
 

 
Oppimateriaaleilla on merkittävä asema suomalaisen sivistyksen ja menestyksen luojana. Otavan 
Kirjasäätiön oppimateriaalipalkinnolla halutaan tukea ja kannustaa laadukkaiden oppimateriaalien sisältöjen 
kehittämistä ja tekemistä Suomessa. Palkinto on tunnustus merkittävästä saavutuksesta oppimateriaalien 
tekemisen alueella. Oppimateriaalipalkinto on perustettu vuonna 2012, ja se jaetaan vuosittain. Palkinnon 
arvo on 15 000 euroa. 
 

Otavan Kirjasäätiön vuoden 2016 oppimateriaalipalkinto on myönnetty peruskoulun 
ruotsin Megafon –työryhmälle 
 
Peruskoulun uusi B1-ruotsin oppimateriaalisarja Megafon on kerännyt poikkeuksellisen paljon kiitosta niin 
opettajilta kuin oppilailta. Sen tekijät ovat onnistuneet luomaan nuoriin vetoavan materiaalin, jonka parissa 
ruotsin opiskelu on paitsi hauskaa ja motivoivaa myös erittäin tuloksellista. 
 
Sarjan kantavana ajatuksena on tutustuttaa nuoret ruotsin kieleen aitojen ihmisten ja ilmiöiden kautta. 
Kirjojen henkilöt heräävät eloon erityisesti heistä kuvatuilla videoilla. Videoiden avulla on myös uuden 
opetussuunnitelman korostama monilukutaito saatu uudelle tasolle. 
 
Tekijöiden rohkea idea opettaa kielen rakenneasiat räppien avulla on osoittautunut menestykseksi ja 
räppäri Jesse Piisisen luomat kielioppiräpit tuovat oman autenttisen lisänsä materiaaliin. 
 
Tekijäryhmän opettajajäsenten Mikaela Friis, Sari Kokkonen, Siri Liukkala ja Sari Pukonen vahva 
pedagoginen osaaminen ja ehtymätön luovuus näkyvät myös materiaalin monipuolisuutena.  
He ovat ideoineet monipuolisia ja vaihtelevia harjoituksia niin kirjoihin kuin kattaviin opettajan 
lisämateriaaleihin. Anna Blomin vankka journalistinen ammattitaito näkyy puolestaan sarjan teksteissä ja 
videoissa, jotka hän on kuvannut eri puolilla Pohjoismaita. Hänen ansiostaan videot  
ovat nuorekkaita ja aidon oloisia, ne puhuvat nuorten kieltä. 
 
Megafon-tekijät ovat myös innostavia esiintyjiä, jotka tartuttavat innostuksensa ruotsin kieltä ja opetusta 
kohtaan kuulijoihinsa. He ovat pitäneet ruotsin opettajille koulutustilaisuuksia, joiden sisällöstä ja 
toteutuksesta osallistujat ovat antaneet erinomaisen palautteen. 
 
Anna Blom (s. 1972) on journalisti ja dokumenttielokuvaohjaaja, joka kirjoittaa ja kuvaa mm. YLE Fem -
kanavalle. Megafon-sarjan lisäksi hän on mukana Otavan uudessa lukion ruotsin Fokus-sarjassa.  
Tätä ennen hän on ollut tekijänä lukion Galleri-sarjassa. 
 
Mikaela Friis (s. 1974) toimii ruotsin opettajana ja opetusharjoittelun ohjaajana Turun normaalikoulussa. 
Hän opettaa yläkoulussa ja lukiossa sekä ruotsia äidinkielenä lukion IB-linjalla. 
 
Sari Kokkonen (s. 1971) on pitkän linjan ruotsin opettaja Jyväskylästä. Hän on ollut aiemmin tekijänä 
Tammen kustantamassa Din tur -sarjassa. 
 
Siri Liukkala (s. 1983) opettaa ruotsia Helsingin normaalilyseon yläkoulussa ja lukiossa sekä toimii 
opetusharjoittelijoiden ohjaajana. 
 
Sari Pukonen (s. 1969) toimii ruotsin ja saksan kielen opettajana Luostarivuoren yläkoulussa Turussa. Hän 
vetää myös ruotsin kielikylpyluokkia. 


