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AJANKOHTAISTA SUOMEKSI 
 

Tukholman kaupunginteatteri sai suomenruotsalaisen johtajan 

 

1. Kuka on valittu Tukholman kaupunginteatterin johtajaksi? 

 
a) Anna Takanen 

b) Maria Sid 

c) Maria Takanen 

 

2. Mikä on Maria Sidin ammatti? 

 
a) näyttelijä 

b) kuvaaja 

c) laulaja 

 

3. Milloin Anna Takanen jätti tehtävänsä Tukholman kaupunginteatterissa 

 
a) kesällä 

b) keväällä 

c) talvella 

 

4. Mitä aihetta Takasen ohjaama Fosterlandet-näytelmä käsittelee?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Pohdi mitä tarkoittavat termit suomenruotsalainen ja ruotsinsuomalainen? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Vuoden Ruotsinsuomalaiset -gaala lähestyy 

 

5. Mikä tunnustus jaetaan Vuoden Ruotsinsuomalaiset -gaalassa? 

 
a) Vuoden ruotsinsuomalainen 

b) Vuoden ruotsalainen 

c) Vuoden suomalainen 

 

6. Kuinka monelle henkilölle tunnustus jaetaan? 

 
a) yhdelle 

b) kahdelle 

c) kolmelle 

 

7. Kuka valittiin Vuoden nuoreksi ruotsinsuomalaiseksi 2018? 

 
a) kiekonheittäjä 

b) radiotoimittaja 

c) teatteriohjaaja 

 

8. Millaisia asioita huomioidaan tunnustuksen saajaa valittaessa?  

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Onko gaalan järjestämisellä sinun mielestäsi merkitystä? Pohdi. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Ruotsia kiertävä suomalaiselokuva palkintoehdokkaana 

 

9. Minkä niminen elokuva on ehdokkaana Pohjoismaiden neuvoston 

elokuvapalkinnon saajaksi 

 
a) Karoliina 

b) Saara 

c) Aurora  

 

10. Minkä maalainen elokuva on kyseessä? 

 
a) ruotsalainen 

b) suomalainen 

c) norjalainen 

 

11. Mitä teemoja elokuvassa käsitellään? Nimeä kolme. 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

12. Mitä mieltä Saara ja Karoliina ovat elokuvasta? Se on 

 
a) hyvä 
b) pitkästyttävä 

c) huono 

 

Mikä on mielestäsi paras näkemäsi suomalainen elokuva? Perustele. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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VASTAUKSET: 

 

Tukholman kaupunginteatteri sai suomenruotsalaisen johtajan 

 
1) b 

2) a 

3) a 

4) suomalainen sotalapsuus 

 
* [omaa pohdiskelua…]  
Ruotsinsuomalainen: esim. Ruotsissa asuva henkilö, jolla on suomalaiset 
sukujuuret. 
Suomenruotsalainen: esim. ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvia 
syntyperäisiä Suomen asukkaita. 

 
 

Vuoden Ruotsinsuomalaiset -gaala lähestyy 

 
5) a 

6) c 

7) a 

8) Henkilö on nostanut ruotsinsuomalaisuutta ansioituneesti esiin.  

     [omaa pohdiskelua…] 

 
 

Ruotsia kiertävä suomalaiselokuva palkintoehdokkaana 

 
9) c 
10) b 

11) alkoholismi, rakkaus, rasismi 

12) a 

     [omaa pohdiskelua…] 

 

 

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruotsin_kieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomi

