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Hejsan alla! 
 

Jag är född och uppvuxen i Joensuu. Jag har ändå haft en stark koppling till Sverige 

och svenska språket hela mitt liv eftersom min moster flyttade till Stockholm för att 

studera drygt ett år innan jag och min tvillingsyster föddes. Numera bor min moster 

med sin familj på landsbygden cirka fem mil (OBS! en mil=10km) sydsydväst om 

Stockholm. 

Jag minns hur på högstadiet jag kunde inte ens tänka mig att flytta utomlands och 

undrade hur moster hade kunnat göra det. Senast under andra året i gymnasiet hade 

jag ändå ändrat mig samt bestämt mig för att söka endast till svenska högskolor för 

att lära mig prata svenska ordentligt, vilket jag har också gjort. 

Sist och slutligen sökte jag in till bara två kandiprogram vid Umeå universitet: 

kognitionsvetenskap och samhällsvetarprogrammet. Utav en slump kom jag in till 

samhällsvetarprogrammet. I efterhand tycker jag det var ändå den rätta vägen för mig 

eftersom biämnen är inte så vanliga i Sverige. På samhällsvetarprogrammet hade vi 

ändå mycket frihet att bygga våra egna program. Denna frihet hjälpte mig att få ihop 

tillräckligt akademiska meriter efter att jag hade sabbat kursansökan inför vårtermin 

2021 och därför studerade inte ordentligt under denna termin. 

Efter nästan tre år i Sverige var det självklart att min framtida vardag är (minst) 

tvåspråkig. Jag har inte hunnit bo i Vasa länge, men har redan börjat engagera mig på 

svenska i den svenskspråkiga sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare. Det sköna med Vasas 

tvåspråkighet är att jag i princip kan byta språk när som helst. Säkert kan 

dialektskillnader leda till några konstiga samtal men det är nog inte så farligt. 

På våren blir civiltjänsten aktuell för mig. Jag har bestämt mig för att söka till en 

svenskspråkig arbetstjänst, exempelvis till Röda Korsets svenska distrikt här i Vasa. 

Efter civiltjänsten flyttar jag eventuellt tillbaka till Sverige. Visst kan jag också fortsätta 

studier i Finland men kommer troligen lättare in till ett svenskt mastersprogram med 

min svenska kandidatexamen. Dessutom trivdes jag rätt bra i Sverige och kan absolut 

tänka mig att jobba där i framtiden. 

Jag ser framemot alla fina besök där jag får berätta mer om min historia, exempelvis 

hur jag använde finska språket regelbundet även i Umeå. 

  

- Joonatan Penttinen 


