
 

 
 
    
 
 
 

 
 
13-15.10.2022   

Ruotsinsuomalaisten opettajien täydennyskoulutuspäivät 

Torstai 13.10. 
Saapuminen Hanasaareen, ilmoittautuminen 
12.00 -13.00 Lounas, Ravintola Plats 
 
13.00 -13.15 Hanasaaren tervehdys, kurssiohjelman esittely ja käytännön järjestelyt  
Tiinaliisa Granholm, projektipäällikkö, Hanaholmen 
 
14.00-15.00 Vierailu Helsingin keskustakirjasto Oodissa 
 

                     
Kuva: Kuvio                Kuva: Kuvio 
 
 
15.30 Pohjoismainen kulttuuripiste, kirjasto 
Bokslukaren  -hankkeen esittely sekä tietoa muista kirjallisuuden avulla kielen 
kehitystä ja kulttuurintuntemusta edistävistä koululaisille ja esikoululaisille 
suunnatuista aktiviteeteista  
Mikaela Wickström, erikoiskirjastonhoitaja 
 
17.00 Taidenäyttelyn avajaiset: Symbiotic Pathways, Galleri Hanaholmen 
 
19.00 Päivällinen, Ravintola Plats 
 
20.30 Sauna 
  

https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/


Perjantai 14.10  
Auditorio: TETRA 
 
9.00-12.00 Lukuiloa kielellisesti vastuullisella pedagogiikalla 
Johdatus kielellisesti vastuulliseen pedagogiikkaan ja sen merkitykseen teorian ja 
tutkimuksen valossa (luento). Työpajassa tutustutaan käytännön harjoituksiin, joita 
opettajat voivat käyttää omassa työssään. 
 
Jenni Alisaari, PhD, erikoistutkija, INVEST lippulaiva 
 
12.00-13.00 Lounas, Ravintola Plats 
 
13.00-14.00 Lastenkirjainstituutti esittäytyy 
 
Lastenkirjainstituutti (LKI) on valtakunnallinen lasten- ja nuortenkirjallisuuden sekä 
lastenkirjataiteen edistämis- ja tiedotuskeskus ja erikoiskirjasto.  
Toiminnanjohtaja Kaisa Laaksonen esittelee lastenkirjainstituutin toimintaa ja Lukemo.fi-
sivuston oheismateriaaleineen. 
 
14.00 -15.30  
Den nya kursplanen i ämnet modersmål 
Nermina Wikström, undervisningsråd på Skolverket  
 
16.45 Päivällinen, Ravintola Plats 
17.45 tilausajo Helsinkiin 
 
18.30 Teatteriesitys: ReeaRuu, Kom-teatteri  
https://kom-teatteri.fi/ohjelmisto/reearuu/ 
 

Lauantai 15.10 

Auditorio: Tetra 

9:00-10.30 Ajankohtaista koulumaailmasta ja S2 opetuksesta 
Raija Airaksinen, opettaja 
 
10.30 Kahvi, uloskirjautuminen hotellista 
 
11.00-12.30 Suomen kielen kielikeskuksen toiminnasta  
 
ISOF (Institutet för språk och folkminnen) on saanut Ruotsin hallitukselta toimeksiannon 
perustaa kielikeskus kansallisille vähemmistökielille suomelle, meänkielelle, romanille ja 
jiddisille. Suomen kielen kielikeskuksen tarkoituksena on tarjota tukea ja tietoa, jonka 
avulla ruotsinsuomalainen vähemmistö voi säilyttää, saada takaisin ja kehittää kieltään 
siten, että suomi säilyy elävänä kielenä Ruotsissa. Toiminta käynnistyy syksyn 2022 aikana 
Uppsalassa.  
Työpajassa esitellään kielikeskuksen toimintaa ja tavoitteita, minkä jälkeen pohditaan pienryhmissä millaisia tarpeita ja 
ajatuksia juuri äidinkielen opettajilla on koskien suomen kielen säilyttämistä ja elvyttämistä Ruotsissa. 
 
Tuuli Uljas on toinen uuden kielikeskuksen suomen kielen edistäjistä. Hän on antropologi sekä lapsi- ja nuorisotieteilijä, 
joka on tehnyt laaja-alaisesti työtä ruotsinsuomalaisten lasten ja nuorten kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien parissa. 
 
12.30 Koulutuspäivien päätös, lounas, Ravintola Plats 
 

https://kom-teatteri.fi/ohjelmisto/reearuu/

