
  

Minnesanteckningar Finskt samråd 10 mars 2022. 
Närvarande: Samordnare Hanna Engvall och 9 deltagare. 

Återblick från hösten 2021 

2 genomförda samråd med många viktiga synpunkter. 

Finsk kost till äldreboenden och finsk litteratur. 

Finskundervisning i förskolorna och modersmålsundervisning i grundskolan.  

Finsk afton på Käglor & Käk (över 100 deltagare). 

Firande av Finlands självständighetsdag på Träffpunkt18 och biovisning på LaxåBio.  

Nya finska tidskrifter på Laxå Bibliotek.  

Aktiviteter våren 2022 
31 januari påbörjas utställningen När Finland kom till Sverige. Den kommer att vara på Laxå Bibliotek 

och avslutas 11 februari.  
16 mars är det föreläsning om Livsglädje på både finska och svenska. Den hålls i Unden kl. 11.00-

12.00 och kl. 12.30-13.30 på Kunskapens hus. Det har kommit en del anmälningar. 
28 mars studiebesök i Skövde – hur tänker vi? Personer från olika verksamheter (äldreomsorg, 

förskola/skola). I nuläget finns ingen personal från äldreomsorgen som vill följa med, Hanna ska kolla 

med enhetscheferna ytterligare en gång. Anne som undervisar i finska och grundskola ska följa med.  
 

Tankar och idéer om hur vi kan främja och skydda den finska kulturen och dess språk 

Fler tycker att det vore givande att få träffas och laga finska maträtter tillsammans. Gärna så att vi 

kan dokumentera och sprida kunskap om den finska matkulturen vidare. Man önskar dock att ses en 

tidigare tid på dagen så att det inte blir för sent. Fler uttrycker att man kan ses fler gånger och laga 

olika saker så att fler maträtter kan presenteras. Hanna kollar upp tillgänglighet på lokal med kök.  

Man önskar att ses och till exempel spela bingo, sy, sticka och virka. Här tänker vi att den äldre 

generationen kan lära de yngre värdefullt hantverk som får leva vidare i nästa generationer. 

Det var mycket uppskattat med finsk film på Laxå Bio på Finlands självständighetsdag. Fler önskar se 

mer finsk film på Laxå Bio, en god tanke är att det visas med svensk text då en del sverigefinnar inte 

kan det finska språket bra. Hanna lyfter förslaget vidare till berörd personal.   

Datum på samråd 

Nästa finska samråd planeras att hållas 5 maj kl. 17.30 



Det har framkommit bra och viktiga idéer på samrådsmötet. Många har jag hopp om att kunna 

genomföra tillsammans med Laxå kommuns olika verksamheter för att kunna främja och skydda den 

finska kulturen och dess språk. 

// Hanna Engvall 

Samordnare finskt förvaltningsområde Laxå Kommun. 
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