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Kysymykset 

Ruotsinsuomalaisuus valttia Nordjobb-vaihdossa 

1. Nordjobb tarjoaa kausitöitä… 

a. pohjoismaisille 18–30-vuotiaille. 

b. pohjoismaisille alle 18-vuotiaille. 

c. ruotsinsuomalaisille Suomessa. 
 

2. Mitä Nordjobb pyrkii tekemään? 

a. tavoittelemaan voittoa 

b. lisäämään nuorten liikkuvuutta 

c. luomaan työpaikkoja Suomeen 
 

3. Mitä Jenny Silvennoinen kertoo työpaikkojen määrästä Suomessa? 

a. Niitä on melko paljon vähemmän kuin Ruotsissa.  

b. Niitä on 30. 

c. Niitä oli ennen 30. 
 

4. Mikä on ruotsinsuomalaisten nuorten valtti työmarkkinoilla? 

a. Heidän kulttuurinen taustansa. 

b. Heidän suhteensa Suomeen. 

c. Heidän kielitaitonsa. 
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5. Mitä muita tavoitteita Nordjobbilla on? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

6. Kuinka moni nuori on ollut Nordjobb-työvaihdossa? 

a. 20 000 

b. 27 tuhatta 

c. 7 000 per vuosi 
 

Tutki Nordjobbin kesätyötarjontaa. Pohdi, voisitko itse kuvitella meneväsi toiseen 
Pohjoismaahan kesätöihin, tai kerro aiemmista kokemuksistasi. 

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Suomalaisnuori lähtee kesätöihin Boråsiin 

1. Suomalaisnuorille Ruotsi...  

a. on melko tuntematon. 

b. ei ole haluttu kesänviettomaa. 

c. on suosittu kesätyövaihtopaikka. 
 

2. Mitkä väittämät Heta Kiurusta pitävät paikkansa? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto. 

a. Hän asuu Keski-Suomessa ja odottaa innolla kesää Ruotsissa. 

b. Hän asuu pienellä paikkakunnalla. 
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c. Hän on lukiolainen, joka menee Tukholmaan kesätöihin. 
 

3. Miksi Kiuru haluaa juuri Ruotsiin kesätöihin? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. Mitä odotuksia Kiurulla on kesätyönsä suhteen? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto. 

a. Hän haluaa oppia työstä. 

b. Hän toivoo pääsevänsä hyödyntämään myös suomen kielen taitojaan. 

c. Hän haluaa olla oikeasti avuksi jollekin. 
 

5. Mitä Kiuru kertoo ruotsalaisista nuorista? 

a. Häntä jännittää kohdata heitä. 

b. Hän toivoo saavansa heistä kavereita. 

c. He ovat hänen mielestään ainutlaatuisia. 
 

6. Mitä Kiuru kertoo vastaantulijoiden moikkaamisesta? 

a. Sitä ei tapahdu ainakaan Suomessa. 

b. Se on Suomessa todella tavallista. 

c. Ruotsissa se on hyvin harvinaista. 
 

Pohdi, minkälainen kuva itselläsi on ollut toisista Pohjoismaista ja miten se on 
maassa käymisen jälkeen muuttunut tai vahvistunut. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Vastaukset 

Ruotsinsuomalaisuus valttia Nordjobb-vaihdossa 

1. A 

2. B 

3. A 

4. C 

5. Parantaa nuorten tietämystä Pohjoismaiden kielistä ja kulttuurista.  

6. B 

[omaa pohdiskelua…] 

 

Suomalaisnuori lähtee kesätöihin Boråsiin 

1. C 

2. A ja B 

3. Hän haluaa parantaa kielitaitoaan. Lisäksi Ruotsi on kiva maa, joka on kätevän 
lähellä.  

4. A, B ja C 

5. B 

6. A 

7. [omaa pohdiskelua…] 
 


