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Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan yläasteikäisille suunnattua UR:n ohjelmaa Ajankohtaista 
suomeksi. Minä olen Heidi Liekola, ja tässä ohjelmassa käsittelemme seuraavia aiheita: 
 
Suomen kansalaisuutta haettu ennätystahtiin Ruotsissa 
Ruotsinsuomalainen tubettaja kertoo työstään  
Joulusuunnitelmia koronarajoitusten varjossa 

 
Suomen kansalaisuutta haettu ennätystahtiin Ruotsissa 

 
Suomen kansalaisuus on tänä vuonna kiinnostanut yhä useampaa 
Ruotsissa asuvaa. Kansalaisuutta hakevien määrä on jopa 
seitsenkertaistunut koronavuonna. Suomen Maahanmuuttovirasto 
Migrin mukaan Ruotsista on tänä vuonna tehty jo yli 900 hakemusta.  
Suurin osa hakijoista on aiemmin Suomen kansalaisuutensa 
menettäneitä. Koronarajoitusten myötä ihmiset haluavat varmistaa, että 
käynnit mökillä tai kotipaikkakunnalla onnistuvat. Edellisen kerran 
kiinnostus oli korkeaa vuonna 2003, kun Suomen kansalaisuuslakia 
muutettiin ja kaksoiskansalaisuus tuli mahdolliseksi.  
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Ruotsinsuomalainen tubettaja kertoo työstään 
 

Sosiaalisen median vaikuttajat ovat nousseet tärkeään rooliin 
koronaviestinnässä. Niin Suomessa kuin Ruotsissakin tubettajia ja 
Instagram-julkkiksia on pyydetty apuun koronatietouden saattamiseksi 
nuorille. Ruotsinsuomalainen tubettaja Beatrice Reiman tietää vastuunsa 
some-vaikuttajana, vaikka ei teekään juuri koronasisältöjä. 
 
Beatrice Reiman 
Mun mielestä se on tärkeetä, että mä en sano juttuja mitkä on väärin. 
Kun mä ymmärrän, että ihmiset kuuntelee mua ja jos nuorempi niin 
ainakin voi tar efter. Niin se on hirveen tärkeetä, miten mä puhun ja, 
että mä ajattelen semmosta, ennen kuin mä laitan jottain. 
 
20-vuotiaan Reimanin YouTubekanavalla Beas liv on 170 000 tilaajaa. 
Tubettaminen alkoi teini-iässä ja aluksi hän laittoi kaiken elämästään 
nettiin.  
 
Beatrice Reiman 
Kun mä olin 17, så gick jag in i väggen. Se oli hirveän raskas juttu kauan 
aikaa. Ja sehän on monta kertaa semmoista, mitä ei halua näyttää. Mut 
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nyt mä tein sen ja mä kerroin, että näin mä oon tuntenut ja se on 
auttanut hirveen montaa, että kertoo oman tarinan.  
 
Somevaikuttajat keräävätkin seuraajia erilaisten sisältöjensä ansiosta. 
Videoiden takana on paljon työtä. 
 
Beatrice Reiman  
Mä kyllä ymmärrän, että ajattelee, että tämmöinen työ on aika helppo. 
Mutta sen takana on hirveesti planering, se on hirveesti omaa hommaa. 
Ja yksi videohan kestää mulle 1,5 viikkoa tehä. Ja se on paljon aikaa, 
mitä ei kukaan millonkaan nää. Niin kun se näyttää helpolta, kun 
kattoo sitä valmista, mutta pitää ymmärtää että sen takana on paljon 
enemmän kuin tuo nätti kuva ja kymmenen minuutin pitkä video.  
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Joulusuunnitelmia koronarajoitusten varjossa 

 
Korona varjostaa joulunviettoa ympäri maailman. Ruotsin 
kansanterveysviranomainen kehottaa juhlimaan joulua pienessä piirissä. 
Seiskaluokkalaisen ruotsinsuomalaisen Aleksi Kuusraisen perheessä 
joulunpyhät on perinteisesti vietetty lähipiirin kesken Ruotsissa.  
 
Aleksi Kuusrainen 
Me yleensä syödään jouluruokaa, sit me avataan lahjat ja katotaan joku 
leffa yhdessä. 
 
Tää korona ei vaikuta teidän joulunviettoon? 
Ei itse joulunviettoon, mutta me yleensä lähdetään Suomeen joulun ja 
uuden vuoden välissä. Ei tänä vuonna. 
 
Mitä sä oot toivonu joululahjaksi tänä vuonna? 
Rumpusetin, vaatteita ja rahaa – ei sen enempää. 
 
No mikä sun suosikkijuttu on koko joulussa? 
Loma. Voi olla kotona perheen kanssa, syödä, tehdä mitä haluaa.  
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Lopuksi joulumusiikkia yhtyeeltä Haloo Helsinki yhdessä Cantores 
Minores kuoron kanssa. Kappale on Joulun kanssas jaan.  
 
Valkoinen maa, antaa sataa 
Tahtoisin päästä sua halaamaan 
Tänä vuonna tämän joulun kanssas jaan 

Tämä oli vuoden viimeinen Ajankohtaista suomeksi -jakso.  
Pysykää terveinä ja hyvää joulua! 


