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ATT BYTA ATTITYD ÄR GRATIS
– men man måste använda alla sina gamla åsikter som insats.

Jonas Helgesson
Etiketter ska man sätta på jul-
klappar - inte på människor
”Hur stor man är märks på hur  
man ser på det som är litet.” 
En presentbok full av kortkorta 
visdomsord av Jonas Helgesson. 
Om livet, om kaffe, om människo-

värde! Med illustrationer av Johan Hesselstrand.
Inb. 23,90

Jonas Helgessom
Ett CP-bra liv

Vad är ett bra liv? Kan 
man leva ett bra liv 
även om man är allvar-
ligt CP-skadad? Jonas 
Helgesson, som mot 
alla odds har blivit suc-
céförfattare och egen 
företagare, delar med 
sig av viktiga saker som 

han har lärt sig som handikappad, golfare, 
student, gift, ståuppare och föreläsare.
Pocket 8,00

Bruce Olson
Driven av kärlek

Efter svåra strapatser och med risk 
för eget liv möter den 20-årige 
Bruce Olson till slut de fruktade 
motilonindianerna i Colombia. En 
dramatisk berättelse om mod, 
misslyckanden och om vänskap 
över kulturgränserna.
Pocket 8,90

www.fontanamedia.fi  tfn (09) 612 615 30 
info@fontanamedia.fi

Adrian Plass
Adrian Plass’ he(m)liga dagbok

Vad finns det att berätta när man 
har tvingats lyssna till en nio hals-
tabletter lång predikan? Adrian 
Plass’ humoristiska texter i dag-
boksform handlar om hur det ibland 
kan vara svårare än man tror att 
leva det perfekta kristna livet.
Pocket 8,90

ETEl RönTynEn
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– Den nya hallen är så välplanerad 
att den känns dubbelt större, säger lä-
raren Tomas Randström med erfaren-
het från de gamla uppsplittrade utrym-
mena i fastigheten vid Pumpviken där 
för övrigt fordonsmekanikerna fortfa-
rande håller till.

– Det är lättare att få hjälp när man 
hela tiden ser vad andra håller på med.

Bastu på hjul
Just nu är det första årets husbyggarstu-
derande som håller till här. Man börjar 
med att bygga smått, ute i hallen står en 
halvfärdig lekstuga och ett par mindre 
bastubyggnader.  En tredje bastu med 
terrass står på hjul. Den är ett samar-
bete med andra årets studeranden på 
metallavdelningen som har byggt un-
derredet.

– Man måste hitta på lite extra ib-
land, säger Randström.

Invid hallen finns en särskild murar-
hall med övningsbås för att lägga kakel 
och klinker. En halvfärdig spis klättrar 
upp mot en stor ventilationsanordning 
som hänger i taket.

– Så att man kan provelda, säger 

”Men det vikti-
gaste är att du 
väljer, inte nöd-
vändigtvis vad 
du väljer.”

INTRO ERIKA RÖNNGÅRD

Våga välja
Ska du gå i mammas fotspår, eller ska du följa 
bästisens val? Ska du läsa listorna över branscher 
som väntas ge säkra jobb i framtiden eller ska du  
lyssna till ditt eget hjärta och din egen inspiration?

I den här bilagan kan du bland annat läsa en inter-
vju med studiehadledaren Mina Miettinen. Hon be-
rättar att kompisarnas och föräldrarnas åsikter spelar 
en stor roll för dem som ska välja utbildning. Vi for-
mas av omgivningen som kanske ger oss utrymme 
att drömma men som också kan sätta gränser för oss.

aldrig är valet så svårt som innan man har gjort 
det, och inte blir det lättare av att veta hur många 
alternativen är. Då kan det vara bra att tänka på 
att det inte alltid har varit en självklarhet att få 
välja. Det är inte länge sedan faderns yrke för-
väntades gå i arv till sonen (och dottern för sin 
del förväntades bli maka och mor). I dag har vi 
åtminstone i teorin möjlighet att välja fritt – än-
då är det inte självklart i praktiken.

Om man kommer från en släkt där universi-
tetsexamen är en självklarhet, är det då okej att 
bli bilmekaniker? Om alla i släkten odlar jorden, 
är det okej att sikta på högskolestudier?

det handlar inte bara om att 
farmors studiebegåvade lilla-
syster för länge sedan inte fick 
läsa vidare eftersom hon be-
hövdes bättre hemma på går-
den. Lika mycket handlar det 
om studiehandledare och för-
äldrar som upprörs över stu-
diebegåvade ungdomar som 
väljer bort gymnasiet därför att deras framtids-
drömmar går via en yrkesexamen.

Du har ett val – det är både underbart och förfär-
ligt. Men det viktigaste är att du väljer, inte nödvän-
digtvis vad du väljer. Livets väg är sällan rak och det 
är okej att välja om. Men gör dig själv tjänsten att väl-
ja efter dina egna förmågor och ditt eget hjärta – in-
te bara utgående från vad du tror förväntas av dig. 
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Smarta utrymmen 
plus för studierna
HuSByggaRE. axxellhuset i Karis 
är ett blickfång redan till sitt yttre. 
Bra utrymmen ger studierna en 
extra kick.

TExT OCH FOTO:  
ROlF aF HÄllSTRöM 

Axxells nybyggnad med sin rutvägg i 
olika järnvägsfärgade kulörer och en 
enorm Axxell-logo är svår att missa 
när tåget stannar vid Karis station på 
kustbanan mellan Åbo och Helsingfors.

Åt järnvägssidan har avdelningar-
na för husbygge och metall var sin 
stora hall. Rörmontörerna huserar 
en våning upp på ”halarsidan” med-
an frisörerna och kockarna håller till 
i den vita byggkroppen med jätte-
fönstret som öppnar sig mot restau-
rangsalen. I ”tunneln” eller ”tuben” 
som den glastäckta bron över Ban- 
gatan kallas internt och som kopplar 
ihop de två byggkropparna finns elev-
caféet.

Husbyggarnas hall är sexhundra 
kvadratmeter stor.

tOnY JärFVaS och Mathias Michelsson är första årets husbyggarstuderande. Stommen de spikar på ska bli en kiosk. 

Randström. Murning har sina finesser 
med rökhyllor och annat vilkas effek-
ter är svåra att räkna ut.

Satsar på säkerhet
Axxell kör med fem perioder på ett läs-
år. Första perioden som nybörjare lär 
man sig om verktyg, arbetarskydd och 
säkerhetsutrustning som man måste ha 
på sig hela tiden i hallen. För en besö-
kare ger det ett proffsigt intryck när alla 
i hallen går likadant klädda i gul hjälm 
och signalväst.

Verktygsanvändningen kommer i 
gång under period två tillsammans 
med matematik, finska och moders-
mål. Då börjar man också  med grun-
derna i ritningslära.

Konstruktionsritningarna i den här 
branschen går i regel på finska, inte ens 
här i Västnyland kan en byggare vänta 
sig ritningar på svenska.

Under den femte perioden stolpar de 
studerande sedan upp ett större bygge 
som byggs på efter hand. I år ska det 
bli ett lite större garage.

– Vår tanke är att få in teorin i de 
praktiska övningarna. Det är mera mo-
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VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA

Västra Nylands folkhögskola        Pumpviken 3, 10300 Karis        019 222 6025        info@vnf.fi
www.vnf.fi

KONSTÄMNEN
 Bildkonst *)

 Fotokonst *)

 Seriekonst och grafisk design *)

 Inredning och formgivning *)

 Teater
 Danskonst
 Mode *)

SPRÅK OCH VETENSKAP
 Språk och turism
 Vuosi suomeksi – Ett år på finska
 Svenska på riktigt – Ruotsia ruotsiksi
 Around the world in 8 months
 Natur och medicin
 Juridiska programmet
Vi har också en Tionde klass!

*) Möjlighet till vidarestudier på universitetsnivå i England.  University for the Creative Arts.

På VNF kan du förbereda dig för vidare studier. Eller kanske du känner för ett 
mellanår, lite tid för att tänka på framtiden? Hos oss kan du under ett år satsa 
helhjärtat på något du är intresserad av. 
Studielinjer 2013–2014:

VNF hittar du i Karis, Raseborg, endast 1 km från järnvägsstationen. Tågförbindelserna från 
både Helsingfors och Åbo är utmärkta. Skolans internat ligger precis intill skolan.
Direktansökan 10.6 och 5.8.2013. Läs mer på vår hemsida.

SATSA PÅ DIG SJÄLV – studera ett år på folkhögskola!

Foto: Nicklas Mattsson

Sikta mot 

        stj
ärnorna!

KRONOBY GYMNASIUM
e-post: erland.slotte@kronoby.fi  

hemsida: www.kronoby.fi/gymnasiet

Flyglinje | Jakt och natur | Musikperiod | Projekt (Polen, 
Afrika) | Studieperioder i andra skolor

BrOn SOm förbinder Axxellbyggnaderna inhyser elevcafé-
et. Bakom hörnfönstret på vita sidan finns restaurangen..

”det är mera 
motiverande om 
man samtidigt 
ser vad det är 
man ska göra.”

Tomas Rand-
ström

huSBYggnadShallen i Karis är sexhundra kvadratmeter 
stor men den både ser och  känns ännu större. 

tiverande om man samtidgt ser vad det 
är man ska göra, säger Randström och 
medger att det är ett litet branschpro-
blem att de studerande har så olika 
grundkunskaper.

Den första praktikperioden omfattar 
åtta veckor på ett bygge, på vintern of-
ta i olika renoveringsarbeten.

– Det går ganska lätt att få praktik-

platser. De studerande brukar själva 
klara av att skaffa dem, säger Rand-
ström. Och åtminstone i fjol fick större 
delen av de färdiga treorna jobb.

går i släkten
Mathias Michelsson från Karis och To-
ny Järfvas från Tammerfors håller på att 
slå upp stommen till en kiosk som lär 
ska placeras någonstans åt Hangöhållet.

– Bättre än högis i alla fall. Här får 
man göra sånt som man vill, säger Mi-
chelsson om studierna vid Axxell. Som 
alltså smakar bättre än högstadiet.

Michelsson säger att han tyckt om att 
bygga ända sedan han var liten och har 
alltid haft något bygge på gång. Det lig-
ger tydligen i släkten, pappa Michels-
son har en  byggfirma.

Samma släktdrag gäller också för 
Järfvas som också har pappa i bygg-
branschen och  ”alltid när han kun-
nat” har varit på bygge.

– Alla sommarlov också, det var inget 
man behövde fundera på, säger Järfvas.

Lagom utmanande, en hel del nyt-
tigt som man lär sig, säger de två om 
utbildningen och tycker att teori och 
praktik står i balans.

– Passligt med teori, inte för myck-
et – det sitter bra.

Fackterminologi
Randström bekräftar att var tredje stu-
derande på husbyggarlinjen har en för-

älder som är verksam i byggbranschen. 
De sexton husbyggarna på första års-
kursen är alla pojkar. På den här si-
dan om Bangatan får man gå trappan 
upp till rörmontörerna för att hitta en 
kvinnlig studerande. På frisörsidan går 
det bara kvinnor medan kockarna är 
en mera blandad grupp.

Axxell har också en omfattande 
vuxenutbildning och unga och vux-
na jobbar ofta sida vid sida.

– Det är roligare att jobba när det 
finns fler att diskutera med, bekräf-
tar Michelsson och Järfvas.

Husbyggnad har som alla bran-
scher sin egen fackterminologi. Det 
som Michelsson och Järfvas håler på 
med är att lägga upp en regelstom-
me. Stomsektionerna monteras över 
med ett hammarband, alltså den regel 
som ligger tvärs över de andra längst 
upp. Regeln som läggs ner mot grun-
den kallas syll.

Det har varit sämre ställt på boksi-
dan bland byggarna men nu är kurs-
litteraturen förnyad så det går att kolla 
ifall beskrivningen var korrekt.

Metall bred bransch
Det är dags för kaffepaus. Skyddsklä-
derna ska lämnas på den här sidan av 
”tunneln” där caféet är inrymt. 

Strax intill husbyggarhallen ligger 
metallhallen där aderton studeran-
den på första årskursen just nu lär sig  

svarva, fräsa, rita och mäta, bocka och 
klippa plåt.

Lite överraskande står här en form-
sprutmaskin för tillverkning av plast-
föremål. I metallundervisningen ingår 
kurser i plastbehandling. Plast ersät-
ter metall i allt större utsträckning och 
bearbetningen sker med metallbear-
betningsmaskiner.

– Man kan svetsa, borra och fräsa 
plast, förklarar lektor Calle Eklund.

Ett metallföretag som Fiskars har 
som bekant en hel del plast i sina pro-
dukter.

Trots att Västnyland drabbats av 
nedläggningar som FN Steel som gick 
i konkurs har det inte varit något pro-
blem att få praktikplatser. Samarbe-
tet på orten går bra. Raseborg har fort-
farande kvar metallproducenter som 
Rautaruukkis stålrör och Lesjöfors 
fjädrar.

– Metallkillar och -flickor är jätte-
lätta att sysselsätta, säger lektor An-
dreas Knopman. Hemligheten är att 
metall är en så bred brasch. Det är inte 
bara Sisulastbilar utan allt från tandlä-
karutrustning till stålskelett i höghus.

– Jag har lovat hundra euro till den 
som hittar ett föremål där metallbran-
schen inte är inblandad, säger Eklund. 

Hittills har han fått behålla sin 
hundralapp.



4 UTBILDNING KyrKpressen torsdag 7.2.2013 
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Synliga 
framsteg 
i Sibbo
TExT OCH FOTO:  
CHRiSTa MiCKElSSOn

I ett litet gymnasium finns hjälp nä-
ra till hands då eleverna behöver den. 
Det har Etel Röntynen märkt. Hon kom 
till Sibbo gymnasium för att medelta-
let inte räckte till för att komma in på 
gymnasierna i Helsingfors, där hon bor.

– Jag har aldrig varit motiverad att 
prestera bra i skolan, berättar hon. Men 
jag trivs verkligen bra i Sibbo gymnasi-
um. Här har lärarna tid med eleverna, 
det är lätt att få tag på dem och behö-
ver man extra hjälp får man den genast.

Att många Sibboelever med goda 
vitsord har ”tagit” hennes plats i gym-
nasierna i Helsingfors är hon medveten 
om, men tycker att det är bra att man 
får söka till gymnasier utanför den ort 
man är skriven på.

– För dem är det ju roligt med vari-
ation och nystart. Jag måste erkänna 
att det var en chock för mig att kom-
ma från det stora högstadiet Norsen till 
lilla Sibbo. Men det har gått bra. Stäm-
ningen är bra och här kan jag vara helt 
och hållet mig själv, säger Röntynen.

Hon är också glad för den personli-
ga handledning hon fått.

– Jag har knappt behövt göra en en-

da läsordning utan hjälp, berättar hon. 
Röntynen gör gymnasiet på fyra år. 

Sedan ett drygt år tillbaka åker hon bil 
till skolan. En väg går på tjugo minuter.

– Det är så klart mycket smidigare 
än att åka buss, även om mina föräld-
rar nästan alltid ställde upp och skjut-
sade mig en väg.

Rankad som tolva
I Sibbo gymnasium finns det plats för 
olikheter. Det säger Sofia Sandvik-Del-
val, som är biträdande rektor och lä-
rare i franska och engelska på skolan. 
– Det här är ett ganska litet gymnasi-
um och olika grupperingar blir inte så 
tydliga. Också elever på olika årskur-
ser umgås med varandra här.

Att det varje år kommer några elever 
till Sibbo som inte kommit in i gymna-
sierna på sina hemorter ser Sandvik-
Delval som en rikedom.

– Då man ser till elevernas utveck-
ling över åren hör Sibbo gymnasium 
till de allra bästa i landet. I den senas-
te undersökningen placerade vi oss på 
tolfte plats i hela landet. Om man bara 
ser till resultatet i studentskrivningarna 
hamnar vi lite längre ner. Men det sä-
ger ju sig själv att skolor där man måste 
ha över nio i medeltal för att ens kom-
ma in placerar sig högt i rankingen då 
man bara ser på slutresultatet.

– Vi hoppas verkligen att inga elever 
söker till andra gymnasier för att de tror 
att Sibbo gymnasium skulle vara sämre. 

Att många elever med höga vitsord 
efter högstadiet söker sig till bland an-
nat speciallinjer i Helsingfors är enligt 
Sandvik-Delval förståeligt, men hon på-
minner om att största delen av också de 
eleverna väljer att studera på hemorten.

– Resorna blir lätt väldigt långa. Det 

maria lam-
maSSaari 

har tyckt om att 
studera i gymna-
siet på hemorten 
Sibbo. Biträdan-
de rektorn Sofia 
Sandvik-Delval i 
bakgrunden.

etel rön-
tYnen bor 
på Brändö i 

Helsingfors men 
åker till skolan i 
Sibbo varje dag. 
– Det har blivit 
mycket smidiga-
re sedan jag fick 
körkort, berättar 
hon.

händer nästan varje år att någon elev 
som börjat i Helsingfors ringer oss och 
frågar om de inte kan få fortsätta i Sib-
bo i stället då de märkt att dagarna bli-
vit så långa.

Kurserna ordnas
Maria Lammassaari är uppvuxen i Sib-
bo. Då hon hade över nio i medeltal i 
högstadiet,  övervägde hon att söka till 
gymnasiet Lärkan i Helsingfors. Till slut 
kom hon ändå till att Sibbo gymnasi-
um var rätt skola för henne.

– Det finns kanske en del fördomar 
om Sibbo, som att undervisningen här 
skulle vara sämre. Men det stämmer 
inte. Gymnasiet ordnar alla kurser och 
det går också att kombinera alla möjli-
ga ämnen. Fast grupperna ibland är jät-
tesmå så ordnas alla kurser ändå, det 
finns ingen lägre gräns för hur många 
elever som ska gå en kurs för att den 
ska ordnas.

Lammassaari är också glad över ge-
menskapen i skolan.

– Lärarna är jättetrevliga och hjäl-

gyMnaSiuM. När man ser till elever-
nas utveckling placerar sig Sibbo gym-
nasium högt på listorna över gymna-
sier med goda resultat. 

Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland
V a s a  C a m p u s H a n g ö  C a m p u s

cre@tiv
dat@fotoWeb

music@
språk@

Våra linjer 2013:

Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland 
Vasa Campus, Strandgatan 21-22, 65100 Vasa, tfn: (06) 317 4913

Hangö Campus linjer:
Global
Sea Adventure

w w w . e v a n g e l i c a . n e t

w w w . e f o . f i

“Vi vill ge dig ett år att  
utvecklas - och att minnas”

Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland 
Vasa Campus, Strandgatan 21-22, 65100 Vasa, tfn: 010 327 1600

För dig som vill utveckla medialitet för din egen skull 
eller bli verksam som medium. Hos oss får du en 
gedigen utbildning efter en noga utarbetad kursplan. 
Du får utvecklas i en trygg och varm miljö tillsam-
mans med likasinnade. 

Läs mer på www.akademin.net 
Kontakta oss på info@akademin.net eller
tel +46 8 226540 

Academy for inner Potential AB 
Högbergsgatan 48, 118 26 Stockholm.

startar i
Vasa den 14
februari 2013!

Medial utbildning
Vendela Cederholm & Lottie Wahlin
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per till om man behöver det. Och även 
om man inte är vän med alla som går 
i skolan så känner man varandra åt-
minstone lite.

Även om Sibbo gymnasium inte har 
någon särskild specialiseringslinje 
finns det många frivilliga kurser i oli-
ka ämnen.

– Jag går bland annat en kurs i his-
toria där det ingår en resa till Europa. 
I biologi finns det en fältkurs och i fy-
sik en robotkurs.

Resultaten inte allt
Trots att Sibbo gymnasium kan visa upp 
goda resultat i undersökningar konsta-
terar Sofia Sandvik-Delval att resultat 
inte är allt.

– Det finns inget som säger att de som 
gör bra ifrån sig i studentskrivningarna 
kommer att klara sig bra i yrkeslivet. Där 
handlar mycket om hur man kan ta sig 
fram.Trivseln och den social växelver-
kan är det som kanske är allra viktigast 
i gymnasiet, och här verkar både elev-
er och personal trivas, konstaterar hon.

”Jag funderade 
på att söka till 
Helsingfors men 
kom fram till att 
det här ändå var 
rätt skola för 
mig.”
Maria Lammas-
saari

Arcada   |   Jan-Magnus Janssons plats 1   |   Helsingfors   |   www.arcada.fi

 
Tilläggsinformation:  
www.arcada.fi/specialiseringsstudier
Tel: 0207 699 501 eller 0207 699 505
stig.blomqvist@arcada.fi

ATT LEDA SIG SJÄLV OCH ANDRA, 14.3–30.10.2013

Under kursen får du många konkretahjälpmedel 
och verktyg för att utveckla dig själv att bli en bättre 
ledare. Dina och de andra deltagarnas erfarenheter 
ger också många nya synvinklar och lösningar på de 
utmaningar ledare dagligen möter.

•	 Jag	som	ledare
•	 Effektiv	kommunikation
•	 Konsten	att	uppträda	och	övertyga
•	 Att	leda	sig	själv
•	 Att	leda	andra
•	 Deltagarnas	egna	slutarbeten

Pris: 250€ + 50€ materialavgift.  
Totalt tolv närstudiedagar.  
Ansökan om plats senast 28.2.2013.

ARCADA FORTBILDNING 
ERBJUDER KURSEN

ARCADA 
FORTBILDNING

Inveon, Edelfeltsstigen 1 (Haiko)

Kombinationsfordonsförare
Fordonsmekaniker

Verkstadsmekaniker
Husbyggare

Elmontör/Automationsmontör
Kock

Inveon, Lundagatan 8 (centrum)

Artesan; Mode

Mera information om våra utbildningar hittar du 

Kontakt: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 
06400 Borgå 

Ansökningstid 25.2 - 15.3.2013

Utbilda dig inom 
HANDEL eller 

RESTAURANG vid
Vasa yrkesinstitut!

www.vyi.fi

ps. Hos oss kan du också utbilda dig till 
datanom, säkerhetsvakt, medieassistent, 
kock, receptionist, servitör eller merkonom.
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gymnasier

Uppgifterna baserar sig 
på information på sko-
lornas hemsidor. För när-
mare uppgifter kontakta 
respektive skola.

Egentliga Finland
Björneborgs svenska  
samskola
www.bjss.fi

Katedralskolan, Åbo 
www.tkukoulu.fi/~katedral

Kimitoöns gymnasium 
www.kimitoon.fi/kog

Pargas svenska gymnasium
pargassvenskagymnasium.
edu.pargas.fi/

nyland
Borgå gymnasium 
www.peda.net/veraja/
porvoo/borgagymnasium

Brändö gymnasium  
www.brg.edu.hel.fi

Ekenäs gymnasium
www.edu.raseborg.fi/
ekenasgymnasium

Gymnasiet Grankulla
samskola
www.edu.grankulla.fi/ 
gymnasiet

Gymnasiet Lärkan, 
www.larkan.edu.hel.fi

Gymnasiet svenska   
normallyceum
http://www.hel.fi/hki/norsen/
sv/etusivu

Hangö gymnasium 
www.hanko.fi/gymnasiet/

Helsinge gymnasium
www.helsingegymnasium.fi

Helsingfors aftongymnasium 
www.aftis.edu.hel.fi

Karis-Billnäs gymnasium
www.karisbillnas.fi

Kyrkslätts gymnasium 
www.kyrkslatt.fi/gymna-
sium
 
Lovisa gymnasium
edu.loviisa.fi

Mattlidens gymnasium, Esbo 
www.mattliden.fi/gym

Sibbo gymnasium 
http://www.sipoo.fi/

Tölö specialiserings-
gymnasium 
www.speccen.edu.hel.fi

Virkby gymnasium, Lojo 
www.peda.net/veraja/lo-
hja/gymnasium

Åland
Ålands lyceum, Mariehamn 
www.lyceum.ax

KONTaKT GymNASIER

Sökes: vårdare

den SOciala 
branschen och 
transportbran-
schen hör till de 
arbetsområden 
som nästan  
säkert ger jobb  
i framtiden.

Social- och hälsovårdsbran-
schen är en yrkesgrupp som 
ständigt har lediga arbets-
platser. Orsaken till det är 
främst att befolkningen åld-
ras i snabb takt och behovet 
av vårdare och sjuksköta-
re utökas.

– Det finns alltid behov av 
närvårdare och sjukskötare, 
säger Kristel Englund som är  
specialsakkunnig på utbild-
ningsstyrelsen.

– Det råder en konstant 
brist på dessa, säger hon.

Säkra yrkesgrupper
Förutom vårdare och sjuk-
skötare är socialarbetare en 
annan grupp som har mäng-

der av lediga arbetsplatser.
Inom transport- och lo-

gistikbranschen öppnar sig 
också möjligheter för arbete.

Samhället utvecklas och 
det finns ett stort behov av 
att transportera och organi-
sera så att arbetet blir så ef-
fektivt och ekonomiskt som 
möjligt såväl inrikes som ut-
rikes.

År 2011 fick närmare 90 
procent av de som utbilda-
de sig till ingenjörer arbete 
inom sin bransch.

Sökanden
De sex populäraste bran-
scherna år 2012 var social- 
och hälsovårdsbranschen, 

företagsekonomi och han-
del, transport, arkitektur och 
byggande, inkvartering samt 
skönhetsbranschen.

Av sammanlagt 101 000 
sökande i hela landet hösten 
2012 sökte omkring 40000 
till någon av dessa bran-
scher och ungefär 28 000 
av dem fick en studieplats 
inom branscherna.

– Det är ganska svårt att 
komma in till utbildningar 
inom skönhetsbranschen  
eftersom den inte har på 
långt när lika många studie-
platser som sökanden, sä-
ger Annika Grönholm som 

är kundtjänstchef på utbild-
ningsstyrelsen.

– Det finns väldigt få ny-
börjarplatser trots att det 
är en populär bransch, sä-
ger hon.

goda utsikter
Enligt utbildningsguiden 
2013 är jobbutsikterna go-
da för till exempel arbetare 
inom samhällsvetenskapen 
och ekonomin.

Guiden förutspår också en 
möjlig tillväxt inom denna 
sektor förutsatt att ekono-
mikurvan pekar uppåt och 
efterfrågan på flera olika 
tjänster ökar.

Utsikterna är också ljusa 
för cateringbranschen där 
speciellt små företag har go-
da möjligheter att klara sig. 
Det här beror på att efterfrå-
gan på hemservice ökar när 
befolkningen åldras.

Utbildningsguiden påpe-
kar ändå att det är svårt att 
förutspå hur samhället ser 
ut om tio år jämfört med nu. 

Kristel Englund som gjort 
utbildningsguiden yrke 2025 
tillsammans med kollegan 

Heidi Backman menar dä-
remot att somliga yrken näs-
tan med säkerhet kommer 
att finnas i framtiden.

– Samhället är alltid i be-
hov av till exempel lärare, 
säger hon.

– Olika slags försäljare 
kommer det också att fin-
nas plats för i framtiden. 
Marknaden försvinner ing-
enstans.

För mycket kontorsjobb
Arbets- och näringsminis-
teriet har också gjort en lis-
ta  på yrken som garanterat 

ger jobb i framtiden. Till dessa 
yrken hör bland annat läka-
re, dagvårdspersonal, tand-
läkare, speciallärare, psyko-
loger och bokförare.

Till de branscher som vän-
tas ha större utbud sökande 
än lediga arbetsplatser räk-
nar ministeriet bland an-
nat olika IT- och kontors-
jobb samt bankpersonal och 
skräddare.

Källor: www.studieinfo.fi
www.edu.fi/yrke2025
www.tem.fi
www.jamk.fi

”det finns alltid 
behov av närvår-
dare och sjukskö-
tare. det råder en 
konstant brist på 
dessa.”
Kristel Englund

yRKESVal. Det är igen den tid på året 
när det är dags att söka studieplats. So-
cial- och hälsovårdsbranschen är fort-
farande de yrkesgrupper som garanterar 
jobb i framtiden.

TExT: joHAN myrSkog       ILLUSTRATION: mAlIN AHo

dE fEm POPuläRaSTE bRaNSchERNa 
2012. aNTal SöKaNdE Och aNTagNa.

•	Social- och hälsovårdsbranschen: 9100 sökande och 
5800 antagna.
•	Företagsekonomi och handel: 6900 sökande och 7000 
antagna (eftersom andra-, tredje-, och fjärdevalet räkna-
des med).
•	Fordon och transport: 6400 sökanden och 5500 antagna.
•	arkitektur och byggande: 5700 sökanden och 5300 an-
tagna.
•	Skönhet: 5100 sökanden och 2200 antagna.
•	Källor: www.studieinfo.fi
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österbotten 
Gymnasiet i Petalax,   
http://www.malaxedu.
fi/gymnasiet 

Jakobstads gymnasium 
www.jakobstadsgym-
nasium.fi

Karleby svenska 
gymnasium 
www.ksg.kokkola.fi

Korsholms gymnasium 
www2.korsholm.fi/
gymnasiet/

Kristinestads gymnasium 
www.kristinestad.fi

Kronoby gymnasium
www.kronoby.fi/ 
gymnasiet

Närpes gymnasium 
www.narpes.fi/skolor/
gymnasiet

Pedersöre gymnasium 
www.pedersoregym-
nasium.fi

Topeliusgymnasiet, 
Nykarleby, www.ny-
karleby.fi

Vasa gymnasium 
gymnasium.vaasa.fi/

Vasa svenska afton- 
läroverk www.aftis.net

Vasa övningsskola
www.vasa.abo.fi/vos/

Vörå samgymnasium-
idrottsgymnaium 
www.vora.fi

KONTaKT GymNASIER

SVENSKA SKOLAN FÖR SYNSKADADE 
- statlig specialskola i Helsingfors
www.blindskolan.fi

I vår skola satsar vi på den enskilda eleven. Varje elev kan i lugn 
och ro finna och utveckla sin egen identitet
– tillsammans med andra.

Stöttepelarna i vår värdegrund är: delaktighet, insikt, respekt och tid.
Vi ordnar olika terapier enligt behov, t.ex. ridterapi och musikterapi
Vi anordnar:
	 •	 Förskolundervisning
För barn i åldern 5-6 år med synnedsättning och eventuella andra funktionsnedsättningar.
Bl.a. individuell synträning och förberedande punktskriftsträning.
	 •	 Grundläggande	utbildning	(åk	1-9)
Anpassat studiematerial och individuell synträning hör till den pedagogiska vardagen. 
	 •	 Påbyggnadsundervisning	(åk	10)
Undervisningen fokuserar på behov som ungdomar med synnedsättning och eventuella 
andra funktionsnedsättningar har. Under året kan man förbättra sina kunskaper och fär-
digheter innan man går vidare till andra stadiets utbildning.

Morgon-	och	eftermiddagsvård ordnas på elevhemmet. Elever som bor hemma kan få 
korttidsvård på elevhemmet.

Kommunikationsträning är en viktig del i vår undervisning och vi lär ut användning av 
tekniska hjälpmedel, IT och punktskrift.
Till all undervisning hör också träning i mobility (förflyttningsteknik) och aktiviteter i det 
dagliga livet (ADL).

ELEVHEM
Elevhemmet fungerar som ett veckohem för elever med lång skolväg.
För att stöda, fostra, handleda och ge trygghet finns alltid personal på plats.

Mera information ger rektor Maj-Len Heikel: telefon 040-809 1755 eller e-post
maj-len.heikel@blindskolan.fi

SVENSKA SKOLAN FÖR SYNSKADADE
OCH SPERES
- center för lärande och kompetens
- www.blindskolan.fi
- www.speres.fi

Vi erbjuder
Funktionell	synprövning för att få en uppfattning om elevens 

funktionella syn, ofta i samarbete med en ögonläkare. Den funktionella synprövningen är 
början på en process som åtföljs av synpedagogisk handledning. 
Handledningstjänster	då det är fråga om elever med funktionsnedsättning i syn, i hörsel 
eller inom neuropsykiatri (ADHD, Asperger, drag av autism). Vi handleder och stöder 
elever, lärare och personal. Vi gör rekommendationer och ger handledning i använd-
ningen av utrustning och material. Vi hjälper vid uppgörande av den individuella planen 
i samarbete med de personer som dagligen arbetar med eleven.
Stödperioder för elever.
Fortbildning för skolpersonal särskilt kring syn, hörsel och neuropsykiatri, men även med 
andra specialpedagogiska teman. Vi erbjuder också skräddarsydd fortbildning för kom-
muner.

Mera information ger utvecklingschef Annina Jansson: telefon 040-809 17 53 eller e-post 
annina.jansson@speres.fi

Bo där gräset är lite grönare

www.majstranden.fi
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övriga
Kotka svenska samskola 
www.kotkasamskola.com/

Svenska privatskolan 
i Uleåborg 
www.spsu.fi

Svenska samskolan
i Tammerfors 
www.samskolan.fi

yrkesläroanstalter 
och yrkeshögskolor
Arcada
Studieort: Helsingfors
www.arcada.fi

Axxell
Studieorter: Brusaby, Esbo, Ra-
seborg, Kuggom, Kimito, Åbo, 
Väståboland, Lappfjärd
www.axxell.fi

Finlands fiskeri- och 
miljöinstitut
www.livia.fi

Haaga-Helia  yrkeshögskola
Studieorter: Helsingfors, Borgå 
och Vierumäki.
www.haaga-helia.fi/sv/

Högskolan på Åland
www.ha.ax

Inveon
Studieort: Haiko och Borgå.
www.inveon.fi

Karleby handelsinstitut
http://www.kpedu.fi/

Novia
Studieorter: Vasa, Raseborg,  
Jakobstad och Åbo. 
www.novia.fi

Optima
Studieorter: Jakobstad, Nykarleby 
och Terjärv.
www.optimaedu.fi

Solvalla idrottsinstitut
www.solvalla.fi

Vasa yrkesinstitut
www.vao.fi

Vasa yrkeshögskola
www.puv.fi

Yrkesakademin i Österbotten
Studieorter: Kristinestad, Närpes, 
Korsnäs, Vasa, Nykarleby, Peder-
söre och Jakobstad.
www.yrkesakademin.fi

KONTaKT GymNASIER och yRKEShÖGSKoLoR

Får ett framtidsyrke

– Studierna är mycket prak-
tiskt inriktade och vi får jobba 
med händerna. Vi läser nog 
också men inte lika myck-
et som man gör i gymnasiet, 
säger Fanny Snellman.

Enligt rektor Görel Ahlnäs 
strävar man efter att se utbild-
ningen ur ett praktiskt per-
spektiv. Man väver in prak-
tiska övningar i den teoretiska 

undervisningen. Varje vecka 
har man 25 timmar teoretiska 
ämnen som modersmål, ma-
tematik, engelska och finska.

– I matematik satte vi oss i 
en ring och klappade takten 
till olika multiplikationsta-
beller för att kunna lära dem 
vidare till barnen, berättar 
Jennie Stolpe.

Men man läser också yr-
kesinriktade ämnen som till 
exempel barnens utveck-
ling, Bibel och tro, kyrko-
historia och kristen fostran.

Fanny och Jennie går bäg-

ge på den andra årskursen 
på linjen för grundexamen 
i barn- och familjearbete 
på Kristliga Folkhögskolan, 
Kredu, i Nykarleby.

– I högstadiet var jag prao 
på ett daghem och jag märk-
te att jag trivdes med bar-
nen, säger Jennie. Efter nian 
tänkte jag först söka till när-
vårdarutbildningen men se-
dan såg mamma en annons 
om barnledarutbildningen 
så jag sökte hit.

Även om utbildningen ges 
på en folkhögskola är det en 

FannY Snellman och Jennie Stolpe har krupit in i kulisserna som de studerande gjort inför skolans traditionella barnfest den 19 februari.

BaRnlEdaRE. Fanny och Jennie vill jobba 
med barn och trivs med de praktiska stu-
dierna. Barnledare är ett av de framtids-
yrken som utbildningsstyrelsen listar inför 
2025.

yrkesutbildning. Efter avslu-
tade studier kommer de att 
kunna arbeta inom kyrkans 
barn- och familjeverksam-
het eller som kommunala 
barnskötare.

– Utbildningen ger sam-
ma kompetens som en när-
vårdare, säger Görel Ahlnäs. 
Skillnaden är att vi under tre 
år bara riktar in oss på barn, 
familjer och kristen fostran. 
Närvårdarna fokuserar på 
barnen under ett år.

Utbildningen ger också 
behörighet att studera vi-
dare till barnträdgårdslära-
re, klasslärare, speciallära-
re eller socionom.

– I medeltal studerar en 
tredjedel av våra barnleda-
re vidare, säger Görel Ahl-
näs. På Pedagogiska Fakul-
teten säger man att det lätt-
are att komma in med ett 
bra barnledarbetyg än ett 
dåligt studentbetyg. Där-
för rekommenderar vi inte 
kombiexamen med student-
skrivningar.

Både Jennie och Fanny 
planerar att studera vidare.

– Jag har tänkt studera vi-
dare till barnträdgårdslärare, 
säger Jennie. Men det beror 
på hur det känns efter de här 
tre åren.

– Jag vet att jag vill arbe-
ta med barn, men är osäker 
om jag är någon dagistant, 
säger Fanny. Jag har tänkt 
studera vidare, kanske till 
förskole- eller musikskole-
lärare. Men kanske jag job-
bar ett år för det.

alla genomgår test
Alla som söker till utbild-
ningen genomgår ett lämp-
lighetstest. Det är ett krav 
för alla kyrkliga utbildning-
ar. Testet är tredelat; lämp-
lighet, det egna välmåendet 
och den intellektuella ka-
paciteten.

– Det handlar inte så 
mycket om betyg utan me-
ra om lämpligheten att job-
ba med barn och att de inte 
har så mycket med sig i ba-

gaget, säger Görel Ahlnäs. Vi 
vill inte ha studerande som 
har så stora problem med sig 
själva att de inte kan ta hand 
om andra.

Att skolans studerande har 
problem är en missuppfatt-
ning som även Fanny och 
Jennie stött på.

– Min studiehandlerare i 
högstadiet var negativt in-
ställd till att jag sökte hit, sä-
ger Jennie. Det verkar som 
om hon inte riktigt känner 
till skolan och tror att de som 
söker hit har problem med 
sig själva. Den inställning-
en kunde studiehandledar-
na göra något åt.

uppskattar gemenskapen
Både Jennie och Fanny trivs 
i skolan och uppskattar ge-
menskapen.

– Skolan har överträffat 
mina förväntningar och jag 
trivs riktigt bra här. Eftersom 
vi alla bor på skoalns inter-
nat har vi en bra gemenskap. 
Skolan är familjär och man 

TExT OCH FOTO: 
 JOHan SandBERg
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känner alla här, säger Fanny.
Alla elever bor inte på in-

ternatet men de som gör det 
upplever något av det som 
Görel Ahlnäs beskriver som 
den gamla folkhögskolege-
menskapen.

– Det är tryggt att bo på  
internatet när man flyttat 
hemifrån, säger hon. Vi har 
en internatsföreståndare på 
plats varje natt. Man behö-
ver inte bo ensam på stan.

Studierna beskriver Jen-
nie och Fanny som inspire-
rande och intressanta.

I utbildningen ingår praktik 
på daghem och i församling-
arnas klubbar för barn. Skolan 
samarbetar också med Arbis 

i Nykarleby där de studeran-
de leder olika barngrupper.

För närvarande studerar 
endast en pojke till barnle-
dare. Han är den andra sedan 
utbildningen startade 1989.

– Det är synd, för barnen 
tycker ju också om att um-
gås med pojkar, säger Fanny. 

Yrkesinstitutet Prakticum
Studieort: Helsingfors  
och Borgå.
www.prakticum.fi

Åbo yrkesinstitut
http://www.turkuai.fi

Ålands sjömansskola,  
yrkesskola, vårdinstitut, 
 handelsläroverk och hotell- 

och restaurangskola
www.gymnasium.ax

Folkhögskolor
Axxell
Helsingfors, Kuggom, 
Lappfjärd
www.axxell.fi

Borgå folkakademi
www.akan.fi

Evangeliska folkhög- 
skolan i Svenskfinland
Vasa campus, 
www.efo.fi
Hangö campus
www.evangelica.net

Fria kristliga folkhögskolan
Vasa, www.fkf.fi

Kredu, Kristliga folkhögskolan  
i Nykarleby
www.krfolk.nu

Kronoby folkhögskola
www.kvarnen.fi/

Lärkkulla stiftelsens 
folkakademi Karis och Houtskär
www.larkkulla.net

Norrvalla folkhögskola
www.folkhalsan.fi/ 
norrvalla

Svenska Österbottens 
folkakademi
www.soff.fi

Västra Nylands folkhögskola
www.vnf.fi.

Åbolands folkhögskola,  
språk- och turisminstitutet
www.axxell.fi

Ålands folkhögskola
www.afhs.aland.fi

KONTaKT yRKEShÖGSKoLoR och foLKhÖGSKoLoR

”Eftersom 
 vi alla bor på in-
ternatet har  
vi en bra gemen-
skap.”
Fanny Snellman

Intresserad av gymnasiestudier?

...av en framtid med två språk?

Välkommen att stifta bekantskap med gymnasiestudier vid 
Svenska Privatskolan i Uleåborg. Vi kan erbjuda bl.a. nya, 
moderna undervisningsutrymmen mitt i staden och små un-
dervisningsgrupper med god atmosfär. Idrottsakademin är ett 
bra alternativ för dig som är toppidrottare. Det är även möjligt 
att få stöd för boende och resor mellan hem och skola. Ta 
gärna kontakt med studiehandledare eller rektor om Du vill 
besöka skolan!

Ansökningar främst via den gemensamma ansökan till SPSU. 
Ansökningstid 27.2-16.3.2013

Vi är med på Know-How mässan! Besök oss!

040 - 8206016 studiehandledare Eva Åström

044 - 5488260 rektor Sampo Backman

• Svenska Privatskolan i Uleåborg, Sepänkatu 7, 90100 Uleåborg •
www.spsu.fi

Kom och besök oss!

www.afhs.ax

HANTVERKSLINJEN  2013-2014
metall
textil

keramik
konst

trä, mm

NATURFOTOSLINJEN 2013-2014
AFRIKARESA ingår!

SO
M

M
ARKU

RSER 
 broschyrer  nns på  www.afhs.ax

YRKESAKADEMIN I ÖSTERBOTTEN ÄR EN DEL AV SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR SKN

Utbildningsutbud 2013 på

Gemensam ansökan 
25.2–15.3.2013 
www.studieval.fi

www.yrkesakademin.fi

STUDENT – HÄR ERBJUDS 
PRISVÄRT STUDENTBOENDE!

Inom mars månad kan Svenska Studenters 
Bostadsstiftelses bostäder på Rautalampivägen 5 
sökas av medlemmar i de svenskspråkiga 
nationerna (NN, VN, ÅN, ÖFN). 

Priser: Enkelrum 253 - 301€/mån, familjebostad: 389€/
mån. (inkluderar el, vatten, internet och tvättstuga)
Ansökningstid: 1.3.2013 – 31.3.2013
Instruktioner och blanketter: www.ssbs.fi
Kontakt: Pontus Westerback; 045 236 4554 / 
pontus.westerback@gmail.com

gRuNdExamEN I baRN-  
Och famIljEaRbETE

•	 andra stadiets utbildning som ges på Kristliga Folkhög-
skolan Kredu i Nykarleby. Det är den enda svenska skolan 
som erbjuder utbildningen. På finska ges den i elva skolor.
•	Treårig utbildning som ger behörighet att arbeta som 
kommunal barnskötare och som barnledare i kyrkan.
•	Kristen fostran är en röd tråd genom hela utbildningen.
•	Femton studerande tas i medeltal in per år. Skolan har 
45 studieplatser.
•	 Skolan har även en fristående examen med två grupper i 
Helsingfors och en Nykarleby med sammanlagt 61 vuxen-
studerande. Utbildningen ges inom ramen för läroavtalsut-
bildningen. Intagningen är kontinuerlig.
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universitet

Uppgifterna baserar sig på in-
formation från universitetens 
nätsidor. För närmare uppgif-
ter, kontakta respektive uni-
versitet.

Egentliga Finland
Åbo Akademi
Information om ansökningsförfa-

randet publiceras på www.abo.fi/
ansok/www.abo.fi

Nyland
Bildkonstakademin
www.kuva.fi.

Helsingfors universitet
www.helsinki.fi/ 
universitetet

Sibelius-Akademin
www.siba.fi

Svenska Handels högskolan
www.hanken.fi

Teaterhögskolan
www.teak.fi/swe

Aaltouniversitetet
www.aalto.fi/sv

Österbotten
Vasa universitet
www.uva.fi/sv/

Åbo Akademi
Information om ansökningsförfa-
randet publiceras på www.abo.fi/
ansok/www.abo.fi

KONTaKT uNIvERSItEt

SIBBO GYMNASIUM – skolan där alla trivs 
Telefonnummer: 09-2353 7110  E-post: sibbogymnasium@sipoo.fi 

MODERN VUXEN- 
UTBILDNING I TIDEN

ANSÖK IDAG
www.prakticum.fi

 

 

För mer information se www.kredu.fi 

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd

Svenska studiefonden lediganslår

STIPENDIER
Ansökningstid 1-28.2.2013

Svenska studiefonden beviljar stipendier åt 
heltidsstuderande vid högskolor och universitet.

Sökanden ska vara 
• finsk medborgare eller fast bosatt i Finland
• heltidsstuderande vid högskola eller universitet med 
svenska som modersmål eller studiespråk

Stipendier beviljas främst för
• utbytesstudier och utlandspraktik som tillgodoräknas i 
slutexamen vid högskola eller universitet i Finland. Utlands-
vistelsen ska vara minst två månader lång.

Stipendier kan också beviljas för
• studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland
• heltidsstudier vid högskola eller universitet utomlands om 
motsvarande utbildning inte erbjuds på svenska i Finland

Stipendier beviljas för andra, tredje och fjärde studieåret. 
Endast i särskilt motiverade fall kan stipendier beviljas för 
femte studieåret. 

Ansökan och mera info på: 

www.studiefonden.fi

Studiefonden är ett samarbete mellan följande fem:

Lärkkulla stiftsgård & folkakademi
Lärkkullavägen 22, 10300 Karis
tfn 019 275 7200, fax 019 275 7250
info@larkkulla.net
www.larkkulla.net

Du kan bl.a. studera trummor, gitarr, sång (cvt-teknik),  
piano, bas, studioteknik m.m. som ditt huvudinstrument.
I vår nya, proffsiga studio får du göra bandningar med 
professionella studiotekniker.

Läs mer på www.larkkulla.net eller kontakta Teddy Granroth  
tfn 044 570 0203, teddy.granroth@larkkulla.net

POP&ROCK
Studera på Lärkkulla

- studera t.ex. finska, engelska, eller ryska,  
i en internationell miljö.

Läs mer på www.larkkulla.net eller kontakta oss  
per tfn 044 7200 459, info@larkkulla.net

Studieavgift 400 €/månad, inkl. kost och logi

Förbättra dina

SPRÅKKUNSKAPER 

Studera på Lärkkulla 26.8.2013-16.5.2014

Vi erbjuder även förberedande kantorsutbildning.

Läs mer på www.larkkulla.net eller kontakta Teddy Granroth
tfn 044 570 0203, teddy.granroth@larkkulla.net

Studieavgift 440€/månad, inkl. kost och logi

Unga vuxna till Taizé 10-18.8.2013

Är du 18 - 35 år och vill uppleva livet i Taizé 
under en vecka i augusti -  kom med!

Taizé är gemenskap, stillhet, möten, samtal, 
enkelhet, sång, delande, praktiskt arbete, 
människor från hela världen, tystnad, liv...

Anmälningar: senast 12.5, men gärna tidigare
Pris: 450 €
Mera info: www.forsamlingsforbundet.fi eller Kalle Sällström, 
kontakt@forsamlingsforbundet.fi, 050-3562 475
Arrangör: Församlingsförbundet rf
Teknisk arrangör: Göran Sundqvist Travelpartner Annonsera i

Med en annons 
når du hela 

Svenskfinland.

Du når oss på:
0400 012 390

050 329 4444, 050 092 4528

Eller via e-post: 
annons@kyrkpressen.fi

Spara energi och 
pengar!

www.kyrkpressen.fi
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Sjöfart
Ålands yrkesgymnasium utbildar framtidens 
sjöfarare!

Utbildningsprogram för:
• Vaktstyrman
• Vaktmaskinmästare
• Fartygselektriker
• Däcks- och maskinreparatör

” De åländska sjöskolorna har ett eget skolfartyg 
M/S Mikael Sars”

Hotell och restaurang
Ålands yrkesgymnasium utbildar servicekunniga 
och internationellt orienterade yrkesmänniskor 
inom hotell- och restaurangbranschen.

Utbildningsprogram för:
• Kock / matservice
• Kundbetjäning / servitör
• Hotell- och konferenspersonal,  
  gymnasiebaserad 40 sv

Utbildningen har en egen övningsrestaurang 
”Hjorten”

Ansökningstid 18.3 –12.4.2013

www.gymnasium.ax
För mer information, besök vår hemsida:

GÖR SOM SEGRARNA
· Våga ta steget. Sök till oss.

w w w . v o r a . f i / g y m n a s i e t
r o l a n d . v i l l f o r @ v o r a . f i

0 5 0 - 4 3 9  3 6 1 4

Kirsi NurmiMathias StrandvallCamilla Richardsson

•  Specialstatus som idrottsgymnasium     
   –  Det enda i Svenskfinland
•  Välmeriterat tränarteam leder 
   träningen minst fyra gånger i veckan
•  Nytt internat och utmärkta test och träningsmöjligheter

Ta kontakt!

Jesper Engström

På TväREN hANNA SANDbERG

var kan man utbilda sig till bondfru?
När jag gick ut grundsko-
lan var jag en av de få i 
min bekantskapskrets som 

var säker på 
vad jag vil-
le jobba med 
som vuxen. 
Jag skulle bli 
ungdomsleda-
re, och börja-

de därför studera till ung-
doms- och fritidsinstruk-
tör kombinerat med gym-
nasiet.

Redan första året i gym-
nasiet började jag tvivla 
på mina planer. Jag blev av 
någon anledning förälskad 
i kossor och jag bestäm-
de mig för att bli bondfru 

i stället för ungdomsleda-
re, och umgås med kos-
sor och kattungar i stäl-
let för med konfirmander. 
Efter det har tankar på att 
bli allt från textilslöjdslära-
re och bokförare till bilme-
kaniker och polis snurrat 
runt i mitt huvud. Det finns 
helt enkelt alltför många 

spännande yrken att väl-
ja mellan.

Så när jag blev student 
var jag i stället en av dem 
som inte hade en aning om 
vad de ville bli. Nu är jag 
en i mängden av alla stu-
denter som tagit mellan-
år för att fundera på var de 
vill fortsätta studera. Men 

trots att det finns så myck-
et jag vill göra oroar jag mig 
aldrig över vilken utbild-
ning jag ska välja. Jag är in-
te rädd för att jag ska välja 
fel, då är det bara att by-
ta. Visst, det är ett stort val 
ni nior står framför nu, men 
det går alltid att ändra sig.

Tyvärr kan jag inte trösta 

er och säga att det en dag 
kommer att ordna sig och 
ni kommer att veta vad ni 
vill med era liv. För jag vet 
inte om det kommer att 
ordna sig. Men jag tror det, 
och jag tror att många av 
er kommer bli överraskade 
över var ni hittar er själva 
om tio år.

Kurser under planering
för 2013:

Vaasan kesäyliopisto | Vasa sommaruniversitet
Wolffintie 35 Wolffskavägen, Vaasa 65200 Vasa

puh./tfn. 044 754 5783
wwww.vaasankesayliopisto.fi | www.vasasommaruniversitet.fi 

Fortbildning 

Kurs i psykodrama vecka 11 i Vasa 11-15.3. (kursledare: Anne Frelander)

Öppen universitetsundervisning 2013 (Helsingfors universitet)

Universum nu (3 sp) 26.4. - 11.5.2013 (helger), Holocaust och Norden (5 sp) 3.5. - 25.5.2013 (helger)

Öppen universitetsundervisning 2013 (Åbo Akademi)

Under 2013 planeras enskilda kurser (sommaren/hösten) i följande ämnen:

krispsykologi, litteraturvetenskap, pedagogik, psykologi, religionsvetenskap

specialpedagogik, ungdomsvetenskap samt grundstudier (25 sp) i utvecklingspsykologi under somma-

ren! Följ med våra hemsidor för mer information inom kort, www.vasasommaruniversitet.fi
 
Vasa sommaruniversitet har även filialverksamhet i Jakobstad!
www.vasasommaruniversitet.fi/filialen-i-jakobstad

Bekanta dig gärna med hela kursutbudet:

www.vasasommaruniversitet.fi

PERSONLIGA STIPENDIER

Pro Juventute Nostra är en stiftelse för den svenska skolan. Stiftelsen lediganslår stipendier 
att sökas av följande personer i Nyland: 
– lärare och lärargrupper som vill fortbilda sig på kurser i hemlandet eller utomlands
– lärarauskultanter och -studerande 
– personer som arbetar med barn i daghem och ungdom i grundskolor och gymnasier. 

Ansökan kan göras elektroniskt via vår hemsida www.projuventute.com mellan 
den 1 och 28 februari.
Den som vill göra sin ansökan skriftligt kan rekvirera en ansökningsblankett från stiftelsens 
kansli, adress Fabriksgatan 40 B 20, 00150 Helsingfors, 
tfn 09 621 40 81, helena.hjelt@projuventute.com
De ansökningar som skickas in per post bör vara poststämplade senast den 28.2.2013. 

Ansökningar som gäller projekt i skolor och daghem görs i september.



499€ 

155€ 

ASUS X501A 
15.6” | Intel Core i3-2350M | 4GB | 320GB | Windows 7

TEXAS INSTRUMENTS Nspire CX CAS 
Miniräknare och PC/Mac programvara 

Korsholmsesplanaden 38, Vasa
Tel: 06-3197700 | info@multitronic.fi 

Öppet: Vardagar 9-18 | Lördag stängt

WWW.MULTITRONIC.FI

MACBOOK PRO 
MED RETINA-SKÄRM
Otrolig Retina-skärm. Arkitektur med 100% 
 ashminne. Otroligt tunn och lätt. Ett helt nytt sätt att 
se på en bärbar dator.

Från oss får du alltid rabatt på Mac-datorer som 
studerande eller lärare.

Utforska högre nivåer av matematiska begrepp 

Besök iTronic. 
Din lokala Apple-expert.
www.itronic.  | T. 06 319 7780 | E info@itronic.  | Hovrättsesplanaden 19, 65100, Vasa | Vardagar 9-17, Lördag 10-14

Studiehandledaren 
möter ofta unga 
med beslutsångest 
och har två råd att 
ge: Följ ditt hjärta 
och kom ihåg att 
man alltid kan välja 
på nytt.

TExT&FOTO:  
nina lindqViST

Att som 15-åring va-
ra tvungen att göra ett val 
som påverkar ens framtid 
är en skrämmande tanke 
för många. Detta val gäl-
ler vilken utbildning man 
ska välja efter högstadiet. 
Alternativen är många och 
frågorna och funderingar-
na likaså.

Mina Miettinen jobbar 
som studiehandledare på 
yrkesinstitutet Prakticum 
i Helsingfors. Hennes upp-
gift är att handleda unga i 
deras val. Elever som söker 
till Prakticum kan komma 
och besöka skolan och få 
en realistisk bild av vad 
utbildningen går ut på och 
studiehandledarna berättar 
om de olika linjerna.

Dagens unga förväntas 
tidigt veta vad de vill job-
ba med och enligt Mietti-
nen påverkas ungdomarna 

väldigt mycket av vad om-
givningen tycker.

– Kompisarnas åsikter 
spelar absolut en stor roll. 
Detsamma gör även föräld-
rarnas karriärval och atti-
tyd. Föräldrarna ska stöda 
och handleda sina barn.

Att veta att man gjort rätt 
val kan vara svårt.

– För många tar det en 
längre tid att känna att man 
valt rätt. Det lönar sig in-
te att döma ut utbildning-
en genast – det är bättre att 
känna efter lite. På yrkes-
institut bekantar sig ele-
verna väldigt tidigt med 
arbetslivet och då ser de ju 
vad arbetet verkligen går 

ut på. Men visst finns det 
även de som genast vet att 
de valt rätt. 

Ibland väljer man fel 
väg. Miettinen uppmunt-
rar unga att alltid komma 
ihåg att inga dörrar stängs 
även om man valt fel.

– Både eleven och föräld-
rarna måste inse att det in-

te är någon katastrof. Man 
går vidare och undersöker 
vilka andra alternativ som 
finns.

Enligt Miettinen är det 
svårt för eleverna att all-
tid göra ett korrekt val ef-
tersom de fortfarande är så 
unga.

– Därför är det viktigt 
att besöka olika skolor och 
själv ta reda på så mycket 
man kan om olika alterna-
tiv. Fastän studiehandle-
darna gör ett utmärkt jobb 
i högstadierna så kan man 
få mera detaljerad informa-
tion om man söker på egen 
hand. 

I dagens samhälle är det 
ovanligt att inleda och av-
sluta sin karriär på samma 
arbetsplats. Detta har följ-
der för dagens unga.

- Det märks tydligt i da-
gens samhälle att snuttjobb 
blivit vanligare. Arbetslivet 
är svårt. Många väljer att ta 
en dubbelexamen för att det 
ger en bredare bas och bätt-
re chanser att få jobb. Men 
många unga har en fast an-
ställning som mål.

Ska man då lyssna på 
hjärtat eller förnuftet då 
man gör sitt val? Följ ditt 
hjärta, är Miettinens råd.

– Välj det du är intres-
serad av. Det viktigaste är 
att man hittar något man 
tycker om att göra och att 
man känner att man kan 
utvecklas inom den bran-
schen. 

Svårt att välja rätt som ung

mina miettinen, studiehandledare på yrkesinstitutet Prakticum i Helsingfors, tycker att samhället sätter alltför mycket 
press på ungdomar att välja yrke i alltför ung ålder.

”Kompisarnas åsik-
ter spelar absolut en 
stor roll. detsamma 
gör även föräldrarnas 
karriärval och attityd. 
Föräldrarna ska stö-
da och handleda sina 
barn.”
Mina Miettinen

ww
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KULTURVETENSKAPER  SPRÅK  PEDAGOGIK  PSYKOLOGI  LOGOPEDI  
TEOLOGI  EKONOMI  SOCIALVETENSKAPER  HÄLSOVETENSKAPER  
STATSVETENSKAP  RÄTTSVETENSKAPER  BIOVETENSKAPER 
INFORMATIONSTEKNOLOGI  KEMITEKNIK   
NATURVETENSKAPER 

Den vetenskapliga 
revolutionen.

Den vetenskapliga revolutionen handlar om ditt liv: 
en bättre och framgångsrikare framtid. Åbo Akademi 
är ett universitet präglat av fina traditioner,  dynamiskt 
studieliv och internationella möjligheter. 


