
Verksamhetsberättelse för 2021–2022  
 
Föräldraföreningen TURVA vid Sverigefinska skolan i Stockholm  
Styrelsen för föräldraföreningen TURVA vid Sverigefinska skolan i Stockholm överlämnar 
denna verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021–2022. Verksamhetsåret sträcker sig 
över tidsperioden 2021-10-05 – 2022-10-06. 
 
Styrelsens sammansättning 
Ordförande: Wilhelmina Liewendahl 
Vice ordförande: Tytti Wallin 
Sekreterare: Tuija Drake 
Kassör (2021-10-06 – 20 – 2022-01-12): Carl-Henrik Rautila  
Kassör (2022-06-01 – 2022-10-06): Nathalie Wulli Malmer 
Ledamot: Heidi Liekola 
Ledamot: Sara Virtanen 
Ledamot (2021-10-26 – 2022-10-06): Jan Nieminen 
Ledamot (2021-10-26 – 2022-10-06): Marko Pietilainen 
Suppleant: Elena Anushicheva 
 
Representanterna i skolan styrelse 
Tytti Wallin och Tuija Drake  
 
Revisorer 
Johanna Karjalainen 
Klaus Hammes 
 
Valberedning  
Sanna Bellhammar 

Medlemmar 
Alla föräldrar vars barn går i Sverigefinska skolan i Stockholm blir automatiskt medlemmar i 
skolans föräldraförening, TURVA.  
 
Styrelsen och styrelsearbetet 
Styrelsen har haft sammanträden digitalt två gånger under höstterminen, utöver det 
konstituerande mötet, varav ett var ett extra årsmöte. På vårterminen har styrelsen haft fyra 
sammanträden utöver årsmötet. Då Coronarestriktionerna lättade upp har dessa återigen 
hållits i matsalen på samma sätt som innan pandemin bröt ut. Styrelsen har diskuterat alla 
frågor och ärenden gemensamt, men ledamöter har tagit särskilt ansvar för olika områden, 
som till exempel skolgårdsfixardagen.  
 
Julmarknaden 
Julmarknaden kunde återigen hållas i år och hölls den 27/11 2021. Tytti Wallin var den 
styrelseledamot som ansvarade för arrangemanget. Slutresultatet blev en inkomst på 55 000 
kronor till Turva:s kassa.  
 
  



Bidragsansökningar 
Turva har gjort två ansökningar till Institutet för språk och folkminnen (Isof) för projekten 
Fortsatt stärka läsintresset på finska och Modern finsk barnlitteratur på schemat i förskolan. 
Båda projekten har beviljats bidrag på 30 000 kronor vardera. Det tidigare projektet vi fått 
medel för ifrån Isof, Stärka läsintresset på finska, redovisades till Isof under året. 
Redovisningen godkändes av institutet och projektet är därmed avslutat. 
 
Fixardagen/Skolgårdstalkoot 
Turva genomförde skolgårdstalkoot den 21/5 2022. Ansvarig för arrangemanget var Marko 
Pietilainen i styrelsen och det föregicks av att eleverna fick bidra med egna önskemål om vad 
del ville se på skolgården i en teckningstävling, där tre klasser sedan valdes ut till första-, 
andra- och tredjepris. 
 
Bokinplastningstalkoot 
Bokinplastningstalkoot hölls den 1/9 2022 kl. 15-18. 
 
Bidrag och stipendier 
Årskurs 9 ansökte om bidrag för en resa till Gotland à 550 kr/elev eller totalt 14 300 kronor, 
vilket styrelsen beviljade. Styrelsen delade också ut två kamratstipendier till elever i årskurs 
9 à 500 kronor i samband med skolavslutningen. Efter samråd med skolledningen beslutade 
styrelsen även att bidra med 35 000 kronor för inköp av ljuddämpande gardiner till 
matsalen. Detta kommer att belasta nästa års budget.  
 
Dialogmöten med skolledningen 
Som ett resultat av en gemensam önskan ifrån Turva och skolledningen att öka 
kontaktytorna mellan föräldraföreningen och skolan har regelbundna dialogmöten initierats. 
Två sådana har hållits och de har varit uppskattade av alla parter. På dessa har Turva:s 
representanter bland annat fört vidare frågor och synpunkter ifrån föräldrar som kommit 
styrelsen till del via till exempel föreningens Facebook-grupp. Närvarande ifrån Turva:s sida 
har varit ordförande, vice ordförande och sekreterare. 
 
Motioner 
Under året har det inkommit en motion till behandling på styrelsens möten. Den föredrogs 
på mötet av en av de undertecknande föräldrarna och behandlades sedan vidare under ett 
av dialogmötena med rektorn. 
 
 


