Vem är jag? Opiskelijatarinoita Suomesta:
Lisbeth Berg

Hejsan! Jag heter Lisbeth och jag kommer från Finland. Jag bor i Närpes som ligger i
Österbotten. Jag är 19 år gammal och jag studerar till media assistent i yrkesskolan. Jag
ska bli färdig med studier på våren.

Frederik Lehtonen

Tjäna! Jag heter Frederik men mina kompisar kallar mig ”Freddy”. Jag är 18 år gammal
och jag bor i Åbo, i Egentliga Finland. Jag studerar i yrkesskolan för att bli receptionist. På
min fritid spelar jag ishockey och fiskar. På somrarna jobbar jag som servitör i min
mammas restaurang.

Melissa Ahonen

Hej! Jag heter Melissa och jag bor i Jyväskylä, i Mellersta Finland. Jag är 17 år gammal
och det här är mitt andra år i yrkesskolan. Jag studerar till byggare. Jag tror att jag
fortsätter mina studier i yrkeshögskolan för att bli byggnadsingenjör. Jag tycker att det är
väldigt viktigt att kunna reparera och bygga själv

Akseli Salminen

Hej alla! Jag heter Akseli och jag är 17 år gammal. Jag vill bli läkare en dag. Nu studerar
jag till närvårdare i yrkesskolan i Tammerfors. Jag avlägger dubbelexamen, så jag ska bli
både närvårdare och också student! Det är jobbigt ibland men jag vet, att det hjälper mig
att skapa min karriär. Jag bor med min flickvän Linda som studerar också i yrkesskolan,
hon ska bli merkonom!

Johanna Laitinen

Tjäna! Jag är Johanna, en 16 år gammal flicka från Idensalmi, som ligger i Norra Savolax.
Jag har just börjat mina studier i yrkesskolan. Jag studerar för att bli svetsare. Jag flyttade
hemifrån efter grundskolan och nu bor jag i studenthemmet med min syster Maria. På
fritiden tar jag hand om min lillebror ganska ofta. Mina föräldrar är privatföretagare m.a.o,
brådskande och behöver hjälp med hushållssysslor. Mina studier tar ca.tre år och när jag
blir färdig får jag arbetsplats i min pappas företag! Kul eller vad?

Sanasto: 1. Vem är jag? = Kuka minä olen?

Bo i Närpes = Asua Närpiössä

Vill bli = haluaa tulla

Österbotten = Pohjanmaa

Läkare = lääkäri

Yrkesskola = Ammattikoulu

Närvårdare = lähihoitaja

Bli färdig = Valmistua

Avlägga dubbelexamen=

På våren = keväällä

suorittaa kaksoistutkinto

Kallar = kutsuu

Student = ylioppilas

Fritid = vapaa-aika

Det är jobbigt ibland =

Servitör = tarjoilija

se on työlästä joskus

Egentliga Finland = Varsinais-Suomi

Skapa karriär =

Byggare = rakentaja

luoda uraa

Det här = Tämä

Jag flyttade hemifrån =

Mitt andra år = Toinen vuoteni

muutin kotoa

Jag tror att = Minä uskon, että..

Grundskolan = peruskoulu

Förtsätta studier = jatkaa opintoja

studenthem= opiskelija-asuntola

Yrkeshögskolan = Ammattikorkeakoulu

Tar hand om lillebror =

Byggnadsingenjör = rakennusinsinööri

hoidan pikkuveljeä

Väldigt viktigt = todella tärkeää

Föräldrar=vanhemmat

Kunna = osata
Privatföretagare=yksityisyrittäjä
Reparera = korjata

m.a.o (med andra ord) =

Själv = itse

toisin sanoen
Brådskande=kiireinen
Behöver = tarvitsee
Hushållssysslor=kotiaskareet
Bli färdig=valmistua
Får arbetsplats = saan
työpaikan

