
 
 
Svensklärarnas fortbildningskurs på Hanaholmen 3–4.8.2022  
Åland – landet med tusende öar och skär 
 
Onsdag 3.8 
8.30–9.00 Anmälning och morgonkaffe med småfranska och frukter 

9.00–9.15 Välkomstord, Satu Pessi, ordförande för SRO och Mikael Hiltunen, projektchef för nätverket 

Svenska nu 

9.15–10.00 Aktuellt från Sverige, Jenny Kanerva, ambassadråd, Sveriges ambassad i Finland 

10.00–11.30 Vad borde vi alla veta om hybridpåverkan och hur kan vi öka vår motståndskraft? Ur 

ungdomens synvinkel på gräsrotsnivå. Hybridambassadör Liisa Talonpoika, före detta 

Finlands ambassadör i Sverige 2018–2021 

  Bensträckare 

11.30–12.15 Jag och språk, Kaj Kunnas, sportjournalist 

12.15–13.15 Lunch 

13.15–13.45 Aktuellt från Svenska nu, Liisa Suomela och Oona Mertoniemi 

13.45–15.00 Lätt språk - en resurs för lärare? Camilla Lindholm, professor vid Tammerfors universitet 

15.15–19.15 Middagskryssning med Camilla Nordblad  

På middagskryssningen njuter vi av skärgårdsbuffé och besöker ön Pentala i Esbo skärgård 
som är den perfekta destinationen under en somrig dag! På Sommaröarna uppvisar det 
havsnära Esbo sina bästa egenskaper. Middagskryssningen görs tillsammans med nordbor 
som deltar i Sommarfinska-kursen på Hanaholmen. Dryckerna på båten på egen bekostnad. 
 

Torsdag 4.8 
08.30–09.45 Hur är det att vara finlandssvensk i dagens Finland? Några smakbitar av Efter nio-

programmet, Sonja Kailassaari, programledare 

10.00–12.00  Workshop 

Gymnasium: Studentprovet i svenska (vår 2022), Marita Härmälä, Studentexamensnämnden 

                     Grundskola: Monimediaisuus, Marjo Kekki, lektor i svenska, Kasavuoren koulu                      

12.00–13.00  Lunch 

13.00–14.15 Ålands historia: om demilitariseringens, autonomins och åländskhetens rötter  

John Degerlund, lärare i historia och samhällslära 

14.15–15.30 Från ett paket margarin till Pragmator Management AB, Riitta Eivergård, föreläsare och 

utbildare inom ledarskap, coaching, kommunikation och HR-stöd 

15.30–15.45 Avslutning och lotteri med eftermiddagsfika 

 

Deltagaravgift 195 euro 

 

 

 

Kursen arrangeras i samarbete med Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland samt nätverket 

Svenska nu. 

 



Huonevaraukset 

Kurssille osallistuvat varaavat ja maksavat majoituksen itse vastaanotosta reception@hanaholmen.fi 
tai +358 (0)9 435 020). 1hh 98 €/yö ja 2hh 124 €/yö sis. aamiainen. Huonevaraukset 30.6.2022 mennessä 
koodilla PRASRO. Tämän jälkeen huoneita varattavissa saatavuuden mukaan. Veloitukseton peruutus 
saapumispäivänä klo 16 mennessä. 
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