
 
Ruotsin kielen kilpailu ammatillisen koulutuksen opiskelijoille 2018 
Osallistujien äidinkielen on oltava muu kuin ruotsi. 
 
Ajankohta: helmi/maaliskuu 2018 
 
Sarjat  
 
sarja 1:  1 - 3 opintoviikkoa ruotsia opiskelleet 
sarja 2:  4 opintoviikkoa tai enemmän ruotsia opiskelleet, kaksoistutkinto-opiskelijat ja  
 yo-pohjaiset toisen asteen opiskelijat 
sarja 3:  Amk-opiskelijat 

 
Aiheet  Katso erillinen dokumentti 
 
 
Ohjeet  
 
 Tehtävänä on laatia tuotos yhdestä annetuista aiheista ohjeistuksen mukaan.  
 Tehtävä tehdään yksilötuotoksena. 
 Tehtävän voi tehdä kirjallisena paperille tai sähköisessä muodossa tietokoneella. Tuotokseen 

voi sisältyä tekstiä, ääni-, kuva- ja videomateriaalia.  Muista kertoa lähde, jos käytät valmiita 
kuvia. Sähköiset tuotokset on tallennettava sellaiseen tiedostomuotoon, joka ei vaadi 
mitään erikoisohjelmaa tiedoston katselemiseen tai kuuntelemiseen. Tuotosten tulee pyöriä 
koneella kuin koneella. 

 Osallistujat saavat tehtävät ruotsinopettajansa järjestämässä tiedotustilaisuudessa, jossa 
käydään läpi ohjeistus. 

 Tehtävä työstetään helmi/maaliskuun aikana itsenäisesti omalla ajalla. 
 Sanakirjojen ja muiden apuvälineiden käyttö on sallittu, mutta valmiita malleja ei saa käyttää 

eikä tuotos saa olla plagioitu. 
 Tehtävän voi lähettää sen muodosta riippuen joko postitse tai lähettämällä linkki esim. Google 

Driveen tai Dropboxiin, jonne tehtävä on tallennettu. Osallistujat merkitsevät työhön selkeästi 
oppilaitoksensa nimen ja osoitteen sekä omat yhteystietonsa, syntymäaikansa ja sarjansa. 

 Tehtävien arvioinnissa tärkeintä on onnistunut kokonaisuus. Hyvä sisältö on tärkeämpi 
kuin mahdolliset kielelliset puutteet.   

 
Töiden palautuksen jälkeen 

• Opettaja kontrolloi, että tuotos on opiskelijan itsensä tekemä. 
• Opettaja tarkastaa, että tuotoksessa on tarvittavat koulun ja opiskelijat yhteystiedot. 
• Oppilaitoksen ruotsinopettaja/t valitsee/valitsevat yhteistyössä parhaat työt kunkin 

sarjan jatkoon. 
• Oppilaitos lähettää parhaat tuotokset SRO:n raadille korjaamattomina.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

• Tehtävien palautus viimeistään 29.3.2018  
 
1) sähköpostitse svenska@suomenruotsinopettajat.fi 

tai 
2) postitse (priority/1.-luokan postina) 

 
 Suomen ruotsinopettajat ry  
 Ratamestarinkatu 11  
 00520 Helsinki 

 
• Lähetettävien töiden lukumäärä riippuu kilpailuun osallistujien lukumäärästä/sarja:  

 
 1 - 3 parasta tuotosta kun osallistujia on < 10 

 5 parasta tuotosta kun osallistujia on 11 - 40 

• Ruotsinopettaja lähettää SRO:lle sähköpostilla tiedon siitä, kuinka monta kilpailijaa 
osallistui kilpailuun, oman nimensä ja oppilaitoksen yhteystiedot osoitteeseen 
svenska@suomenruotsinopettajat.fi. 

• SRO:n edustajien raati valitsee lähetetyistä tuotoksista niiden määrästä riippuen 10 - 
20 parasta jatkoon. 

• Finaaliraati koostuu yhdestä (tai kahdesta) SRO:n valitsemasta ulkopuolisesta 
henkilöstä tai SRO:n edustajasta. 

• Finaaliraati valitsee voittajat ja valitsemansa määrän tuotoksia varasijoille. 
• SRO:lla on oikeus julkaista tuotokset valitsemallaan tavalla.  

 
 

Palkitseminen ja palkinnot 
 
• Kunkin sarjan parhaat palkitaan. 
• Parhaiten menestyneille on luvassa rahastipendejä ja kirjoja. 
• Kunkin sarjan voittaja kutsutaan opettajineen palkintojenjakotilaisuuteen SFV:n 

tiloihin Helsinkiin toukokuussa. 
 
 
 
 
Suomen ruotsinopettajat ry järjestää kilpailun yhteistyössä Svenska folkskolans vänner 
-yhdistyksen kanssa. 
 
 

                              

mailto:svenska@suomenruotsinopettajat.fi

