
Målgång & startskott 
Maaliviiva & lähtölaukaus
Hallå! Nu knyter vi ihop Svenska kulturfondens strategiska program 
för en levande flerspråkighet och siktar samtidigt framåt mot nya 
projekt. Hallå! On aika tulla yhteen jakamaan oppeja ja kokemuksia 
elävän monikielisyyden puolesta. Samalla käännetään katsetta myös 
uusiin hankkeisiin.

Tid:  Torsdagen den 7 april 2022, kl. 10.30 - 15.00  
Plats:  Epicenter, Mikaelsgatan 9, Helsingfors

De allra flesta projekt inom Svenska kulturfondens strategiska program Hallå! 
har kommit i mål. Under fem år har 78 projekt främjat lusten och förmågan att 
kommunicera. På svenska och finska i Finland. Vad har hänt, vilka mål nådde vi 
och hur ser en fortsättning på programmet ut? Välkommen till en dag med en 
levande flerspråkighet i fokus! 

Suurin osa Svenska kulturfondenin Hallå!- ohjelman hankkeista on jo 
saavuttanut maaliviivan. Viiden vuoden ajan 78 hanketta on edistänyt viestintää 
ja vuorovaikutusta - sekä ruotsiksi että suomeksi. Nyt on aika tarkastella mitä 
olemme saaneet aikaan ja miltä näyttää ohjelman jatko? Tervetuloa päivään, 
jossa keskiössä on eloisa monikielisyys!

Anmälningar / Ilmoittautuminen

Seminariet riktar sig till alla representanter för Hallå!-projekt och till alla som vill 
främja ett flerspråkigt Finland. 

Anmäl dig senast 28.3.2022 på https://inbjudan.kulturfonden.fi med 
lösenordet Hallå22. Det är gratis att delta i seminariet och vi bjuder på frukost, 
lunch och eftermiddagskaffe. 

Program 

09:30  Frukost



10:30 Sång på havet – ett musikaliskt bildspel 
Finlands Ungdomskör - Suomen Nuorisokuoro grundades år 2019 
som ett Hallå!-projekt. Kören består av begåvade sångare i åldrarna 
16 till 26 från flera språkgrupper och hela landet - Helsingfors i söder 
till Kemijärvi i norr.

10:35   Välkommen!  
Vad hände 2018-2021 och vad händer sen? 
Berndt-Johan Lindström, ledande ombudsman, utbildning och 
Sören Lillkung, vd, Svenska kulturfonden

10:45   Miksi olemme täällä tänään ja mitä tavoitellaan?  
 Seminariets programledare introducerar dagen. 
 Mikko Korpela och Toni Pienonen, Crazy Town 

10:50   Hallå! Hur gick det? 
 Utvärderingen av Svenska kulturfondens strategiska program Hallå!  
 Lia Markelin, samhällsanalytiker, Tankesmedjan Magma

11:15  Är livet kivogare tack vare Hallå? 
Fyra Hallå!-projekt berättar om sina lärdomar och visdomar. Vad 
lyckades, vad lärde man sig och vad borde hända sen?  
Publiken får delta i den tvåspråkiga talkshowen med frågor, egna 
Hallå!-berättelser och reflektioner. 
Jessica Rosenberg, Mothers in Business 
Wiveka Kauppila, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri 
Jaan Siitonen, Kielilähettiläät 
Hanna Nyman, RimCirkus

12:00  Vi lunchar och nätverkar 
Efter lunchen, kl. 12.45-13.15, kan du fråga Kulturfondens ombudsmän 
m fortsättningen på Hallå!-programmet 

13:15  Språkstarkt, modigt och flexibelt - tre berättelser om lärande



Krista Kosonen 
En berättelse med språkliga förtecken om mod, beslutsamhet,  
motivation och belöning.  Finskspråkiga skådespelaren Krista 
Kosonen har driftigt och framgångsrikt intagit teaterscenen och 
filmduken på svenska. 

Saku Tuominen 
Korona, Ukraina, Ilmasto. Maailma tuntuu olevan epävarmempi kuin   
koskaan aiemmin. Miten tähän kaikkeen pitäisi suhtautua? Miten  
on mahdollista pitää innostusta ja optimismia yllä, kun huolia näyttää 
olevan kaikkialla. Luova johtaja Saku Tuomisen puheenvuoro ei 
lakaise ongelmia maton alle, pyrkien silti luomaan uskoa huomiseen.

Li Andersson 
För beslutsfattare och politiker är språket och förmågan att uttrycka 
sig ett av de viktigaste arbetsredskapen. Minister Li Andersson 
berättar om sin språkresa och om lärande och inlärning ur 
ministerperspektiv. 

Efter keynote-talen fortsätter en tvåspråkig akvariediskussion mellan  
Krista Kosonen, Saku Tuominen, programledarna och dig som har 
något på hjärtat.

14:45  Det är tanken som räknas då man leker med tanken om att tänka   
på ett annat språk 
En glimt av hur man kan stödja språkinlärning och förändra attityder 
med hjälp av teaterns metoder och kreativa verktyg.  
Kristian Thulesius, skådespelare, Hallå!-projektet OMSKAKAS!  

15:00  Kaffe och seminariet avslutas

Noggrannare information och förfrågningar
Mia Smulter 
producent
mia.smulter(at)kulturfonden.fi

Bild:  
Li Andersson - Laura Kotila/statsrådets kansli 
Saku Tuominen 
Krista Kosonen - Marica Rosengård


