
FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TURVA – MÖTE 30.5.2012 
 

 Föreningen hade kallats till ett möte av ordförande Tuula Rusanen. I mötet deltog totalt 8 föräldrar samt 
Arto Ervasti (biträdande rektor F-6) och Lena Borén (biträdande rektor 7-9) från skolans ledningsgrupp. 
Säsongens framgångar firades med tårta. 

 Till protokolljusterare valdes Anna Lindblom och Tanja Tuurala. Föreningens sekreterare Nina Uddin förde 
protokoll. 

  
Arto Ervasti och Lena Borén började med att ge information från skolans sida 

 Skolan har arrangerat en skrivtävling för niondeklassare i samarbete med Turva till minnet av Raija 
Bergman. Tävlingen arrangerades i aulan på ett sätt som liknade de nationella proven. Eleverna fick 
skriva om olika teman, såsom språk och identitet, sociala medier samt dubbelgångare. Eleverna fick 
skriva hela förmiddagen – alla skrev men deltagandet i tävlingen var frivilligt. De 12 eleverna som ville 
delta fick tillbaka skrivningen för att kunna förbättra den själv (utan lärarnas inblandning). Juryn 
bestående av Merja-Liisa Heikkinen (ordförande i skolans stiftelse) samt Maarit Turtiainen (journalist och 
debutförfattare) väljer tre vinnande bidrag som annonseras på våravslutningen. Vinnarbidraget ska även 
publiceras i tidningen Suomen Uutisviikko. Turva har sponsrat tävlingen med prispengar (1000, 500 och 
250 kr). Tävlingen planeras att bli årligen återkommande. 

 Skolan arbetar för närvarande med att utveckla en kursplan för ämnena finska och finska som andra 
språk. I detta arbete ska man samarbeta med Skolverket så att finskan skulle få samma status som 
samiska – med officiellt läroplan så att ämnet skulle hanteras som modersmål. Finskan går ju inte att 
jämföra med främmande språk och inte heller hemspråk, utan den borde hanteras som en del av en aktiv 
tvåspråkighet. Finskans status i Sverige har lyfts i och med att språket har fått officiellt 
minoritetspråkstatus och man har även fått positiv uppmärksamhet för resultaten i Pisa-studier med mera. 

 Det diskuterades även mer generellt om undervisningen på skolan. Vi ligger på hög nivå t.ex. i matematik 
vilket är delvis pga finskt inflytande. Det används finska läroböcker, oftast finns samma böcker både på 
finska och finlandssvenska (detta är speciellt bra i NO-ämnen enligt lärarna). I prov kan man välja om 
man svarar på finska eller svenska (gäller förstås inte ämnen finska och svenska). I alla klasser finns en 
relativt positiv attityd till tvåspråkighet och skolans uppgift är också att förmedla attityden att båda språken 
är viktiga. Elever som har gått i skolan har lyckats bra och fått möjlighet att använda finskan i yrkeslivet. 
Det finns planer att bestämma mer långtgående att vissa kurser ska gå på finska och vissa på svenska, 
speciellt i SO-ämnen, så att det inte ska bero så mycket på läraren vilket språk som används. 

 Arto Ervasti går på en rektorsutbildning på 20 % studietid och pratade även om att utveckla 

undervisningen. Han har intresserad sig för Learning Study, som används mycket i Asien och där man 

letar efter ”den perfekta lektionen” för att eleverna skulle lära sig bättre. 

 

Bidragsansökan 

 Ansökan hade inkommit från textilslöjdsläraren Anni Rajala om symaskin och överlocksmaskin till 

textilslöjden. Alla skolans maskiner behöver förnyas men skolan har inte råd med fler än en ny maskin 

per år. Läraren ber Turva om hjälp med dessa två maskiner för ca 15000 kr i uppskattad kostnad. Turva 

tycker det är anmärkningsvärt att skolan säger sig inte har möjlighet att bekosta verktyg som behövs för 

att bedriva syslöjd med kvalitet. Detta särskilt som det har kommit till Turvas kännedom att elever klagar 

över undermåliga symaskiner som inte fungerar och försvårar arbetet. Turva ska inte vara någon garanti 

till att skolan håller kvaliteten i undervisningen. Det bestämdes att Turva kontaktar rektorn i frågan först 

och ber läraren att ta fram offerter på maskinerna. Turva kan tänkas bidra med en eller två maskiner om 

skolan köper lika många. 

 

Arbetsgrupperna 

 Matgruppen har haft flera möten med matleverantören. Det har känts att de vill ta till sig kritiken men har 

ändå inte hållit vad de lovat. Det har varit försenade leveranser då de inte har en fungerande vikariatpool 

– därmed har eleverna inte haft tillräckligt med tid att äta ibland. Salladsbuffen har varit samma varje 

dag, även om man hade lovat variation med nytt salladskoncept. Leverantören visade tre veckors 

rullande schema för salladen, men den verkställdes inte. 



o Leverantören kom inte till senaste mötet, så nu överväger man ny leverantör. Matgruppen har 

tipsat rektorn om några bra leverantörer och pratat med Stockholms Sjukhem, granne med 

skolan. De har imponerande kök, bra mat men är för dyra i dagsläget. Rektorn är med och ska 

göra underlag för offertsförfrågan för tre-fyra olika leverantörer.  

 Gårdsgruppen har sett till att taket har blivit fixat till leksaksboden. Leksakerna som Turva gav bidrag till 

har varit uppskattade av barnen, och likaså valborgsfesten som arrangerades. Lånekort för 

leksaker/sportredskap bör även ordnas till högstadiet, Liisa Männistö ska ta kontakt. 

o För nästa år planeras fest i samband med Valborg i samarbete med SVTs finska barnprogram 

Karamelli. Det skulle bli en ny möjlighet att samla pengar till Turvas räkning. Det kan bli finska 

traditioner med karnevalstämning, och t.ex. workshops där man kan pyssla ”vappuhuiska” och 

annat. Möjligt datum är fredag 27 april 2013. 

 För trafikgruppens del ska Tuula Rusanen kontakta Heli och Trafikkontoret angående ändringarna efter 

den tidigare gjorda trafikrapporten. 

 

Julmarknaden 

 Turvas årliga julmarknad ska hållas den 24 november. Inför marknaden bildades en arbetsgrupp som 

ska sköta olika uppgifter såsom marknadsföring, kontakter, bordsuthyrning med mera. Klassernas 

uppgifter finns klara och dessa ska delegeras genom möten och e-post. 

o Till arbetsgruppen valdes Tuula Rusanen (marknadsföring), Annika Hannus (ekonomi), Nina 

Uddin (kontaktperson för bordsuthyrning med mera), Tanja Tuurala (kontakter mer klassernas 

representanter) samt Anna Lindblom. 

o Vid höstterminens början planeras det ett utskick om julmarknaden för att samla in idéer och 

kommentarer om vad som funkade / inte funkade under förra marknaden. Instruktionerna för 

klassernas uppgifter ska skrivas mer detaljerad om möjligt med basis på detta. 

o Det efterlystes kontakter med nya bordshyrare med finsk anknytning, finska konstnärer, 

konsthantverkare eller annat nytt. Möjligen en utställning med sverigefinska konstnärer, 

massage eller andra tjänster, boksignering, musikartister, annat? Idéer och kontakter 

välkomnas. 

 

Höstens möten 

 Preliminära mötesdatum: torsdag 20 september; Årsmöte onsdag 24 oktober; Julmarknadsmöte onsdag 

14 november 

 

Övriga frågor 

 Turvas årliga stipendier på 500 kr ska delas till två elever från klass 9, en pojke och en flicka. Kriterierna 

för stipendierna ska möjligen ses över och utvecklas inför nästa år. 

 Det pratades om samarbete med Revitalisera mera eller RSKL om böcker. 

 Det har pratats om att ta kontakt med aktiebolagets och stiftelsens styrelse. De kallas möjligen in till 

höstens första möte.  

 

 

Dessa anteckningar är gjorda av Nina Uddin, föreningens sekreterare 
 
 
Protokolljusterare:  
 
Anna Lindblom   Tanja Tuurala 


