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Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan yläasteikäisille suunnattua UR:n ohjelmaa Ajankohtaista 
suomeksi. Minä olen Heidi Liekola, ja tämän ohjelman teemana on kesätyöt seuraavin aihein: 
 
Ruotsinsuomalaisuus valttia Nordjobb -vaihdossa 
Suomalaisnuori lähtee kesätöihin Boråsiin 
 
Ruotsinsuomalaisuus valttia Nordjobb -vaihdossa 

 
Nordjobb on tarjonnut kausitöitä pohjoismaisille 18–30-vuotiaille 
nuorille vuodesta 1985 lähtien. Ohjelma on voittoa tavoittelematon ja 
pyrkii lisäämään nuorten liikkuvuutta pohjoismaisilla 
työmarkkinoilla. Nordjobbin Ruotsin projektipäällikkö Jenny 
Silvennoinen kertoo työpaikoista Suomessa. 
 
Jenny Silvennoinen 
Vähän samalla tavalla kun myös Ruotsissa meillä on aika paljon 
työpaikkoja hoitoalalla. Mutta tosi erilaisia työpaikkoja, että vaihtelee 
paljon. Meillä on vähemmän työpaikkoja Suomessa kuin Ruotsissa, siinä 
on aika suuri ero. Tavoite ois 30 paikkaa. 
 
Ruotsinsuomalaiset nuoret ovat kielitaitonsa ansiosta kiinnostava 
ryhmä juuri suomalaisille työnantajille. 
 
Jenny Silvennoinen 
Se on kyllä sellainen ryhmä, jolla olisi tosi hyviä mahdollisuuksia saada 
töitä Suomessa. Että kielitaitohan aina on tosi tärkeä. Ja sehän on myös 
ehkä yksi syy miksi niin paljon suomalaisia lähtee Ruotsiin Nordjobbin 
kautta. Että niillä on se kielitaito, mistä työnantajat on tosi innoissaan. 
Sama juttu sitten Suomessa, että jos työnantajalla on se 
valintamahdollisuus, joku jolla on vähän suomen kielen taitoa, on aika 
iso etu.  
 
Työvaihdon lisäksi Nordjobbin tarkoitus on myös kartuttaa nuorten 
tietämystä naapurimaiden kielistä ja kulttuurista. Vuosien varrella 27 
000 nuorta on päässyt tutustumaan toiseen Pohjoismaahan. 
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Suomalaisnuori lähtee kesätöihin Boråsiin 

 
Ruotsi on suosittu kesätyövaihtopaikka suomalaisnuorille. Toimittaja 
Matilda Peltonen haastatteli Nordjobbin kautta Boråsiin kesätöihin 
matkaavaa lukiolaista.  
 
 

suosittu 
populär 
haastatella 
intervjua 
matkata 



2 

Heta Kiuru 
Mun nimi on Heta, ja mä asun Keski-Suomessa aika pienellä 
paikkakunnalla ja opiskelen lukiossa tällä hetkellä. Ja kesällä mä aion 
lähteä Ruotsiin vanhainkotiin kesätöihin ja ootan sitä kyllä tosi innolla.  
 
No miksi sä päätit lähteä just Ruotsiin?  
 
Heta Kiuru 
No ehkä suurimpana syynä se kieli, että kun ruotsin kieltä on täällä 
koulussa opiskeltu, mut kuitenkaan sitä ei pääse silleen käyttämään. Ei se 
on niin hyvällä tasolla se kielitaito mitä se sit vois olla, jos sitä pääsis ihan 
oikeesti vielä käyttämään. Ja sitten myös, kyllä mä oon aina tykännyt 
Ruotsista ihan niinku maana. Se on mun mielestä mielenkiintoinen ja 
myös sopivan lähellä.  
 
Mitä odotat tältä työpaikalta?  
 
Heta Kiuru 
No tältä työltä mä ootan, et mä oppisin siellä paljon siitä työstä mutta 
samalla myös ruotsin kieltä ja että mä pääsen siellä myös hyödyntämään 
mun suomen kielen taitoa, koska siellä on suomenkielisiä vanhuksia. Niin 
ootan myös sitä, että pääsen oikeesti olemaan avuksi sillä omalla 
kielitaidolla.  
 
Millainen tulee olemaan kesä Boråsissa?  
 
Heta Kiuru 
Kyllä mä oletan et se tulee olemaan ikimuistoinen ja ainutlaatuinen 
kokemus. Ja toivon et saisin sieltä jotain kavereitakin et voisin sit vapaa-
aikaa myös viettää vaikka ihan ruotsalaisten nuorten kanssa. Se olis 
kanssa yks semmoinen toive.  
 
Millainen kuva sulla on Ruotsista?  
 
Heta Kiuru 
Mulla on tullut jotenkin sellainen kuva Ruotsista, että siellä olis vähän 
iloisempaa kuin Suomessa, jollain tapaa. Tai silloin kun mä oon ite 
Ruotsissa ollut, niin siellä esimerkiksi on vastaantulijoille moikattu. Jos on 
tullut vaikka jossain lenkkipuistossa, tai jossain puistossa vastaan, niin on 
sit moikattu. Et Suomessahan semmonen ei tulis kuuloonkaan. Sellainen 
rennompi ja ehkä iloisempi kulttuuri. 
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Tämä oli kevään viimeinen jakso. Hyvää kesää ja kuullaan taas! 
 


