Finskt samrådsmöte 28/10 2021.
Dagordning & minnesanteckningar

• Kortare presentation av samordnare & deltagare
Samordnare Hanna Engvall. 8 deltagare.

• Vad har hänt sen förra mötet? Återkoppling.
Kultur
- Utifrån önskemål om finsk danskväll, finsk karaoke och bowling kommer det
nu att anordnas en Finsk afton/Suomalainen ilta den 20 november kl 18. Det
kostar 199kr ingår matbuffé med finska inslag, valfri dryck
öl/vin/cider/alkoholfritt, karaoke och möjlighet att dansa!
- Ett annat önskemål var att besöka en annan finsk förvaltningskommun. Har
varit i kontakt med samordnaren i Skövde; Anoo Niskanen och har fått ett
datum som vi kan få komma på studiebesök - 22 november. Tyvärr kan
samordnaren inte ta med för många utan har valt ut människor från olika
områden och verksamheter; Anne från förskola/skola, Anna-Liisa och xx från
äldreomsorgen. Tyvärr inställt pga. för få deltagare.
- Möte med Ewa Palmdal på biblioteket och presenterade era önskemål om
finska tidskrifter; det var inga problem att byta ut och ta de.
Vi diskuterade även ett samarbete mellan biblioteket och äldreomsorgen så att
de äldre finsktalande också kan få tillgång till finsk litteratur mm.
Tidig vår kommer det att komma en utställning ”När Finland kom till Sverige”,
Datum är 31/1-13/2.
Förskola/grundskola
- Samordnaren har även varit i kontakt med grundskolan om
modersmålsundervisning på finska då det ej var uppstartat innan. Det finns i
nuläget en elev som har ansökt. Tanken är att Anne går in även där och
undervisar då det inte finns någon annan pedagog som talar finska. Har också
lyft frågan om blanketten gällande modersmålsundervisning då den var svår
att tyda.
Samordnaren och Anne har även varit på möte med Jessica på
familjecentralen där hon intervjuade oss om vikten om tvåspråkighet. Känner
att det är viktigt att nå ut med denna rättighet redan innan barnen börjar
förskolan.
Äldreomsorg
- Har också varit i kontakt med enhetscheferna på Ramundergården gällande
finsktalande personal. Utifrån deras kartläggning finns det två personal som
talar finska och en som förstår.
Förutom att de serverar mer finsk kost och uppmärksammar finska högtider så
bjöds det på finska pinnar 20 oktober (finska pinnens dag).

• Kommande högtider
Finlands självständighetsdag 6 december
Förslag på hur vi kan fira och uppmärksamma detta?
Flaggas vid kommunhus och kyrkan.
- Biovisning?
- Knytkalas?
- Laga middag tillsammans?
- Kolla på presidentmiddagen
- Tårta
Samordnaren kollar upp olika alternativ och återkommer.
Uppdatering: Firande blir i Träffpunkt18 med fika, tipspromenad och
fiskedamm. 6/12 16-18. Därefter finsk film med svensk text på LaxåBio.
Sverigefinnarnas dag 24 februari
Det kommer att serveras finsk kost i förskola, skola och inom äldreomsorgen.
Flaggas vid kommunhus och kyrkan. Ev. någon aktivitet?

• På gång
- Finsk afton/suomalainen ilta 20/11
- Studiebesök i Skövde 22/11
- Firande av Finlands självständighetsdag
- Föreläsningen livsglädje (seniorer)
- Föreläsning ”fråga doktorn” på finska - Utställningen ”När Finland kom till Sverige” 14/2-27/2-22.

• Deltagare vill ha minnesanteckningarna både på finska och svenska.
Samordnaren fixar så att dessa blir översatta på finska.
•

Dagar/datum för kommande samrådsmöten
Det blir inga fler samråd detta år. Återkommer med nytt datum för nästa år
(torsdagseftermiddagar).

• Avslutningsvis…
Denna gång kom det tyvärr inte lika många deltagare som vid förra samrådet,
kanske var de för tätt planerat. Alla närvarande deltagare är positiva till de
aktiviteter som är på gång.
Känner att vi har kommit en bra bit på väg och det ska bli spännande att se
hur detta kan utvecklas ännu mer i vår kommun. Min förhoppning är att Laxå
kommun blir ett starkt finskt förvaltningsområde där det syns och känns att vi
arbetar för att skydda och främja det finska språket och dess kultur!
// Hanna Engvall
Samordnare finskt förvaltningsområde Laxå Kommun.

