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Sanalista 
 
Ruotsinsuomalaisuuden pioneeri Gottlund oli hauska heppu 
 

pioneeri /uranuurtaja 
heppu (kaveri, mies) 
kansanperinne 
kuuluisa 
metsäsuomalaiset 
tutkija 
nimenomaan 
kuvata 
päiväkirja 
reipas 
utelias 
vakavasti 
 

pionjär/banbrytare  
kille, snubbe 
folklore, folkminne  
beromd, känd  
skogsfinnar  
forskare 
särskilt, absolut  
skildra  
dagbok  
hurtig, modig  
nyfiken  
seriöst 

Tutkija neuvoo kansalliseepos Kalevalan saloihin 
 

kansalliseepos 
kerätä 
runo 
runomitta 
aaltoliike 
kansanusko 
aineisto 
tulkinta 
poljento 
 

nationalepos  
samla 
dikt 
runometer 
vågrörelse 
folktro 
material 
tolkning 
rytm 

Musiikkia suomalaiselta naisräppäriltä 
 

massi 
kusta hommat 
hukuttautua 
kestää 
räpätä (sedät) suohon 
 

stålar  
sabba något  
dränka sig  
tåla  
’battla’ – ’sjunga ner i ett kärr’ 
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Kysymykset 

Ruotsinsuomalaisuuden pioneeri Gottlund oli hauska heppu 

1. Mitkä olivat Gottlundin etunimet? 

a. Carl Axel 

b. Carl Gustaf 

c. Sven Axel 

 

2. Kuka Gottlund oli? 

a. ensimmäinen metsäsuomalainen 

b. metsäsuomalaisten historian tutkija 

c. suomenruotsalaisuuden pioneeri 

 

3. Se, että ruotsinsuomalaisten päivä on Gottlundin syntymäpäivä, viestii siitä, että…  

a. … monet ruotsalaiset ovat kautta aikojen muuttaneet Suomeen. 

b. … suomalaisia asui Ruotsissa 1600-luvulla enemmän kuin nykyään. 

c. … suomalaisilla on pitkä historia Ruotsissa. 

 

4. Miksi Ojutkangas-Hedlund loi oppimateriaalia Gottlundista? 

a. Hän huomasi työssään, että kiinnostusta löytyy. 

b. Hänkin on käynyt Taalainmaalla. 

c. Kuvittaja Markku Huovila ehdotti sitä. 
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5. Minkälaisen kuvan Gottlundista Ojutkangas-Hedlund haluaa välittää?  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

Tutustu Ojutkangas-Hedlundin luomaan oppimateriaaliin* ja pohdi, onko teillä 
Gottlundin kanssa jotain yhteistä. 
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

*https://www.isof.se/om-oss/for-dig-i-skolan/laromedel-nationella-
minoritetssprak/laromedel-i-finska/gottlund-taalainmaalla-1817/gottlund-taalainmaalla-
1817.html 
 

Tutkija neuvoo kansalliseepos Kalevalan saloihin 

1. Milloin Suomessa vietetään Kalevalan päivää? 

a. 22. helmikuuta 

b. 28. helmikuuta 

c. 28. heinäkuuta  

 

2. Mikä on Kalevala?  

a. Kokoelma suomalais-karjalaisia runoja. 

b. Teos suomen kielen historiasta.  

c. Elias Lönnrotin omaelämäkerta. 
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3. Tarkan mukaan nuorten kiinnostus Kalevalaa kohtaan…  

a. … on tällä hetkellä vähäistä ja vähenee koko ajan. 

b. … on nykyään suuri ja suosio kasvaa entisestään. 

c. … aaltoilee sen mukaan, miten suosittua suomalainen mytologia milloinkin 
on. 

 

4. Mikä Tarkan mukaan Kalevalassa kiehtoo? 

a. Sen runomitta. 

b. Sen romantiikka, eksotiikka ja hurjuus. 

c. Sen jännittävät juonenkäänteet. 

 

5. Miksi Kalevalan runomitta on niin inspiroiva? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Pohdi, missä yhteyksissä olet törmännyt niin kutsuttuun kalevalamittaan eli 
Kalevalassa käytettyyn runomittaan. 
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Musiikkia suomalaiselta naisräppäriltä 

1. Mitä Yeboyah kertoo itsestään kappaleessaan? Valitse yksi tai useampi asia. 

a. Hän kääntää häviöt voitoiksi. 

b. Hän ajattelee optimistisesti lähtökohdistaan huolimatta.  

c. Hän vertaa itseään Kalevalan hahmoihin. 

 

2. Mitä Kalevalan hahmoja sanoissa mainitaan? 

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

Pohdi ja tutki, mistä aiheista suomirap-artistit kirjoittavat kappaleita. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Vastaukset 

Ruotsinsuomalaisuuden pioneeri Gottlund oli hauska heppu 

1. A 

2. B 

3. C 

4. A 

5. Ojutkangas-Hedlundin kuvaama Gottlund on nuori, mielenkiintoinen ja hauskanpitoa 
rakastava, mutta vakavasti otettava metsäsuomalaisten tutkija.  

[omaa pohdiskelua…] 

 

Tutkija neuvoo kansalliseepos Kalevalan saloihin 

1. B 

2. A 

3. C 

4. B  

5. Kalevalamitta on kehittynyt suomen kielestä ja sopii sen takia loistavasti suomalaisille. 
Siihen törmää kulttuurielämässä jatkuvasti ja sen poljentoon pääsee hyvin mukaan 
kuuntelemalla. 

[omaa pohdiskelua…] 

 

Musiikkia suomalaiselta naisräppäriltä 

1. A ja B 

2. Sanoissa mainitaan Louhi, Joukahainen, Aino ja Väinämöinen. 

3. [omaa pohdiskelua…] 
 


