
RUOTSIN KIELIVALINTAMATERIAALI 2013:  

lisätietoa dioista kertomiseen 

 

Dia 1: Dalahäst – Taalainmaan hevonen:  käytetty usein Ruotsin symbolina ja 

on tunnettu myös suosittuna matkamuistona.  Avestassa on maailman suurin, 

13-metrinen taalainmaan hevonen. 

 

Dia 2: Ruotsia puhutaan Suomessa etenkin rannikkoseudulla ja 

Ahvenanmaalla, noin 300 000 suomalaista puhuu äidinkielenään ruotsia. 

Ruotsin kieli myös yhdistää Pohjoismaita toisiinsa. Suomessa ruotsi on suomen 

lisäksi toinen virallinen kieli.  

 

Dia 3: Suomi kuului aina keskiajalta 1800-luvun alkuun asti Ruotsin 

valtakuntaan.  Tiivis yhteys Ruotsiin ja ruotsin kielen käyttö sivistys-  ja 

hallintokielenä vaikutti voimakkaasti suomen kielen sanastoon.  Yli puolet 

suomen lainasanoista on tullut ruotsista tai sen kautta. Ruotsin kielen 

samankaltaisuus helpottaa etenkin sukulaiskielten (esim. saksa ja englanti) 

opiskelua.   

 

Viikingit olivat skandinaavista alkuperää (Norja, Ruotsi ja Tanska)olevia 

aseistautuneita merenkulkijoita 700–1000-luvuilla. 

 



Dia 4: Tunnettuja asioita Ruotsista 

- Jääkiekko on suosittua myös Ruotsissa, samoin esim. hiihto, tennis ja golf. 

Ruotsin jääkiekkomaajoukkue (Tre kronor) lienee rakkain vastustajamme 

jääkiekossa. 

- Juhannussalko (midsommarstång/majstång) pystytetään juhannuksena 

koristeeksi Ruotsissa, Ahvenanmaalla ja Suomen ruotsinkielisillä 

rannikkoseuduilla  

- Riimukirjoitusta käyttivät varsinkin viikingit tehdessään kivipaaseihin 

kirjoituksia  suurista sankareista ja sotaretkistä 1000-luvulla.  Riimukiviä on 

löytynyt yli 3 000, suurin osa Ruotsin alueelta. 

- Ruotsin kansallispuku,  jonka käyttö on tullut suosituksi varsinkin kuningatar 

Silvian ansiosta. 

- Gävlen olkipukki (Gävlebocken): kuuluisa 13 metriä korkea olkipukki on 

pystytetty Gävlen torille ensimmäisenä adventtina v.1966 lähtien. Pukki on 

usein tuhoutunut jo ennen joulua.  

 

Dia 5: Varsinkin lasten rakastamia hahmoja tulee paljon Ruotsista; Alfons 

Åberg (Mikko Mallikas), Bamse (Maailman vahvin Nalle), Karlsson på taket 

(Katto- Kassinen), Emil i Lönneberga (Vaahteramäen Eemeli), Pippi 

Långstrump (Peppi Pitkätossu). Myös esim. Findus och Pettsson (Viiru ja 

Pesonen) tulevat Ruotsista, ja puhuvathan muumitkin ruotsia äidinkielenään. 

Dia 6: Ruotsin kielen tarpeellisuus näkyy myös Elinkeinoelämän keskusliiton 

tutkimuksissa. Kuten myös EK:n aiemmissa selvityksissä, ruotsin kieli oli 

vuonna 2009 toiseksi tärkein kielivaatimus työpaikoissa Suomessa. (ks. myös 

dia 10) 



 

 

Dia 7:  Etäisyydet Pohjolaan ovat lyhyitä. Kielitaitoa voi käyttää myös jo 

kotimaassa tai vaikka ruotsinlaivalla. Kuvia eri Pohjoismaista: geysir Islannissa, 

vesiputous Norjassa, Pieni merenneito Tanskassa, Ruotsin kruunu sekä kuva 

Gamla Stanista Tukholmasta. 

 

Dia 8: Ruotsin kieltä voi hyödyntää Suomessakin monella eri tavalla. 

Nettiaikakautena materiaalia on hyvin tarjolla ja helposti hyödynnettävissä. 

Lisäksi voi surffata televisiossa tai radiokanavilla, lukea ruotsinkielisiä lehtiä tai 

kirjallisuutta.  

 



Dia 9: Yhteinen pitkä historiamme näkyy myös tavoissa ja perinteissä. Juhlien 

viettomme on hyvin samankaltaista ja monet ruokamme ovat yhteisiä. Lucian 

päivää ja valon juhlaa juhlitaan myös monessa suomenkielisessä koulussa 13. 

joulukuuta. 

Lucian päivän pullat (lussekatter), piparit, riisipuuro, laskiaispullat ja ravut 

kuuluvat ruotsalaiseen ruokaperinteeseen, samoin lihapullat ja hapansilakka. 

 

Dia 10: Ruotsiksi voi käydä koulua ja opiskella myös Suomessa (esim. Åbo 

Akademi, Hanken). Pohjola-Norden edistää Pohjoismaiden yhteistyötä ja tekee 

Pohjoismaita tunnetuksi  Suomessa monin eri tavoin (järjestää esim. 

koulutusta ja tapahtumia, välittää työpaikkoja). Myös virkamiestasolla 

Pohjoismailla on paljon yhteistyötä esim. erilaisissa neuvostoissa. 

 

Dia 11: Ruotsin opiskelun varhainen aloittaja saa vahvan ruotsin kielitaidon! 

 

Ruotsin lipun historia yltää ainakin 1500-luvun puoliväliin; sininen ja 

keltainen (kulta) ovat aina olleet Ruotsin tunnusvärit. 

 

Tekijät: 

Kirsi Erasvuo, Tesomajärven koulu, Tampere 

Tiina Kataja, Lentävänniemen koulu, Tampere 

 

 

 

LÄHTEET: Wikipedia ja http://www.norden.org/fi 

http://www.norden.org/fi

