
 

Hei! 

 

Alla tietoa Ahvenanmaa-viikosta, jota vietetään kouluissa 21.-25.3.2022. 

 

Ahvenanmaan itsehallinto täyttää sata vuotta. Merkkivuotta juhlistetaan vuoden ajan 9.6.2021-

9.6.2022. Valtioneuvoston kanslia osallistuu merkkivuoden juhlintaan ja järjestää tilaisuuksia ja 

tapahtumia yhteistyössä maakunnan juhlavuosiorganisaation sekä muiden toimijoiden kanssa. 

 

Miten tuttu Ahvenanmaa on sinulle? Oletko käynyt maakunnassa? Tunnetko jonkun 

ahvenanmaalaisen? Maaliskuussa teemme Ahvenanmaata tutuksi kouluissa. Viisi päivää, viisi 

teemaa – viikon aikana käsittelemme Ahvenanmaata monesta eri näkökulmasta. 

 

 

Suomi on kulttuurisesti monipuolinen maa. Monta kansallisuutta, kaksi kansalliskieltä, monta 

murretta ja erilaista alueita omine erityispiirteineen. Pohjoisessa on Lappi, sen alapuolella 

Pohjanmaa, idässä Karjala, etelässä Uusimaa ja lännessä Ahvenanmaa. Eri alueilla on vuosien 

varrella ollut erilaisia tapoja ratkoa, miten asioista päätetään. On pohdittu ja mietitty yhdessä, ja 

yritetty päästä yhteisymmärrykseen. Ahvenanmaan kysymyksessä ei kuitenkaan itse löydetty 

ratkaisua Ruotsin kanssa, joten käännyttiin Kansainliiton puoleen. Kansainliiton päätöksen pohjalta 

rakennettiin itsehallintomalli Ahvenanmaalle. Tämä malli on kehittynyt sadan vuoden ajan ja on osa 

suomalaisen yhteiskunnan toimintaa. 

 

Viikon aikana tutustumme tarkemmin Ahvenanmaahan. Mitä Ahvenanmaan historiassa on 

tapahtunut ja miksi alueella on itsehallinto? Millainen on Ahvenanmaan luonto ja ympäristö? Miten 

Ahvenanmaa kytkeytyy Pohjolaan ja miksi virallisena kielenä on ruotsi? Miten kuvaillaan 

Ahvenanmaan kulttuuria? Entä mitä Ahvenanmaalla syödään?* 

 

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saa viikon aikana vastauksen eri materiaaleja hyödyntäen. 

Opettajille on koottu kattavia materiaalipaketteja eri ikäryhmille ja eri oppiaineisiin. Materiaaleja voi 

hyödyntää eri aineissa yhteiskuntaopista ja historiasta maantietoon, kieltenopetuksesta kotitalouteen. 

Tehtäviä ja pohdittavaa löytyy kaikille asteille varhaisopetuksesta ja ylä- ja alakoulusta 

ammattikouluun ja lukiotasolle. Myös korkeakouluissa voi hyödyntää materiaaleja. 

 

Luokat saavat myös mahdollisuuden tutustua persooniin, joilla kytkös Ahvenanmaahan ja myös oman 

ikäisiin koululaisiin. Fyysisiä vierailuja ja etäkeskusteluja järjestetään viitenä päivänä eri teemoista. 

Tervetuloa mukaan juhlistamaan itsehallinnon merkkivuotta ja tutustumaan Ahvenanmaahan pintaa 

syvemmältä!  

 

Hankkeessa on mukana valtioneuvoston kanslia, Opetushallitus, Hanasaaren Svenska nu -verkosto, 

Kansallisarkisto, Kansallismuseo, Pohjola-Norden, Pidä Saaristo Siistinä ja Visit Åland. 

Koululaisviikon kummeina toimivat opetusministeri Li Andersson ja Ahvenanmaan opetus- ja 

kulttuuriministeri Annika Hambrudd. 

 

Tervetuloa mukaan!  

 

Lisätietoja: 

Noora Löfström, projektikoordinaattori Åland 100 valtioneuvoston kansliassa,  

+358 50477 3302 noora.lofstrom@gov.fi  

 

 

mailto:noora.lofstrom@gov.fi


 

*Lyhyet vastaukset edellä mainittuihin kysymyksiin  

 

Mitä Ahvenanmaan historiassa on tapahtunut ja miksi alueella on itsehallinto?  

 

Ahvenanmaa sijaitsi keskiajalla Ruotsin sydämessä, maan itä- ja länsiosien välisten vesireittien 

varrella. Myöhemmin Ahvenanmaasta tuli Venäjän keisarikunnan läntisin etuvartio ja sata vuotta 

sitten maakunnasta tuli itsehallittu osa Suomea, joka on demilitarisoitu ja neutralisoitu. 

 

Rauhanomainen kompromissi tehtiin vuonna 1921, jolloin vasta perustettu Kansainliitto ratkaisi 

hankalan kolmen osapuolen kiistan antamalla jokaiselle jotakin. Ruotsille taattiin, ettei 

Ahvenanmaasta tulisi sotilaallista uhkaa. Suomi säilytti Ahvenanmaan hallinnassaan ja 

ahvenanmaalaiset saivat itsehallinnon ja takeet ruotsinkielisen kulttuuriperinnön ja ruotsin kielen 

säilymiselle. 

 

Opetuksessa voi hyödyntää Kansallisarkiston tekemää nettisivua aland100.arkisto.fi, joka on 

erityisesti suunnattu yläkoulu ja lukio-opetukseen. Svenska nu on tehnyt ruotsinkielisen 

kokonaisuuden Åland i sikte, jossa on materiaaleja Ahvenanmaasta eri näkökulmista. 
 

Millainen on Ahvenanmaan luonto ja ympäristö?  

 

6 500 saarta, merten hiomat kalliot, kirkas merivesi. Punertavat tiet ja pienet tuulen tuivertamat 

käkkärämännyt. Luonnossa voi nähdä villejä eläimiä, kuten merikotkia ja hylkeitä, kauriita ja lokkeja.  

 

Opetuksessa voi hyödyntää Pidä Saaristo Siistinä ry:n materiaaleja Itämerestä ja sen tilasta.  

 

Miten Ahvenanmaa kytkeytyy Pohjolaan ja miksi virallisena kielenä on ruotsi? 

 

Ahvenanmaalaiset kokevat ensisijaisesti olevansa ahvenanmaalaisia. Ahvenanmaa on tiiviisti 

mukana pohjoismaisessa yhteistyössä ja Ahvenanmaalla on kaksi omaa paikkaa Pohjoismaiden 

neuvostossa. Färsaarilla ja Grönlannilla on myös itsehallinto. 

 

Ahvenanmaa on yksikielisesti ruotsinkielinen toisin kuin Suomi, jossa on kaksi virallista kieltä. 

Ahvenanmaan itsehallintoa kehitettiin muun muassa sen vuoksi, että Suomen itsenäistyessä maakunta 

pysyisi jatkossakin ruotsinkielisenä. Ahvenanmaan itsehallintolaissa on säännökset maakunnan 

ruotsinkielisestä asemasta. Kansainliiton päätöksessä sata vuotta sitten Suomi velvoitettiin takaamaan 

maakunnan asukkaiden ruotsinkielinen kulttuuri, ruotsin kieli ja paikalliset tavat. 

 

Opetuksessa voi hyödyntää muun muassa Pohjola-Nordenin materiaaleja itsehallintoalueista ja 

Pohjolasta.  

 

Miten kuvaillaan Ahvenanmaan kulttuuria?  

 

Ahvenanmaalaiset ovat periksi antamattomia ja arvostavat omia juuriaan. He vaalivat omaa kieli- ja 

kulttuuriperinnettään. Musiikki on kulttuurissa merkittävässä roolissa – esimerkiksi oopperalaulajia 

löytyy Ahvenanmaalta useita. Ahvenanmaalaista kirjallisuutta edustavat esimerkiksi Myrskyluodon 

Maija ja Sally Salmisen kirjoittama Katrina. Myös käsillä tekemisen taitoa arvostetaan: savityöt ja 

neulominen ovat suosittuja. Jalkapallo on voimissaan, mistä kertoo kaksi ahvenanmaalaista 

jalkapalloseuraa, jotka pelaavat Suomen korkeimmissa liigoissa: IFK Mariehamn Veikkausliigassa 

ja Åland United kansallisessa liigassa. 

 

https://aland100.arkisto.fi/
https://svenskanu.fi/laromaterial/aland-i-sikte/
https://svenskanu.fi/laromaterial/aland-i-sikte/
https://www.pidasaaristosiistina.fi/viestinta/julkaisut/ymparistooppaat
https://www.pohjola-norden.fi/sv/skolor/undervisningsmaterial/
https://www.pohjola-norden.fi/sv/skolor/undervisningsmaterial/


 

Opetuksessa voi hyödyntää Hanasaaren Svenska nu -verkoston 

materiaaleja, jotka sisältävät muun muassa ahvenanmaalaisten yrittäjien haastatteluja. Materiaalina 

voi käyttää myös Pohjoismaisen kirjallisuusviikon nostamia ahvenanmaalaisia teoksia.  

 

Entä mitä Ahvenanmaalla syödään? 
 

Ahvenanmaalla tuotetaan paljon lähiruokaa, ja nimitys Axgan viittaa henkilöön, joka syö 

lähituotettua ruokaa. Ahvenanmaalla viljellään erityisesti perunoita, omenoita, sipulia, päärynöitä ja 

viljaa. Ahvenanmaalla on oma meijeri, teurastamo, useita maatiloja ja paljon ruokaan liittyvää 

yrittäjyyttä ja käsityötä.  

 

Ruoka on ahvenanmaalaisille sydämenasia. Ahvenanmaalla eletään sesonkien mukaan luontoa 

kunnioittaen. Ahvenanmaalta löytyy käsintehtyä vuohenjuustoa, friteerattua rakkolevää, 

ilmakuivattua lihaa, raakamakkaraa, mustikkaolutta, viinirypälehyytelöä. Raikas merituuli, puhdas 

ilma, viljava maa ja pitkä kasvukausi lupaavat laatua sekä omintakeista aromikkuutta. 

 

Opetuksessa voi hyödyntää kokki Micke Björklundin kokkausvideoita ja reseptejä.  

 

 

 

Ilmoittaudu mukaan: www.webropol.com/s/aland2022  

 

Materiaalit kerätään syksyn mittaan sivuille www.vnk.fi/ahvenanmaa100  

 

 

Mukana projektissa: 

 

https://www.nordisklitteratur.org/fi/tekstit-ja-teema/
https://svenskanu.fi/laromaterial/mickes-mattips/
http://www.webropol.com/s/aland2022
http://www.vnk.fi/ahvenanmaa100

