettuina. Yhteislaulua, luentoja, kahvittelua, seurustelua ja arpajaiset. 
Hinta: 20 kr. 
Perjantai 7. lokakuuta klo 10.00 tietokilpailu-kävely ja saappaanheitto Kirkonpuistossa. Kahvittelu ja 
palkinnonjako Träffpunkt 18:ssa. Ilmainen. 

 

Ajatuksia ja ideoita siitä kuinka voimme edistää ja suojella suomalaista 
kulttuuria ja sen kieltä 

Kunnanjohtaja Harry Lundin on mukana tämänkertaisessa neuvonpidossa; hän esittelee itsensä ja kertoo 
että myös hän on ruotsinsuomalainen, sillä hänen äitinsä on Suomesta lähtöisin. Hänen mielestään on 
mielenkiintoista saada olla mukana kuuntelemassa ruotsinsuomalaista vähemmistöä ja heidän 
ajatuksiaan.  
Henkilö X:ltä tullut puhelinsoitto koskien toivomusta suomalaisesta teatterista. Teatteriesityksen ei täydy 
olla Laxåssa, mahdollisesti mennä bussilla Skövdeen, Lindesbergiin, tai Örebrohon? Useampi  henkilö 
neuvonpidossa toivoo samaa. Keskustelua mahdollisesta yhteistyöstä Ruotsin kirkon suomalaisen 
ryhmän kanssa ja mahdollisesti heidän bussinsa lainaamisesta. Hanna ottaa yhteyttä Tero Brandtiin 
näistä mahdollisuuksista.  
On toivomuksia saada kuulla harmoniikkamusiikkia; ehdotuksena iltapäivä Casselgårdenilla? Hanna kysyy 
muilta suomen kielen hallintoalueiden koordinoijilta jos heillä on antaa vinkkejä siitä, kenet voisi varata. 
Keskustelu kunnan ruotsinsuomalaisten dokumentoinnista jatkuu; monen täytyy haluta osallistua, 
jatkamme asian miettimistä.  
Kysymys kulttuurisaunasta tulee myös esille; yksi muoto tähän voisi olla OK-mökin ja siihen kuuluvan 
saunan vuokraaminen. Ehdotuksia järjestää enemmän aktiviteetteja samassa yhteydessä, esimerkiksi 
makkarangrillausta, arpajaisia ja poniratsastusta useamman sukupolven houkuttelemiseksi – koko 
perheen aktiviteetti. 
Useampi toivoo uudemman kerran luentoa Satu Bermelliltä, jota olemme aikaisemmin kuunnelleet. 
Moni koki suomenkielisen luennon todella arvokkaaksi. Hanna ottaa häneen yhteyttä. 



Puhumme myös kielipätevyydestä vanhustenhoidossa; vanhusten kotipalvelussa on suomenkielistä 
henkilökuntaa mutta kyseinen henkilökunta ei ehkä kuuluu siihen alueeseen, jossa suomen kielelle on 
tarvetta. Hanna ottaa yhteyttä Madelene Maxeen saadakseen enemmän tietoa.  

Suomalaista karaokea toivotaan myös, Hanna saa puhelinnumeron henkilölle joka vuokraa 
karaokelaitteita. 

 

Seuraava suomalainen neuvonpito pidetään torstaina 3. marraskuuta klo 17.00 
Träffpunkt18:ssa. 

// Hanna Engvall 

Koordinoija, suomen kielen hallintoalue, Laxån kunta 

 

 


