
 

 

Muistiinpanot, Suomalainen neuvonpito 10. maaliskuuta 

2022 
Läsnä: Koordinoija Hanna Engvall ja 9 osanottajaa. 

 

Katsaus taaksepäin syksyyn 2021 

2 toteutettua neuvonpitoa monien tärkeiden näkokulmien merkeissä. 

Suomalaista ruokaa vanhusten hoitokodeissa  sekä suomalaista kirjallisuutta. 

Suomen kielen opetusta esikoulussa ja äidinkielen opetusta peruskoulussa. 

Suomalainen ilta Käglor & Käk keilahallilla (yli 100 osanottajaa). 

Suomen itsenäisyyspäivän viettäminen Träffpunkt18:ssa ja elokuvanäytös LaxåBiossa. 

Uusia suomenkielisiä lehtiä Laxå Biblioteketissa. 

 

Aktiviteetteja keväällä 2022 

31. tammikuuta näyttely Kun Suomi tuli Ruotsiin avautuu. Näyttely on esillä Laxå 

Biblioteketissa 11. helmikuuta asti.  

16. maaliskuuta järjestetään luento” Elämäniloa” sekä suomeksi että ruotsiksi. Luento 

pidetään Undenissa 11.00-12.00 ja 12.30-13.30 Kunskapens hus. Ilmoittautumisia on tullut 

jonkin verran.  

28. maaliskuuta opintovierailu Skövdessä – miten ajattelemme sen suhteen? Ihmisiä eri 

toiminnoista (vanhustenhoito, esikoulu/koulu). Tällä hetkellä kukaan vanhustenhoidosta ei 

halua mukaan, Hanna puhuu asiasta yksikköpäällikköjen kanssa vielä kerran. Anne, joka 

opettaa suomen kieltä esikoulussa ja koulussa, lähtee mukaan. 

 

Ajatuksia ja ideoita siitä kuinka voimme edistää ja suojata suomalaista kulttuuria ja sen 

kieltä 

Moni on sitä mieltä että olisi antoisaa tavata ja tehdä suomalaisia ruokalajeja yhdessä. 

Mielellään niin että voimme dokumentoida ja viedä tietoa suomalaisesta ruokakulttuurista 



eteenpäin. Toivomuksena olisi tavata aikaisempana aikana päivästä, jotta ei menisi liian 

myöhään. Monen mielestä voisi tavata useamman kerran ja tehdä eri ruokia jotta useampi 

ruokalaji pääsisi esittelyyn. Hanna tutkii saatavuutta tilaan jossa on keittiö. 

On toivomuksia tavata ja esimerksiksi pelata bingoa, ommella, kutoa ja virkata. Ajattelemme 

että vanhempi sukupolvi voi opettaa nuoremmille arvokasta käsityötä, joka saa elää eteenpäin 

tulevissa sukupolvissa. Suomalainen elokuvanäytös Laxå Biossa Suomen itsenäisyyspäivänä 

oli hyvin arvostettu. Moni haluaisi nähdä enemmän suomalaisia elokuvia LaxåBiossa, hyvä 

ajatus olisi että elokuvassa olisi myös ruotsinkielinen tekstitys, koska osa ruotsinsuomalaisista 

ei osaa suomen kieltä niin hyvin. Hanna vie ehdotuksen eteenpäin sitä koskevalle 

henkilökunnalle. 

 

Seuraavan kokouksen päivämäärä 

Seuraava suomenkielinen neuvonpito on tarkoitus pitää 5. toukokuuta klo 17.30.  

Neuvonpidossa on tullut esille hyviä ja tärkeitä ideoita. Minulla on toivoa pystyä toteuttamaan 

monta niistä, yhdessä Laxån kunnan eri toimintojen kanssa, suomalaisen kulttuurin ja sen 

kielen edistämiseksi ja suojaamiseksi.  

 

// Hanna Engvall 

Koordinoija, suomen kielen hallintoalue, Laxån kunta 
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