
SOMMARJOBB 
på SUOMIKOTI

 

Hej framtida vårdproffs,

Vi söker sommarvikarier till vårt äldreboende under juni, juli och augusti (veckorna 23 till 
32). Vi hoppas att du har erfarenhet av att arbeta inom vården och dessutom modet att arbeta 
i en tvåspråkig arbetsmiljö. Hos oss får du en god introduktion till dina arbetsuppgifter och 
ett stabilt stöd från teamet. 

För mer information, kontakta enhetschefen Taina Andreev: taina.andreev@suomikoti.se

På nästa sida kan du läsa hur två av våra tidigare sommarvikarier har upplevt sina sommar-
jobb på Suomikoti.

Suomikoti
Ramviksvägen 213    Tel: +46(0)8-457 08 50
122 64 Enskede, Stockholm  Hemsida: suomikoti.se



Sommarjobba på Suomikoti

Under somrarna gläds de boende på Suomikoti åt gruppen av unga vikarier från olika 
håll i Finland. De första anländer redan i maj och i mitten av juni, när läsåret är slut, 
samlas hela gänget till en introduktionsdag. Vid det laget har de flesta semestervikarierna 
kommit på plats. De sista sommarjobbarna anländer i mitten av juli, när de första redan 
har återvänt till sina hemorter. 

Vad är det som lockar med att jobba i Sverige och vad får man med sig hem? Kirsi-Marja 
från Björneborg och Edith från Åbo minns tillbaka på sommaren 2018 då båda vikariera-
de på Suomikoti.

Det var inte bara vårdjobbet i sig som lockade, utan också möjligheten att lära sig mer svens-
ka och bekanta sig med den svenska kulturen, berättar tjejerna. Kirsi-Marja påpekar att hon 
ville få en paus från hemmiljön och uppleva storstadens sus och dus. Även Edith var på jakt 
efter nya upplevelser, platser, människor och utmaningar. 

Båda hade erfarenhet av vårdjobb från Invalidförbundet i Finland. Att vidga vyerna och 
sommarjobba på ett finskt äldreboende mitt i Stockholm, kändes helt rätt. Det blev en chans 
att lära känna staden från ett nytt perspektiv. Och faktiskt – att lära känna sig själv bättre och 
lita på den egna förmågan.

Både Kirsi-Marja och Edith upplever att de utvecklades professionellt under sommaren. 
Det handlade om att möta de dementa personerna och deras individuella behov på ett res-
pektfullt sätt. Edith känner att hon erövrade ett yrkesmässigt tålamod och en förmåga att 
anpassa sig efter situationen. Även Kirsi-Marja kände att sommaren gav henne verktyg till att 
hantera situationer lugnare och utan rädsla, även om det kunde vara stressigt.

De fick med sig många minnen och citat. En 80-årig kvinna utnämnde Edith till ”en gåva 
från himmelen”, en 90-årig dam tyckte hon var en ängel och det som särskilt ristat sig in i 
minnet var en kvinna som tog tag i henne och sa ”Du är min mamma”.

Det som gjorde störst intryck på både Kirsi-Marja och Edith var känslan av frihet. Möjlig-
heten att uppleva alla nya platser och sammanhang och drunkna i massan. Sommaren inne-
bar en chans att vara och upptäcka sig själv, lita till sina egna förmågor och känna att man 
dög! Så här sammanfattar de det med några ord:

”Sommaren var utvecklande, varm, hjärtlig och rolig!”

Edith Kirsi-Marja


