Minnesanteckningar Finskt samråd 5 maj 2022.
Närvarande: Samordnare Hanna Engvall och 9 deltagare.
Återblick från våren 2022
2 genomförda samråd med många viktiga synpunkter.
Finsk kost till äldreboenden och finsk litteratur.
Finskundervisning i förskolorna och modersmålsundervisning i grundskolan.
Utställning när Finland kom till Sverige.
Finsk föreläsning Livsglädje.
Studiebesök i finska förvaltningskommunen Skövde.
Sverigefinsk barnteater “Solen sover” med Uusi Teatteri, ca 170 barn deltog.
Finsk föreläsning om blod socker hjärta

Kommande Aktiviteter våren 2022
Finsk bio 21 maj kl 16. “70 är bara en siffra” med finskt tal och svensk text. 50 kr
Föreläsning 15 juni om finska vinterkriget och Lottakåren på både finska och svenska.
Studieresa 18 juni till Värmlands Finnskogar i samarbete med Degerfors finska
förvaltningsområde.
Tankar och idéer om hur vi kan främja och skydda den finska kulturen och dess språk
Fler har en vilja om att skriva och dokumentera om Sverigefinnarna i vår kommun. Vart man kommer
ifrån och hur just den egnas historia ser ut. Varför man kom till just vår kommun och hur livet såg ut här.
Belysa vikten av hur stor inverkan Sverigefinnar har i vår kommuns framgång och identitet.
Man önskar att ses och till exempel spela bingo, sy, sticka, virka och laga mat – skulle man kunna ta det i
samband med samråden? Här tänker vi att den äldre generationen kan lära de yngre värdefullt hantverk
som får leva vidare i nästa generationer och som vi även kan dokumentera.
Vi diskuterar även om hur Finlands och Sveriges historia lyfts i skolan, vi har ju varit ett och samma land
under så lång tid - är eleverna medvetna om detta. Kan det finnas ett intresse hos rektorerna att en
person kommer dit och håller i en lektion om Finlands och dess språk och kultur? Hanna ställer frågan
vidare till dem det berör.
Vi tar återigen upp frågan om Sverigefinsk kulturbastu; skulle det kunna vara genomförbart? Fler finska
förvaltningskommuner har lyckats - varför inte Laxå kommun? Hanna undersöker om det finns en
möjlighet till detta.
Nästa finska samråd planeras att hållas till hösten, datum är ej bestämt ännu. Inbjudan ska
även skickas till kommunledning för att dessa ska involveras.
Det har hänt en hel del under denna vår och jag ser hur det finska förvaltningsområdet utvecklas men
fortfarande finns det mycket kvar att göra för att leva upp till minoritetslagen. Jag hoppas att kunna
genomföra mer insatser för att skydda och främja den finska kulturen och dess språk tillsammans med
Laxå kommuns olika verksamheter.
// Hanna Engvall
Samordnare finskt förvaltningsområde Laxå Kommun.

