Dagordning & minnesanteckningar.
Finskt samrådsmöte 13/9 2021.
18 deltagare.
•

Presentation
Samordnare Hanna presenterar sig då det är det första
finska samrådsmötet. Efter får alla närvarande också presentera sig; vad de
heter och har för anknytning till Finland osv.

•

Vad innebär finskt förvaltningsområde?
Kortfattat innebär det att vi Sverigefinnar har särskilda rättigheter i vår
kommun; enligt den nationella minoritetslagen.
Den syftar till att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka
möjligheter till inflytande och stödja språken så att de hålls levande.

•

Förskola & skola
Eftersom att Laxå kommun är ett finskt förvaltningsområde ska man erbjuda
barn (med finsk anknytning) i förskolan undervisning i finska. I vår kommun
arbetar en finsktalande förskollärare som besöker kommunens förskolor.
Hanna har köpt in relevant undervisningsmaterial som förskolläraren är i
behov av. Förskolläraren upplever att finskundervisning blir positivt bemött av
andra pedagoger, vårdnadshavare och barn. Pga. Covid19 har inte besök
kunnat att genomföras men har nu äntligen kommit igång.
Någon efterfrågar om det finns finsktalande lärare i grundskolan just nu? I
dagsläget finns ej det. En tanke är att det vore bra om det finska språket är
meriterande när man söker en tjänst inom grundskolan? Kanske kan det locka
fler då? Någon upplever också att blanketten om undervisning i finska i
grundskolan är mycket komplicerad och tvetydig; det får ses över.

•

Äldreomsorg
Inom äldreomsorgen har man som Sverigefinsk rätt till att få service och
omvårdnad av personal som kan det finska språket. Språket är en naturlig del
av ens kultur och man har rätt att behålla sin finska identitet.
Vi diskuterar vikten av språkkompetens. I nuläget gör enhetscheferna på
Ramundergården en kartläggning av språkkunskaperna i finska hos
personalen. Hanna har efterfrågat om det finns behov av fortbildning i det
finska språket och ska i så fall kolla upp det. Här finns också en tanke om att
det ska vara meriterande att kunna det finska språket…
Uppdatering 14/9: fått information att det finns 2 personal som talar det finska
språket, samt 1 person som förstår.
Någon berättar om ett äldreboende där man kom och spelade finsk musik för
de äldre; det väcker många minnen och sprider glädje – en bra idé att lyfta
vidare.
Hanna informerar om att det hållits möte med kostchefen där man kommit
överens om att servera finsk kost minst en gång i månaden. Mat är också

något man förknippar starkt med kultur och väcker ofta minnen från sin
barndom. Recept tas gärna emot av samtliga på samrådsmötet!
•

Kultur (bibliotek, kurs, mat, evenemang)
Laxå bibliotek har en finsk avdelning med varierat utbud av finsk litteratur, det
finns även några finska tidskrifter. Biblioteket erbjuder också en app; Biblio,
där man kan lyssna på böcker på finska (finns till både barn & vuxna).
Ewa Palmblad upplever att tidskrifterna ej läses – kan det ha med pandemin
att göra? Hanna efterfrågar vilka tidskrifter man skulle vilja ha? 3 exempel får
flest röster: Seura, Routsin Soumalainen & Kotiliesi. Man skulle även vara
intresserad av hobbytidningar på finska som matlagningstidning, virk- och
stick-tidning.
Många på samrådet menar att de tycker att det är värdefullt att det finns
tillgång till finska på kommunens bibliotek!
Till våren ska det hållas en utställning i ”Konsthallen” under biblioteket – ”När
Finland kom till Sverige”, datum är ej bestämt ännu.

•

Vilka frågor är viktiga för dig?
Förutom ovanstående punkter är de fler som har en önskan om att öka
gemenskapen hos Sverigefinnarna i vår kommun. Många Sverigefinnar i
kommunen kom hit när de var barn och har tappat mycket av den finska
kulturen och gemenskapen. En del är även själva utan familj och det leder till
ett enormt utanförskap.
Ett förslag som ges är man kan träffas och diskutera olika platser i Finland,
vart man kommer ifrån och studera om de olika platserna. Skulle det vara
möjligt att för en grupp att resa och besöka olika platser i Finland; som en
utbildningskurs i finsk kultur/historia? Där syftet är att skapa en gemenskap
och därmed skydda och främja den finska kulturen i vår kommun?
Någon nämner också att en familjeresa vore värdefullt, där man kan nå fler
generationer och de äldre kan få berätta för de yngre om det land man
kommer ifrån. Ett fint sätt att lära sig om sin kulturella identitet.
Ett önskemål också är att besöka andra förvaltningsområden i vår närhet för
att få inspiration – ett förslag är Skövde.
Fler nämner också att ett sätt att skapa en gemenskap och samtidigt främja
den finska kulturen är att basta. En tanke är att bygga en kulturbastu som
finns tillgänglig för alla. Alla ställer sig positiva till detta. Många kommer med
idéer på var den kan tänkas vara placerad; vid Midsommarberget, bowlingen?
Tänker även att det är en positiv sak för vår kommun att kunna erbjuda detta.
Vi diskuterar även om den finska arbetskraftinvandringen i Laxå kommun, hur
stor roll den spelat – en framgångsfaktor och en stor del av vår kommuns
identitet! En fotoutställning om denna viktiga historia vore toppen. En tanke är

att den kan hållas i ”Konsthallen” under Laxå bibliotek.
Några berättar även om hur populär och stor den finska föreningen var förr i
Laxå. Man saknar att kunna gå ut och dansa – kan man anordna en
danskväll?
Nybörjarkurser i det finska språket är en viktig del att belysa då många andraoch tredjegenerationens finnar tyvärr inte behärskar språket. Språket är en
stor del av vår kulturella identitet. Vi tror att det kan finnas underlag för dem
som vill lära sig.
Andra förslag och idéer som ges är:
- Finsk bowlingkväll
- Karaokekväll
- Hantverkskurser
- Aktivitetsdag (korvgrillning, tipspromenad mm.)
- Finsk matlagningskurs (för alla).
- Sätta upp en karta över Finland där kommunens Sverigefinnar kan markera
varifrån de kommer. Ex. entrén vid biblioteket?
Vissa ställer sig kritiska till varför det inte finns någon som arbetar på Laxå
kommunhus som inte talar det finska språket. Hur gör de om de är i behov av
finsk tolk. Samordnaren förklarar att hon då får beställa den tjänsten men
håller med om att det kan bli mer ”krångligt”.
•

Dagar/datum för kommande samrådsmöten
Torsdagseftermiddagar passar de flesta bäst.
Återkommer med förslag på datum.

Avslutningsvis…
Det har framkommit en hel del bra, viktiga och värdefulla idéer på samrådsmötet.
Många har jag hopp om att kunna uppfylla tillsammans med Laxå kommun för att
både kunna matcha vår kommuns vision och målbild och samtidigt främja och skydda
den finska kulturen och dess språk.
// Hanna Engvall
Samordnare finskt förvaltningsområde Laxå Kommun.

