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Svenska dagen den 6 november 
Det finns ungefär 300 000 (trehundratusen) människor som har svenska som modersmål i Finland. De kallas 
finlandssvenskar. Svenska är ett officiellt språk i Finland. På Svenska dagen firar finlandssvenskarna rätten att 
tala svenska i Finland. 

Svenska dagen firas varje år den 6 (sjätte) november. Svenska dagen firades första gången år 1908 
(nittonhundraåtta). Svenska folkpartiet började fira Svenska dagen eftersom man var rädd för att svenska språket 
skulle försvinna från Finland. Man valde den 6 november eftersom hjältekungen Gustav II (den andra) Adolf dog i 
strid den dagen år 1632 (sextonhundratrettiotvå).

Svenska dagen kunde kallas finlandssvenskarnas nationaldag. Skolor och daghem firar på flera orter i hela 
Svenskfinland och barnen sjunger Modersmålets sång. Svenska dagen syns också i många finlandssvenska tidningar, 
som till exempel Hufvudstadsbladet. Folktinget ordnar huvudfesten på Svenska dagen: en tvåspråkig TV konsert 
som Svenska Yle visar. Under Svenska veckan bjuds det speciellt mycket finlandssvensk musik, konst och teater. I 
många städer i Svenskfinland ordnas fester och evenemang, speciellt för barn och unga. 

Folktinget hoppas att Svenska dagen ska fungera som en bro mellan svensk- och finskspråkiga. Därför är många av 
Svenska dagens evenemang tvåspråkiga, och finskspråkiga är mer än välkomna. Finlandssvenskarnas festdag har 
blivit hela Finlands festdag och alla kan vara med och fira det svenska språket!

Ruotsalaisuuden päivä 6. marraskuuta 
Suomessa asuu noin 300 000 ihmistä, joiden äidinkieli on ruotsi. Heitä kutsutaan suomenruotsalaisiksi.  
Ruotsi on Suomessa virallinen kieli. Ruotsalaisuuden päivänä suomenruotsalaiset juhlivat oikeutta puhua 
ruotsia Suomessa. 

Ruotsalaisuuden päivää vietetään joka vuosi 6. marraskuuta. Ruotsalaisuuden päivää vietettiin ensimmäistä kertaa 
vuonna 1908. Ruotsalainen kansanpuolue alkoi viettää ruotsalaisuuden päivää, koska pelättiin, että ruotsin kieli 
häviäisi Suomesta. Päiväksi valittiin 6. marraskuuta, koska sankarikuningas Gustav ll Adolf kuoli taistelussa tuona 
päivänä vuonna 1632. 

Ruotsalaisuuden päivää voi kutsua suomenruotsalaisten kansallispäiväksi. Kouluissa ja päiväkodeissa juhlitaan 
monilla paikkakunnilla koko ruotsinkielisessä Suomessa, ja lapset laulavat Äidinkielen laulua (Modermålets 
sång). Ruotsalaisuuden päivä näkyy myös monissa ruotsinkielisissä sanomalehdissä, kuten esimerkiksi 
Hufvudstadsbladetissa. Folktinget järjestää ruotsalaisuuden päivän pääjuhlan: kaksikielisen TV-konsertin, jonka 
Svenska Yle näyttää. Ruotsalaisuuden viikolla on tarjolla erityisen paljon suomenruotsalaista musiikkia, taidetta 
ja teatteria. Monissa Suomen ruotsinkielisissä kaupungeissa järjestetään juhlia ja tapahtumia, erityisesti lapsille ja 
nuorille.

Folktingetin toiveena on, että ruotsalaisuuden päivä toimisi siltana ruotsin- ja suomenkielisten välillä. Siksi monet 
ruotsalaisuuden päivän tapahtumista ovat kaksikielisiä, ja suomenkieliset ovat enemmän kuin tervetulleita. 
Suomenruotsalaisten juhlapäivästä on tullut koko Suomen juhlapäivä, ja kaikki voivat olla mukana juhlimassa ruotsin 
kieltä! 

Musiikkivinkkejä:
Modersmålets sång
Vår tid, vårt land
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 1 Frågesport. 
1 Varför firar man svenska dagen den 6 november?
 a) Sveriges kung Gustav den ll Adolf dog då.
 b) Sveriges kung Gustav den ll Adolf föddes då.
 c) Sveriges kung Gustav den ll Adolf har namnsdag då.

2 Vilken sång sjunger man på svenska dagen?
 a) Vårt land
 b) Du gamla, du fria
 c) Modersmålets sång

3 När firades svenska dagen första gången?
 a) 1980
 b) 1908
 c) 1809

4 Hur många procent av finländare är finlandsvenskar?
 a) cirka 30 %
 b) cirka 5 %
 c) cirka 15 %

5 Hur länge var Finland en del av Sverige?
 a) cirka 600 år
 b) cirka 200 år
 c) cirka 150 år

6 Var i Finland bor de flesta finlandsvenskarna?
 a) i Lappland
 b) i östra Finland
 c) längs kusten

 2 Lyssna. Etsi ja kuuntele laulu Vår tid – vårt land. 
a) Kuinka monta kieltä kuulet laulussa? Mitä kieliä?
b) Etsi laulusta kaikki kuulemasi omistusmuodot ja niihin liittyvät sanat.
c) Mitä eläimiä laulussa mainitaan? Mihin asioihin mainitut eläimet liittyvät?

 3 Klura ut. Etsi muutama päivän ruotsinkielinen uutisotsikko esimerkiksi  
HBL Junior -lehdestä. Kirjoita ne tähän ruotsiksi ja suomeksi.  
Käytä apunasi nettisanakirjaa.
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11 TAPAHTUMIA VUODEN AIKANA RATKAISUT

 1 Frågesport. 
1 Varför firar man svenska dagen den 6 november?
 a) Sveriges kung Gustav den ll Adolf dog då.
 b) Sveriges kung Gustav den ll Adolf föddes då.
 c) Sveriges kung Gustav den ll Adolf har namnsdag då.

2 Vilken sång sjunger man på svenska dagen?
 a) Vårt land
 b) Du gamla, du fria
 c) Modersmålets sång
3 När firades svenska dagen första gången?
 a) 1980
 b) 1908
 c) 1809

4 Hur många procent av finländare är finlandsvenskar?
 a) cirka 30 %
 b) cirka 5 %
 c) cirka 15 %

5 Hur länge var Finland en del av Sverige?
 a) cirka 600 år
 b) cirka 200 år
 c) cirka 150 år

6 Var i Finland bor de flesta finlandsvenskarna?
 a) i Lappland
 b) i östra Finland
 c) längs kusten

 2 Lyssna. Etsi ja kuuntele laulu Vår tid – vårt land. 
a) Kuinka monta kieltä kuulet laulussa? Mitä kieliä?
b) Etsi laulusta kaikki kuulemasi omistusmuodot ja niihin liittyvät sanat.
c) Mitä eläimiä laulussa mainitaan? Mihin asioihin mainitut eläimet liittyvät?

a) kolme: ruotsi, suomi, englanti
b) vårt land, vår hand, vår värld, vårt hem, vårt språk, vår tid, mitt namn
c) Leijona liittyy Suomen vaakunaan. Ankka liittyy ankkalammikkoon.

 3 Klura ut. Etsi muutama päivän ruotsinkielinen uutisotsikko esimerkiksi  
HBL Junior -lehdestä. Kirjoita ne tähän ruotsiksi ja suomeksi.  
Käytä apunasi nettisanakirjaa.
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4 Svenska dagen den 6. november

Det finns ungefär 300 000 (trehundratusen) människor som har svenska som modersmål i Finland. De kallas 
finlandssvenskar. Svenska är ett officiellt språk i Finland. På Svenska dagen firar finlandssvenskarna rätten  
att tala svenska i Finland.

Svenska dagen firas varje år den 6. (sjätte) november. Svenska dagen firades första gången år 1908 
(nittonhundraåtta). Svenska folkpartiet började fira Svenska dagen eftersom man var rädd för att svenska språket 
skulle försvinna från Finland. Man valde 6. november eftersom hjältekungen Gustav II (den andra) Adolf dog i strid 
den dagen år 1632 (sextonhundratrettiotvå).

Dagen kunde kallas finlandssvenskarnas nationaldag. Skolor och daghem firar på flera orter i hela Svenskfinland 
och barnen sjunger Modersmålets sång. Svenska dagen syns också i många finlandssvenska tidningar, som till 
exempel Hufvudstadsbladet. Folktinget ordnar huvudfesten på Svenska dagen: en tvåspråkig TV konsert som 
Svenska Yle visar. Under Svenska veckan kan man se speciellt mycket finlandssvensk musik, konst och teater.  
I många städer i Svenskfinland ordnas fester och evenemang, speciellt för barn och unga.

Folktinget vill att Svenska dagen ska fungera som en bro mellan svensk- och finskspråkiga. Därför är många av 
Svenska dagens evenemang tvåspråkiga, och finskspråkiga är mer än välkomna. Finlandssvenskarnas festdag har 
blivit hela Finlands festdag och alla kan vara med och fira det svenska språket!

Ruotsalaisuuden päivä 6. marraskuuta
Suomessa on noin 300 000 ihmistä, joiden äidinkieli on ruotsi. Heitä kutsutaan suomenruotsalaisiksi.  
Ruotsi on Suomessa virallinen kieli. Ruotsalaisuuden päivänä suomenruotsalaiset juhlivat oikeutta puhua 
ruotsia Suomessa.

Ruotsalaisuuden päivää vietetään joka vuosi kuudes marraskuuta. Ruotsalaisuuden päivää vietettiin ensimmäistä 
kertaa vuonna 1908. Ruotsalainen kansanpuolue alkoi viettää ruotsalaisuuden päivää, koska pelättiin, että ruotsin 
kieli häviäisi Suomesta. Päiväksi valittiin 6. marraskuuta, koska sankarikuningas Gustav ll Adolf kuoli taistelussa 
tuona päivänä vuonna 1632.

Päivää voisi kutsua suomenruotsalaisten kansallispäiväksi. Kouluissa ja päiväkodeissa juhlitaan monilla paikkakunnilla 
koko ruotsinkielisessä Suomessa ja lapset laulavat Äidinkielen laulua. Ruotsalaisuuden päivä näkyy myös monissa 
ruotsinkielisissä sanomalehdissä, kuten esimerkiksi Hufvudstadsbladetissa. Folktinget järjestää ruotsalaisuuden 
päivän pääjuhlan: kaksikielisen TV-konsertin, jonka Svenska Yle näyttää. Ruotsalaisuuden viikolla voi nähdä 
erityisen paljon suomenruotsalaista musiikkia, taidetta ja teatteria. Monissa Suomen ruotsinkielisissä kaupungeissa 
järjestetään juhlia ja tapahtumia, erityisesti lapsille ja nuorille.

Folktinget haluaa, että ruotsalaisuuden päivä toimisi siltana ruotsin- ja suomenkielisten välillä. Siksi monet 
ruotsalaisuuden päivän tapahtumista ovat kaksikielisiä, ja suomenkieliset ovat enemmän kuin tervetulleita. 
Suomenruotsalaisten juhlapäivästä on tullut koko Suomen juhlapäivä, ja kaikki voivat olla mukana juhlimassa  
ruotsin kieltä!

Musiikkivinkki:
Modersmålets sång
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 1 Lyssna. Etsi ja kuuntele Modersmålets sång. Mitä on suomeksi modersmål?

   

 2 Sök. Lue lihavoitu teksti ja etsi suomennokset sanoille.

1 människor   
2 finlandssvenskar   
3 ett språk   
4 svenska   

 3 Svara. Lue lihavoitu teksti ja vastaa suomeksi.

1 Kuinka paljon suomenruotsalaisia on Suomessa?   
2 Miksi ruotsalaisuuden päivää vietetään Suomessa?    

  

3 Keskustelkaa, miksi ruotsalaisuuden päivää olisi tärkeää huomioida.    
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 1 Lyssna. Etsi ja kuuntele Modersmålets sång. Mitä on suomeksi modersmål?

  äidinkieli 

 2 Sök. Lue lihavoitu teksti ja etsi suomennokset sanoille.

1 människor  ihmiset 
2 finlandssvenskar  suomenruotsalaiset 
3 ett språk  kieli 
4 svenska  ruotsin kieli 

 3 Svara. Lue lihavoitu teksti ja vastaa suomeksi.

1 Kuinka paljon suomenruotsalaisia on Suomessa?  noin 300 000 
2 Miksi ruotsalaisuuden päivää vietetään Suomessa?  Ruotsalaisuuden päivänä juhlitaan   

suomenruotsalaisten oikeutta puhua ruotsia Suomessa.  

3 Keskustelkaa, miksi ruotsalaisuuden päivää olisi tärkeää huomioida.  On tärkeä pitää yllä  
keskustelua kielivähemmistöstä ja sen oikeuksista. Lisäksi tuodaan esille kieltä ja 
kulttuuria monipuolisesti ja modernilla tavalla.  
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