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Laukut on pakattu, asunto hankittu ja edes-
sä muutto Jönköpingiin. Vilma-Ida Soini-
nen (19) aloittaa tänä syksynä opiskelut 
Jönköpingin Yliopistossa, pääaineena Inter-
national management. 

– Minulle on aina ollut selvää, että 
haluan asua, opiskella ja työskennellä joskus 
ulkomailla, joko Ruotsissa, Saksassa tai 
jossain muualla Euroopassa ja käyttää hank-
kimaani kielitaitoa hyväkseni.

Soinisen kiinnostus Ruotsissa opiskeluun 
syttyi kesällä 2014 Grännassa, jossa hän oli 
Kuopion ja Jönköpingin ystäväkuntayhteis-
työnä järjestetyllä kielikurssilla. 

– Ruotsi on suomalaiselle sijaintinsa 
vuoksi ihanteellinen opiskelumaa, eikä 
sopeutumisessa ole odotettavissa suurta 
kulttuurishokkia, Soininen arvelee.

Soininen kuuli Grännan kielikurssista 
opettajaltaan Heli Könöseltä. Kurssi 
vaikutti hyvältä mahdollisuudelta valmis-
tautua tuleviin ylioppilaskirjoituksiin, joten 
Soininen päätti osallistua sille. Opetuksen 
tason Soininen kertoo olleen hyvä, ja viikko 

Kesäkurssilta kipinä  
Ruotsissa opiskeluun
Lukiolaisten kesäkurssit ovat jo pitkään olleet olennainen 
osa Kuopion ystäväkuntatoimintaa. 

oli kaikin puolin hauska ja antoisa. Kurssilta 
löytyi uusia ystäviä ja kielitaito kohentui 
ennen kaikkea kuullun ymmärtämisessä.

Kielikursseja jo parinkymmenen  
vuoden ajan
Vuonna 1940 alkanut Kuopion ja Jönköpin-
gin ystäväkuntayhteistyö jatkuu edelleen 
elinvoimaisena ja sen kirkkaimpana tähte-
nä ovat jo parinkymmenen vuoden ajan ol-
leet lukiolaisten kielikurssit, joita ovat mu-
kana järjestämässä paikalliset Norden-yh-
distykset. 

– Kielikurssitoiminta on juuri mitä 
parhainta ystäväkuntatoimintaa, toteaa 
Kuopion kaupungin kansliasihteeri, kans-
lianeuvos Pauli Kurkirinne.

Kurkirinne korostaa, että kaupungin 
näkökulmasta ruotsin kielen osaaminen ja 
Ruotsin aseman vahvistaminen ovat tärkeitä 
asioita, sillä Ruotsi on Kuopiossa toimiville 
yrityksille merkittävä kauppakumppani. 
Kaupunki onkin suhtautunut aina myön-
teisesti ystäväkuntatoimintaan. 

– Varsin pienellä rahallisella panostuk-
sella päästään näkyviin tuloksiin Norden-
toiminnan ja ystäväkuntayhteistyön kautta. 
Tällaista hyvää yhteistyötä kaupunki arvos-
taa. Pohjola-Nordenin ja koulujen välinen 
saumaton yhteistyö on edellytyksenä nuor-
ten kielikurssien toteutumiselle, Kurkirinne 
kertoo.

Hän muistuttaa myös, ettei missään 
tapauksessa pidä unohtaa kaupungin palve-
luksessa olevia opettajia, joilla on merkit-
tävä rooli kansainvälisyyskasvatuksessa 
innostaessaan nuoria kielikursseille ja 
mukaan kansainväliseen toimintaan.

Kuntaliitokset voivat olla myös  
mahdollisuus
Lukiolaisten kesäkurssi Nordplugg on vuo-
sien varrella muuttanut muotoaan ja vaih-
tanut paikkaa, mutta säilynyt silti aina Jön-
köpingin alueella. Kuopion Pohjola-Norde-
nin puheenjohtaja Sirpa Korhonen iloitsee, 
että yhteistyö ystäväkuntien välillä on toi-
minut aina hyvin. Kuntaliitosten keskellä 
painiville Korhonen heittää pari ajatusta il-
maan: 

– Kuntaliitokset tarjoavat hyvän mahdol-
lisuuden hyödyntää jo olemassa olevia 
suhteita sen sijaan, että niitä lakkautettai-
siin. Ystäväkuntayhteistyötä voisi entises-
tään laajentaa sekä kaupunkien että yhdis-
tysten välillä, kuten Kuopiossa on tehty. 

Korhonen kertoo yhdistyksensä olevan 
todella iloinen siitä, että Kuopion kaupunki 
on aina arvostanut Pohjola-Nordenin 
mukana oloa ystäväkuntayhteistyössä. 

– Yhtä hyvä ja tiivis yhteistyö on myös 
Jönköpingissä, jossa toimivat sekä Jönkö-
pingin että Huskvarnan Norden-yhdistyk-
set yhteistyössä kaupungin kanssa. En näe 
ongelmana, että on useita yhdistyksiä saman 
kunnan alueella. Se vain laajentaa toimin-
taedellytyksiä ja pitää toiminnan vilkkaana, 
toteaa Korhonen. 

Vilma-Ida Soininen, joka esimerkillään 
todistaa mihin hyvä ystäväkuntatoiminta 
voi johtaa, haluaa kannustaa kaikkia opis-
kelemaan kieliä ja matkustamaan. 

– Vaikka opiskelu välillä puuduttaa ja 
vieraiden kielten puhuminenkin pelottaa, 
niin se kannattaa silti. Maailmankuvani olisi 
paljon suppeampi ilman kansainvälisiä 
kontakteja. Lisäksi se on henkisesti erittäin 
kasvattavaa, kun matkustaa yksin ja selviy-
tyy uusista tilanteista omin avuin. z
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