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

Priser: Enkelrum 246 - 293€/mån,
familjebostad: 379€/mån, dessa priser inkluderar el,
vatten, internet och tvättstuga!
Ansökningstid: 1.3.2012 – 31.3.2012.
Instruktioner och blanketter: www.ssbs.fi
För mer information kontakta: Pontus Westerback,
tfn 045 236 4554, pontus.westerback@gmail.com

STUDENT – HÄR ERBJUDS
PRISVÄRT STUDENTBOENDE!
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”också fel  
beslut kan ge 
värdeulla   
erfarenheter.”

intro NiNa Österholm

Rätt kvinna  
på fel plats
Jag valde fel. Jag flyttade 400 kilometer norrut 
och läste tusentals sidor, svettades och tenterade 
för att sedan inse faktum: juridik är inte min grej. 
Det var två år av mitt liv på fel skolbänk.

Två år är en lång tid att ägna åt fel saker. Å an-
dra sidan skulle jag aldrig ha lärt känna Öster-
botten och blivit kallad ”gumidaiju” (nylänning) 
om jag valt annorlunda. Jag skulle aldrig ha vetat 
så mycket om arbets- och familjerätt, de få kur-
ser som faktiskt har verklighetsförankring på ju-
ridiska, om jag inte valt Vasa universitet. Framför 
allt hade jag kanske inte vetat vad jag verkligen 
vill ifall jag inte fått chansen att testa olika saker.

Karriären börJar redan när du väljer utbildning. 
Det säger Sara Åström som är karriärcoach på Ar-
cada. Läs fler tips från henne på sidan 11.

Åström vill både betona och tona ner de tidiga 
valen av utbildning. Alla val är viktiga, tillsam-
mans bildar de ett pärlband av beslut som formar 
den väg som är din. Också fel beslut kan ge vär-
defulla erfarenheter.

vanligen går det också att bör-
ja om. Ifall du vantrivs och 
saknar studiemotivation är 
det dags att ta ungdomslots 
Jonas Ehrmans ord på all-
var och fundera över vad du 
verkligen vill med ditt liv. Vad 
strävar du efter? Vilket är ditt 
mål? Läs mera om ungdoms-
lotsning på sidan 6.

Min reservplan hette Soc&kom och lyckligtvis vi-
sade sig den vara helrätt. Jag fick börja från noll 
men den här gången var det rätt skola just för mig.

Hoppas Kyrkpressens utbildningsbilaga kan 
hjälpa dig att hitta rätt plats just för dig.

De bor  
i skolan
text och foto:    
KErStin haldin-rönn

– Inte ångrar jag att jag valde FKF, sä-
ger Pontus Österbacka som går den 
så kallade 3 & Student på Fria Kristliga 
folkhögskolan (FKF) i Vasa.

När han nästa år blir student får han 
samtidigt också gymnasiebetyg och 
yrkesbetyg som ungdoms- och fri-
tidsinstruktör.

Österbacka kommer från Pedersöre 
men gymnasiet i grannstaden locka-
de inte. Han ville pröva något annat 
och att FKF erbjöd gratis internatbo-
ende var lockande. Han gillar ock-
så möjligheten att delta i skolans tur-
néer med musik och drama. Trots att 
det är mycket på gång känns det in-
te stressigt.

Han förevisar skolans senaste stolt-

het, en Icon D Control, ett stort mix-
erbord i världsklass.

– Jag går på en kvällskurs här i stu-
dion för att lära mig hur man spelar 
in musik och gör filmer, säger han.

Kreativt mellanår
Madelen Lillqvist från Borgå tog stu-
denten i fjol och ville flytta hemifrån. 
Hon googlade på nätet och fastnade 
för mix–linjen på FKF. Det är en krea-
tiv linje där man fritt kan välja sin läs-
ordning av allt det som finns på sko-
lan som musik, film, keramik, glas- 
och bildkonst.

– Vi gör mat också och det tycker jag 
om. Och just nu håller jag på och stick-
ar. Det är jätteroligt.

Hon hyr en egen lägenhet och trivs 
förträffligt i Vasa.

– Jag tycker om stämningen på FKF. 
Här är lugnt och fridfullt. Just det jag 

paulina grön, 
Josefin Knip-
ström, erine 
grönvik, linnea 
hagström, niclas 
henriksson, 
louise hägg-
ström och tobias 
Jansson går för-
sta året på 3 & 
student på fKf.

intErnatliV. En mängd 
skor i en hög på golvet i 
tamburen. Glada röster av 
ungdomar på matpaus. 
Gammalt hus och unga 
människor i skön kontrast.

Internet 20/20 Mbit/s 
för endast 23 €/mån. 
(norm. 37 €)
Installationsavgift 25 € (norm. 50 €)
I priset ingår modem och installation.

Närpesvägen 2 (Dynamohuset)
Tfn 0440-22 42 43

info@dynamonet.fi

Bor du i lägenhet?
MISSA INTE DETTA!

Priset är i kraft under 2012 till alla fiberan-
slutna bostadsbolag i Närpes och gäller nya 
beställningar gjorda under året. Därefter fort-
sätter anslutningen enligt gällande prislista. 
Kunden lånar modemet under avtalstiden. Av-
talet gäller t.o.m. 31.12.2012 och däref-
ter tillsvidare. Hastigheten kan variera 
beroende på fastighetens kablage.

www.dynamonet.fi
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”Vi gör mat 
också och det 
tycker jag om. 
och just nu hål-
ler jag på och 
stickar. det är 
jätteroligt.”
Madelen Lillqvist
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hangö 
Campus
fram till årsskiftet fanns 
det två evangeliska folk-
högskolor i svenskfinland, 
en i hangö och en i Vasa. 
nu är de en och samma 
skola. Vi har träffat biträ-
dande rektor mirella En-
lund i hangö.

Vad betyder det att 
skolan finns både i Vasa 
och hangö?
– Vi är en skola med två 
campus. tillsammans är 
vi förstås starkare än som 
ensamma. det är möjligt 
för eleverna att göra små 
utbyten mellan  skolorna 
om de vill.

måste man läsa   
mycket hos er?
– det beror kanske lite på 
vilket program man väl-
jer. Vi har nog  prov i  vis-
sa ämnen men inga di-
rekta krav som alla måste 
klara för att bli godkända. 
exempelvis programmet 
sea adventure som star-
tar nästa höst innehåller 
ganska lite katederunder-
visning men mycket prak-
tiskt som  segling, surfing, 
paddling, dykning, navi-
gering med mera.

Vad betyder  
”evangeliska”?
–det är inte nödvändigt 
att vara kristen för att stu-
dera hos oss.  Vi har unge-
fär  en timme religionsun-
dervisning i veckan och en 
del morgonsamlingar med 
kristet innehåll hör till pro-
grammet eftersom  skolan 
står på en  kristen grund. 
Vill man däremot fördjupa 
sig i den kristna tron finns 
bibelprogrammet sydkust 
här i  hangö som man kan 
gå ett helt år. På linjen får 
man också pröva på både   
evangelisation och mis-
sionsarbete.

Får man några intyg 
över sitt år hos er?
– Man får skolintyg över 
de ämnen man stude-
rat. På folkhögskola sat-
sar man både på person-
lig mognad och på all-
mänbildning. det är  lika 
mycket ett andningshål 
som en skola och vi kan 
inte dela ut  några direkta 
examensintyg över pre-
stationer. Vissa delpres-
tationer är det däremot 
möjligt att få  papper på, 
exempelvis gällande da-
takörkort och navigering. 

ligger inte hangö väl-
digt avsides?
– tja, inte tar det så länge 
att resa mellan exempel-
vis helsingfors och hangö.   
Jag tror att vårt läge med 
havet på tre sidor,  ytterst 
på finlands sydspets, är 
en styrka. hangö udd är 
en  unik plats att få lä-
ra känna.

Mera info på   
www.evangelica.net

5 Frågor om

behöver för ett mellanår innan jag börjar 
studera på allvar.

modern teknik och hemlagad mat
Ett hundratal unga elever livar som bäst 
upp atmosfären i de gamla officersbo-
städerna vid Kaserntorget där skolan 
verkar. En ypperlig plats, mitt i staden 
med öppna ytor och ortodoxa kyrkan 
som närmaste granne.

– Två av husen äger vi nu med tom-
ter och allt, säger rektor Thomas Nord-
ström glatt och understryker tre vikti-
ga komponenter i FKF: tradition, med-
mänsklighet och hemlagad mat.

Några planer på att byta namn på sko-
lan finns inte. Det är bra att namnet sä-
ger vad den står för.

– Vår skola har haft en stark utveck-
ling. En liten skola måste hela tiden ar-
beta på att bli bättre. Att använda mo-
dern teknik är ett led i det. Ett steg i den 
framtida utvecklingen kunde vara att ha 
skolböckerna för gymnasiet i elektro-
nisk form. Skolböcker på svenska har 
små upplagor och förnyas för sällan. I 
elektronisk form skulle förändringar va-
ra betydligt enklare att göra.

Stor valfrihet
Ett av skolans flaggskepp är linjen 3 
& Student som lockar dubbelt fler sö-
kande än man kan ta emot. Studie-
villkoren är goda med gratis logi och 
mat och dessutom får var och en egen 
bärbar dator.

Sedan finns det ettåriga musik-, 
vård- och mixlinjer. Alla elever del-
tar i årliga turnéer. De gör också his-
toriska upplevelsedagar för lågstadie-
skolor. Idén till dem har kommit från 
Kalmar läns museum.

På skolan finns också en universi-
tetslinje där man kan läsa japanska 
till kandidatnivå. Femton studerande 
tas in per år. Den som vill ta magis-
tergrad kan sedan fortsätta vid Stock-
holms universitet.

– Det är många som talar om Ki-
na, men Japan är stort globalt vad gäl-
ler kultur, teknik och handel, säger 
Nordström. Vår linje är efterfrågad 
också för sådana som är intresserade 
av mission. Just nu skriver en stude-
rande sitt kandidatarbete om pingst-
mission i Japan.

Kursorter:  
Stockholm • Göteborg • Malmö
Nerja, Spanien • Oslo • Vasa

+46 8 411 32 00
info@mfhalsoutbildningar.se

www.mfgruppen.se

mf Hälsoutbildningar AB
Sankt Eriksgatan 50
112 34 Stockholm, Sverige

Premiär i Finland (Vasa): 17 - 23 april + 28 maj - 1 juni 2012    
 Sista anmälningsdag: 16 mars 2012

Lic. Kostrådgivare - LCHF  
• 80 lärarledda timmar + 80 timmar egenstudier (på svenska) 
• Skandinaviens enda LCHF-utbildning
• Färdiga kurs- och rådgivningspaket efter utbildningen

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

20.3–24.10.2012

Under utbildningen får du många konkreta 
hjälpmedel och verktyg för att utveckla dig själv och 
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 6.3.2012.

ATT LEDA SIG SJÄLV  
OCH ANDRA

www.optimaedu.fi
Bäst på yrkesutbildning i Finland! 

Möjligheter att lära 
- rätt att lyckas

Optima öppnar möjligheter. 
Sök till oss!

utbildningar på FKF

Ettåriga utbildningar: Musiklinjen, Mix! och Vårdlinjen
Kombiutbildning: 3&student, yrkesutbildning och gym-
nasium
universitets- och högskolavdelning: ledarinstitutet och 
Japanologi
Kortkursverksamhet
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Avbröt 
gymnasiet 
antogs till 
ÅA
text och foto: johan SandbErg

Hur är det möjligt?
– Det var nog Gud som stod bakom 

det, säger han.
David Pettersson började på gym-

nasiet i akt och mening att bli student.
– Men jag var nog ganska omotive-

rad och jag såg inga möjligheter att kla-
ra finskan. När jag fick underkänt i två 
kurser bestämde jag mig för att strun-
ta i gymnasiet.

Han stannade hemma och jobbade i 
familjens växthus. Planen var att sat-
sa på musik. 

- Men i ett skede uppmanade en vän 
som studerade teologi mig att söka in 
till teologiska fakulteten. Lite på skämt 
och lite på allvar gjorde jag det. Men jag 
sökte samtidigt till grundutbildningen i 
musik i Jakobstad.

Han kom in till musikutbildningen 
och tog emot studieplatsen eftersom han 
räknade det som en utopi att bli anta-
gen till TF.

- Men Gud ville annorlunda. I juli fick 
jag beskedet att jag blivit antagen.

Ansökningsprocessen till TF omfat-
tade ett inträdesförhör i Vasa. 

– Jag minns inte att jag skulle ha för-
berett mig så mycket. Min vän sade att 
språket nästan är viktigare än vad jag 
skriver.

Våren 1999, innan han började på 
TF, hade David Pettersson genomgått 
en mörkare period av sitt liv.

– Jag var då 17 år och mina jämnåri-
ga hade avklarat två år på gymnasiet. Jag 
upplevde att de var på väg mot en ljus-
nande framtid som jag stod utanför. He-
la våren bad jag intensivt. Jag bad Gud 
att om jag mot allt sunt förnuft skulle bli 
antagen till TF så skulle jag ta det som ett 
tecken på att Gud ville ha mig till präst.

Så kom han in. Plötsligt hade situa-
tionen vänt. Hösten 1999, samtidigt som 
de gamla klasskamraterna i gymnasiet 
började på sin tredje årskurs inledde Da-
vid Pettersson sina teologistudier som 
18-åring.

–Det var omtumlande, säger han. Man 
ska inte överdramatisera men jag identi-
fierade mig med Josef som varit slav och 
fängslad och plötsligt blev högst i riket.

En eller två på tio år 
Att studerande som saknar gymnasiet 
eller andra stadiets utbildning antas 
till TF är inte vanligt. Till och med så 
ovanligt att prefekt Tage Kurtén spon-
tant utbrister ”Det låter konstigt” när 
ha får höra om Petterssons bakgrund.

– Behörighetskraven är studentexa-
men eller motsvarande andra stadiets 
utbildning. Har man inte det så är det 
nog på undantag.

Studiechef Ulla Eerolainen på TF säger 
också att det är möjligt men inte vanligt.

– Det finns en möjlighet att prefekten 
under övervägande skäl kan anta stude-
rande  som saknar andra stadiets utbild-
ning, säger hon. Under de tio år jag va-
rit här har det hänt en eller två gånger.

De flesta studerande som antas till TF 
och som saknar studentexamen kommer 
via det öppna universitetet. De har då 60 
studiepoäng som de skaffat genom kur-
ser på exempelvis Kristliga Folkhögsko-
lan i Nykarleby eller Evangeliska Folk-
högskolan i Vasa.

– Det är inte lätt att börja på universitet 
om man saknar studievana, säger Kurtén. 

magister som 23
Det fick också David Pettersson erfara. 
I gymnasiet var stötestenen finskan. På 
TF höll stötestenen på att bli grekiskan.

– Jag hade ingen studievana så det 
blev en  jobbig början, säger han. Vi bör-

jade med grekiskan och jag fick ta min 
vän till hjälp för att förstå vad nomina-
tiv, dativ och ackusativ är.

Efter två års studier hade David Pet-
tersson också kommit till insikten att han 
inte kan bli präst i kyrkan och bytte stu-
dieinriktning till den fria linjen. Samtidigt 
anlände blivande fru Pettersson till Åbo 
för att inleda sina sjukskötarstudier där. 
Det ökade motivationen att stanna på TF.

Hösten 2004 fick Pettersson sin ma-
gistersexamen i teologi.

–  Jag var 23 år när jag blev färdig och 
jag är tacksam över att jag inte blev präst 
då.

Kluven om prästvigning
Sedan han blev färdig har Pettersson 
inte arbetat med något som man direkt 
behöver teologutbildning för. Prästvigd 
är han fortfarande inte.

undantag. David Pettersson hoppa-
de av gymnasiet efter två underkända 
kurser i finska. Men ändå kom han in 
på teologiska fakulteten i Åbo.

david peTTers-
son hade ett 
prästkall när han 
kom till tf. Men 
präst är han fort-
farande inte.

Gymnasier i samarbete
-för kvalitet
-för kunskap
-för flexibilitet

-för framgång
-för framtid
-för Dig

Idrottsgymnasiet
idrottsgymnasium

Kristinestads gymnasium

Närpes gymnasium

Gymnasiet i Petalax

Vasa gymnasium

Vasa övningsskolas
gymnasium

Vörå samgymnasium/

Korsholms gymnasium
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– Jag hör väl till kategorin som inte får 
bli prästvigd på grund av min bibelsyn. 
Men utbildningen är bred så man har 
användning för den hela tiden.

om det vore möjligt, skulle du prästviga dig?
– Det svänger från dag till dag. Om 

jag får uppleva Guds kärlek till min 
nästa så djupt att man genom den vill 
tjäna så varför inte. Men det är heller 
inte fruktbart att kämpa för sin rätt, 
det leder bara till problem att arbeta 
i en miljö om man inte stöder den till 
hundra procent.

”jag bad gud 
att om jag mot 
allt sunt förnuft 
skulle bli an-
tagen till tF så 
skulle jag ta det 
som ett teck-
en på att gud 
ville ha mig till 
präst.”
David Pettersson

Inveon, Edelfeltsstigen 1 (Haiko)

Kombinationsfordonsförare
Fordonsmekaniker

Verkstadsmekaniker
Husbyggare

Elmontör/Automationsmontör
ICT-montör
Rörmontör

Kock
Yrkesstarten

Inveon, Lundagatan 8 (centrum)

Artesan; Mode
Bildartesan; Grafisk planering

Mera information om våra utbildningar hittar du 
på www.inveon.fi

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

Tfn. 02 07 09 200  info@inveon.fi

Ansökningstid 27.2 - 16.3.2012

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@

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

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

www.efo.fi

Vasa Campus linjer:

Ansökningstid 27.2-16.3.2012

044-5488260 rektor Sampo Backman

VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA

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

KONSTSTUDIER
 Bildkonst och konsthantverk *)

 Fotokonst *) Traditionell och digital

 Seriekonst och grafisk design *)

 Webbdesign och grafisk produktion 
 Inredning och rumsplanering *)

 Teater
 Dans
 Evenemangsproduktion 

SPRÅK OCH VETENSKAP
 Språk och turism
 Finska för svenskspråkiga
 Ruotsia suomenkielisille
 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 får du möjlighet att under ett år satsa helhjärtat på något du brinner för – 
utveckla din begåvning och preparera dig för vidare studier och arbetsliv!

Läsåret 2012–2013 kan du studera följande ämnen:

Västra Nylands folkhögskola hittar du i Karis, Raseborg, endast 1 km från järnvägsstationen. 
Tågförbindelserna från både Helsingfors och Åbo är utmärkta. Pendla eller bo på interna-
tet som ligger precis intill skolan. 
Ansökningar riktas direkt till VNF. Ansökningsdatum 11.6 och 6.8.2012. Besök vår hem-
sida för mera information eller tag kontakt!

Studera samhällsvetenskaper

på svenska i Helsingfors

Vi ses på
SOC&KOM

• Journalistik • Socialpsykologi  
   • Socialt arbete • Sociologi  
      • Statskunskap

www.helsinki.fi/sockom
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Vad vill du 
med ditt liv?

På Resurscentret Föregångarna i Vasa 
sitter ungdomslots Jonas Ehrman och 
tar emot ungdomar som tappat suget 
med sina studier - och kanske med 
hela livet. Han har kontakt med elev-
er såväl i grundskolan som i andra sta-
diet, det vill säga elever som går i yr-
kesskola och gymnasium.

– De behöver få prata av sig, säger 
han om skoltrötta ungdomar.

Många vill ogärna prata med skol-
kuratorn eller studiehandledaren ef-
ter som de känner att de ”represente-
rar skolan”. Då är det lättare att prata 
med Jonas Ehrman.

– Men det första jag frågar dem är om 

de har pratat med sin studiehandledare 
eller kurator. De kan komma till mig, 
men den första kontakten måste eta-
bleras officiellt.

hjälp mot provskräck
Resurscentret Föregångarna är en so-
cial verkstad som har samarbetsavtal 
med skolorna i Vasaregionen. Målet är 
att hjälpa dem som känner sig vilsna att 
hitta sin plats gällande arbete, studier 
och sociala sammanhang. De får lära 
sig livshantering. Det som skiljer Re-
surscentret från andra verkstäder är att 
det är möjligt att vara inskriven i gym-
nasiet eller den yrkesskola man går i 
men sköta studierna via Resurscentret.

– Det kan till exempel handla om en 
person som har provskräck och behöver 
hjälp och stöd för att kunna tenta bort 
kurser. Andra behöver hjälp med att få 
undan sina skolprojekt. De kan kom-
ma hit med sina halvskrivna uppsatser 
och få ny motivation att ta itu med dem.

Sikta mot målet 
Resurscentrets uppgift är att spara 
pengar genom att sporra ungdom-

arna till studier eller arbete.
– Unga sjukpensionärer blir dyra för 

samhället.
När Jonas Ehrman träffar en ny klient 

börjar de med att gå igenom situationen.
– Jag frågar vad han eller hon vill änd-

ra på gällande sin nuvarande situation. 
Det handlar om att formulera mål: Vad 
vill du med ditt liv?

Det visar sig att problemet ofta är att 
personen ifråga inte har ett mål.

– Det är vanligt att man söker till 
gymnasiet helt enkelt för att man inte 
vet vad man vill göra.

Då man är omotiverad kan följden bli 
att man hoppar av skolan, slutar sova 
och får problem till exempel med spel-
beroende.

– Om någon kommer till mig och sä-
ger att han vill bli diplomingenjör så frå-
gar jag vad vi ska göra. Ska han jobba 
ett år? Söka in i den skola där han vill 
börja? Få vård av något slag, byta skola?

Ibland hjälper det att ta timeout och 
helt enkelt göra undan de kurser man 
orkar med.

– Det viktigaste är att hålla fast vid sin 
studieplats och vid sina rutiner.

För höga krav ger ångest
I höst tyckte Jonas Ehrman att han och 
kollegerna märkte av en ny trend: många 
unga, duktiga flickor sökte sig till re-
surscentret för att få hjälp.

– De hade gått ut nian och hade ång-
est utan att ha någon egentlig orsak.

Ehrman tror att det handlar om att 
flickor i dag har väldigt hårda krav på 
sig själva.

– De känner att de har en image att 
upprätthålla - och de klarar inte av det.

Han har diskuterat trenden med fors-
kare vid Åbo Akademi och ingen är för-
vånad. Det ställs höga krav på dagens 
flickor och alla vet att kampen är hård 
i den akademiska världen.

– Det är många som tvekar: ska de 
satsa på det akademiska? Eller ska de 
ut i ”den verkliga världen”?

Också när det gäller de duktiga tje-
jerna börjar Ehrman med att fråga dem 
vad de egentligen vill. Alla har han in-
te kunnat hjälpa.

– Av dem som jag träffat har en tred-
jedel återvänt till sin skola, en tredje-
del har bytt skola och en tredjedel är i 
en nedåtgående spiral.

måste inte hoppa av
Många sneglar mot den verksamhet 
Resurscentret Föregångarna har i Va-
sa, den verkar ju fungera.

– Av de verkstäder som finns i 
Svenskfinland är vi ensamma om att 
ha samarbetsavtal med skolorna och 
det är en modell som fungerar jättebra.

Det är skönt att kunna erbjuda ett al-
ternativ till att avbryta studierna då de 
känns alltför jobbiga.

– Kommer ungdomarna till oss får de 
behålla sin studieplats och den sociala sta-
tus som hör ihop med den samtidigt som 
de får vara någon annanstans än i skolan.

I nuläget försöker Resurscentret ha 
kontakt med alla nior och alla gym-
nasieettor i Vasaregionen. De går ock-
så på uppbåd för att kunna hjälpa kil-
lar som ska rycka in i armén.

– Vi drömmer också om att få i gång 
samarbete med tredje stadiet och kun-
na vara med vid universitetens gul-
näbbsinfo.

SKoltrötthEt. Trötta och omotiverade 
ungdomar finns i alla skolor. Det lättaste 
är att stanna hemma och ge upp. Det 
vettigaste är att tala öppet om proble-
met och söka hjälp.

text: SoFia torValdS  foto: johan SandbErg

Jonas ehrMan träffar både skoltrötta och överpresterande skolungdomar i sitt jobb som ungdomslots på Resurscentret föregångarna i Vasa. Vad är ditt mål? frågar han alla klienter.

”det är van-
ligt att man sö-
ker till gymna-
siet helt enkelt 
för att man inte 
vet vad man vill 
göra.”
Jonas Ehrman

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
www.mebb.net/
~pargassvenska. 
gymnasium

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/gym-
nasiet

gymnasiet lärkan, 
www.larkan.edu.hel.fi

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

hangö gymnasium 
gymnasiet.hanko.fi

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 
www.sipoo.fi

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

Virkby gymnasium, lojo 
www.peda.net/veraja/lohja/
gymnasium

Åland
Ålands lyceum, Mariehamn 
www.lyceum.ax

KontaKt gymNasier
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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 
www.korsholm.fi

Kristinestads 
gymnasium 
www.kristinestad.fi

Kronoby gymnasium
www.kronoby.fi/gym-
nasiet

närpes gymnasium 
www.narpes.fi/ng/

Pedersöre gymnasium 
www.pedersoregym-
nasium.fi

topeliusgymnasiet, 
nykarleby 
www.nykarleby.fi

Vasa gymnasium 
http://lukiot.vaasa.fi/

Vasa svenska aftonlä-
roverk www.aftis.net

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

Vörå samgymnasium-
idrottsgymnaium 
www.vora.fi

KontaKt gymNasier

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

Hitta din bok här:

I boken Om du ännu fanns 
berättar ungdomar om hur
det är att mista en förälder. Ibland 
spelar man stark, ibland orkar man 
bättre och ibland sämre.
Mimma Olsoni-Broman skriver i 
förordet om hur man kan stöda 
ungdomar i sorg.

Mia Mia 
En bok om resa långt – 
och om att välja och 
välja bort. 
Pia Kummel-Myrskog

Kopparorm  
Ungdomsromanen som 
vann första pris i Fontana 
Medias romanpristävling 
Liv.nu.
Marianne Backlén

Rea

23,90

10,00 9,00

Rea

•	 musikcafé after Eights  
ungdomsverkstad och liljas Växthus  
i jakobstad 
för ungdomar från Jakobstad, nykar-
leby, Pedersöre, larsmo och Krono-
by.

•	 resurscentret Föregångarna i Vasa 
för ungdomar från Vasa, Korsholm, 
Malax och Vörå.

•	 job center i Kristinestad 
för ungdomar från Kristinestad, när-
pes, Kaskö, Korsnäs och bötom.

•	 Katapult i mariehamn 
för ungdomar från Åland.

•	 ungdomsverkstaden troja i Åbo 
för ungdomar från Åboregionen.

•	 ungdomsverkstaden aktiva i Pargas 
för ungdomar från Väståboland.

•	 ungdomsverkstaden Via i hangö 
för ungdomar från hangö med om-
nejd.

•	 loket-Veturi i Karis 
för ungdomar från Raseborg.

•	 ungdomsverkstaden Sveps   
i helsingfors 
för ungdomar från huvudstadsregi-
onen.

•	 do it - Verkstäder för unga i borgå 
för ungdomar från borgå med om-
nejd.

•	 lilla Petters gård i lovisa 
för ungdomar från lovisa med   
 omnejd.

SKoltrött? hÄr FinnS hjÄlP:

forts.

Kronoby gymnasium
Flyglinje  |  www.kronoby.fi/gymnasiet  |  erland.slotte@kronoby.fi- Flyglinje

- Jakt och natur

Bo där gräset är lite grönare

www.majstranden.fi

på Söff
10:an

Du kan välja mellan

 
konst

 
praktik

 
svenska

Ta gärna kontakt för mer info!
Svenska Österbottens folkakademi
tel. 06-2249 280

 
 

G
R
A
T
IS

 

Verkstäderna har som gemensamt mål att 
hitta arbete, studieplatser, praktikplatser, 
vård eller annan lämplig lösning åt ung-
domar som söker arbete. Ungdomarna får 
individuell handledning för att motverka 
avbrott i studierna och marginalisering.

Annonsera i

Med en annons 
når du hela 

Svenskfinland.

Du når oss på:
041 447 5725, 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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Vi ringde runt till skolorna   
och frågade dem:
1. Vilka egenskaper letar ni 
efter hos en sökande?
2. hur ser arbetsmarknaden  
ut efter examen?

guldsmed
axxell 
12 studieplatser, 3 år. 
1.  Man ska gärna ha lite 

konstnärliga talanger. Man 
ska också vara händig och 
ha ett öga för formgivning. 
2. det finns ganska bra med 
arbete. Man kan jobba som 
försäljare också.
(Krister Stenroos,   
enhetschef)

reservdelsförsäljare
Practicum, 34-36 studie-
platser, 3 år. 

1. eftersom det hand-
lar mycket om kundbetjä-
ning så är det bra om man 
är utåtriktad och vän-
lig. det är också viktigt att 
man har intresse för bran-
schen.
2. det finns arbete. Man 
kan jobba både i affä-
rer som är specialiserade 
på reservdelar till bilar el-
ler i stora bilhus, som be-

övriga
Kotka svenska samskola 
www.kotkasamskola.com/

svenska privatskolan 
i uleåborg 
spsu.fi

svenska samskolan
i tammerfors 
www.samskolan.fi

Yrkesläroanstalter 
och yrkeshögskolor

arcada
studieort: helsingfors
www.arcada.fi

axxell
studieorter: brusaby, esbo, 
Raseborg, Kuggom, Kimito, 
Åbo, Väståboland, lappfjärd,   

helsingfors
Kontakt: www.axxell.fi

finlands fiskeri- och 
miljöinstitut
www.kalakoulu.fi

haaga-helia  yrkeshögskola
studieort: helsingfors, borgå 
och Vierumäki.
www.haaga-helia.fi/sv/

helsingfors diakoni-institut
http://www.hdo.fi

högskolan på Åland
www.ha.ax

inveon
studieort: haiko och borgå.
www.inveon.fi

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

novia
studieorter: Vasa, Raseborg, 
esbo, helsingfors, Jakobstad, 
nykarleby och Åbo. 
www.novia.fi

optima
studieorter: Jakobstad, ny-
karleby 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, Pedersöre och 
Jakobstad.
www.yrkesakademin.fi

KontaKt gymNasier oCh yrKeshÖgsKolor

Här är framtidens yrken
VÄlj rÄtt. Läkare, närvårda-
re, socialarbetare, busschauf-
förer, barnträdgårdslärare 
och svetsare. Dessa är några 
yrkesval som med stor san-
nolikhet kommer att ge jobb i 
framtiden, enligt Utbildnings-
styrelsens nya arbetsguide. 

text: hEidi hEndErSSon  
foto: madElEn holmStröm

Heidi Backman, undervisningsråd vid 
Utbildningsstyrelsen, efterlyser unga 
som vill söka sig till hälsovården eller 
den sociala sektorn. 

- Inom social- och hälsovårdsbran-
schen blir behovet bara större. Med en 
snabbt åldrande befolkning ökar vård-
behoven. 

Backman har tillsammans med kol-
legor ställt prognosen Yrke 2025 som 
ger en fingervisning om vilka yrken 
och utbildningar som kommer ge ar-
bete fram till år 2025. Prognosen är an-
passad enligt finlandssvenska förhål-
landen och består av en broschyr och 
en webbsida som kan ge vägledning i 
valet av utbildning. 

Guiden listar sammanlagt 24 yr-
ken och utbildningar som anses vara 
lovande framtidsval. Förutom social- 
och hälsovårdsbranschen är den tek-
niska sektorn och byggindustrin om-
råden som flaggar med framtida jobb-
möjligheter. 

- Inom maskin, metall- och bil-
transportbranschen kommer det att 
finnas arbete. Byggnadsbranschen är 
för tillfället skakig eftersom det är en 
väldigt konjunkturberoende sektor. 
Men på längre sikt är behovet av ar-
betare inom området stort, speciellt 
byggmästare och arkitekter.

Svårt få jobb i media
Backman ser även ett stort behov av 
barnträdgårdslärare och svensksprå-
kiga jurister och psykologer.

Inte som 
alla andra

vårdbranschen 
och den so-
ciala sektorn är 
områden som ser 
ut att sluka flest 
arbetstagare de 
närmaste åren.

- Också agrologer behövs. Syssel-
sättningen minskar inom lantbruket 
och pensionsavgången är stor. Men 
det är svårt att få 16-åringar att söka 
sig till lantbruksutbildningarna. 

Yrken som det kan vara svårare att 
sysselsätta sig inom är bland annat 
mediekultur, hantverk och bildkonst. 

- Musikbranschen ser lite bättre ut. 
Det finns ett ökande behov av musik-
lärare till exempel. 

Prognosen Yrke 2025 ger en bra 

inblick i framtidens arbetsmarknad 
och är tänkt som ett verktyg för bå-
de studiehandledare och studeran-
de vid rådgivning och val av utbild-
ning. Backman säger ändå att man in-
te ska stirra sig blind på rekommen-
dationerna.

- Man ska framför allt utgå från 
eget intresse och begåvning. Progno-
sen kan ge stöd i beslutet. Om man är 
motiverad och kan sin sak sysselsätts 
man också lättare.

yrKe 2025

Yrke 2025 är en prognos om utbild-
nings- och arbetskraftsbehov bland 
svenskspråkiga fram till år 2025. 
Prognosen görs i ett samarbetspro-
jekt mellan utbildningsstyrelsen och 
fortbildningscentrum Prakticum.
Webbsidan: edu.fi/yrke2025
Senaste nytt också på facebook Yr-
ke2025

jobb. i en djungel av utbildningar väljer man lätt det 
som känns mest bekant. Vi presenterar en handfull 
ovanliga yrken för den som söker en annorlunda bana.
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Yrkesinstitutet Prakticum
studieort: helsingfors 
och borgå.
www.prakticum.fi
Åbo yrkesinstitut
http://www.turkuai.fi

Ålands handelsläroverk
studieort: Mariehamn.
www.handels.ax

Ålands sjömansskola, yrkes-
skola, vårdinstitut och ho-
tell- och restaurangskola
www.gymnasium.ax

Folkhögskolor

axxell
helsingfors, Kuggom, 
lappfjärd
www.axxell.fi

borgå folkakademi
www.akan.fi

houtskärs kyrkliga 
folkhögskola 
www.hkf.fi

evangeliska folkhög- 
skolan i svenskfinland
Vasa campus 
www.efo.fi
hangö campus
www.evangelica.net

fria kristliga  
folkhögskolan
Vasa, www.fkf.fi

Kristliga folkhögskolan 
i nykarleby
www.krfolk.nu

Kronoby folkhögskola
www.kfhs.fi

lärkkulla stiftelsens 
folkakademi Karis
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.folkis.fi

Ålands folkhögskola
www.afhs.aland.fi

KontaKt yrKeshÖgsKolor oCh folKhÖgsKolor

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 merkonom

make-up 
artist

ekofrisör

visuell 
marknads-

förare

www.prakticum.fi/vuxna
www.facebook.com/fortbildningscentrum

ledare för 
skolgång och 
morgon- och  
eftermiddags-
verksamhet

    Svenska Samskolan i Tammerfors 1895-2010

www.samskolan.fi

KARIS-BILLNÄS
GYMNASIUM

- Grunder för en god studentexamen
- Förutsättningar för vidare studier
- Studiehelhet i nationell och internationell ekonomi
- Projekt inom historia och modersmål
- Kultur och trivsel
- Handledning och omsorg

www.karisbillnas.fi

Gea kod
0457

Kyrkslätts gymnasium
- ett personligt gymnasium

      

        tel: 040-834 9377, fax 09-296 2026

www.kyrkslatt.fi/gymnasium

Goda studentresultat
Individuella lösningar
Aktiv tutor- och
elevkårsverksamhet
Bra lärare,  egen speciallärare
Bra anda

forts.

Svenska studiefonden lediganslår

STIPENDIER
Ansökningstid 1-29.2.2012

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 tillgodoräk-
nas i slutexamen vid högskola eller universitet i Finland. 
Utlandsvistelsen ska vara minst två månader lång.

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

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

Närmare information finns på www.studiefonden.fi. 
Ansökan görs elektroniskt på Studiefondens webbplats.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska 
kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, 
Föreningen Konstsamfundet och Lisi Wahls stiftelse för 
studieunderstöd.

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd

ställare av märkesreserv-
delar.
(Merja Björkman,  
studiehandledare)

Statistiker
Åbo akademi, 
30 studieplatser
1. det viktigaste är eget 
intresse för ämnet.

2. arbetsmarknaden ser 
bra ut, det råder brist på 
statistiker. Man kan jobba 
på försäkringsbolag, ban-
ker eller inom kommunen.
(Erica Runolinna, 
avdelningssekreterare)

Estenom  
(bland annat stylist)
novia, yrkeshögskola, 18 
studieplatser, 3 år, uttag-

ning vartannat år.
1. det är viktigt att man är 
praktiskt lagd, eftersom man 
ska jobba mycket med hän-
derna. Man ska gärna va-
ra social och ha ett estetiskt 
öga. Man ska vara intres-
serad och brinna för upp-
draget.
2.  skönhetsbranschens vär-
de i sig börjar stiga. image 
och utseende är en såpass 

viktig del av vår vardag. de 
som vill jobba, hittar jobb. 
Man kan jobba som stylist, 
försäljare, visualist, konsult 
eller butikschef.  det är en 
väldigt bred utbildning och 
möjligheterna är många.
(Jaana Ylimartimo,  
programansvarig)

medianom 
(bland annat musikvideo-

producent) 
arcada, 35 studieplatser
1. någon som vill jobba in-
om media. Man ska ha en 
vilja att berätta och gärna 
en vilja att göra världen li-
te bättre. 
2. hittills har sysselsätt-
ningen varit god. Våra stu-

denter kan ofta båda språ-
ken, vilket underlättar. som 
medianom kan man jobba 
inom mediaproduktion, tv- 
branschen eller med online 
verksamhet.  
(Tommy Mård,
programledare)

 ¶ Heidi Hendersson
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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
29 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 29.2.2012.

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

 rejäl dos av arbetserfarenhet redan under studietiden

 möjlighet till inlärning i arbetet i utlandet

 kombinationsexamen: merkonom & student

 goda förutsättningar för fortsatta studier

 med sikte på företagsamhet

Bli MERKONOM Gemensam ansökan

www.pkol .net

Porvoon kauppaoppilaitos
Borgå handelsläroverk
Porvoo Commercial College

från Porvoo International College! 27.2 - 16.3.2012

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby 
 
Barnledarlinjen 
3 år eller 120 sv varav minst 20 sv inlärning i arbete. 
Du blir behörig för arbete i kyrkans barn- och familjearbete samt inom 
kommunens barndagvård och morgon- och eftermiddagsvård. 
Examen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola 
eller universitet inom det humanistiska området. 
 

Musiktian (Tionde skolåret) 
Ett gratis alternativ med konst, media, musik och drama.  
Ett spännande år i mångkulturell miljö. 
Möjlighet att höja vitsord i enskilda ämnen på grundskolbetyget. 
      Möjlighet att läsa vårdämnen 

  www.krfolk.fi 

  

SVENSKA SKOLAN  FÖR SYNSKADADE 
är en statlig specialskola i Helsingfors. Vi är ett kunskaps- och resurs-
center och den enda synpedagogiska enheten för Svenskfinland.   

www.blindskolan.fi

Mera information ger rektor Maj-Len Heikel: 040-809 17 55 eller e-post: maj-len.heikel@blindskolan.fi

SKOLA
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 synhandikapp och 
eventuella andra funktionshinder. Bl.a. individuell 
synträning och förberedande punktskriftsträning.
	 • Grundläggande utbildning (åk 1-9)
Anpassat studiematerial och individuell synträ-
ning hör till den pedagogiska vardagen. 
	 • Påbyggnadsundervisning (åk 10)
Undervisningen fokuserar på behov som ung-
domar med synhandikapp och eventuella andra 
funktionshinder har. Under året kan man förbättra 
sina kunskaper och färdigheter innan man går vi-
dare till andra stadiets utbildning.

Morgon- och eftermiddagsvård ordnas på elev-
hemmet. Elever som bor hemma kan få korttids-
vård 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.

RESURSCENTER
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 synpedago-
gisk handledning. 
Handledningstjänster genom att besöka daghem 
och skolor där elever med synhandikapp går. Vi 
handleder och stöder elever, lärare och personal. 
Vi gör rekommendationer och ger handledning i 
användningen av utrustning och material. Vi hjäl-
per vid uppgörande av syndelen i den individuella 
planen i samarbete med de personer som dagli-
gen arbetar med eleven.
Stödperioder för elever på 3-5 dagar. Elever stöds 
i användningen av sin syn och i att lösa studietek-
niska utmaningar.
Fortbildning för skolpersonal inom området syn.

Kurser under planering
för 2012:

Vaasan kesäyliopisto | Vasa sommaruniversitet
Domus Bothnica, Yliopistonranta 5 Universitetsstranden, Vaasa 65200 Vasa

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

Öppen universitetsundervisning 2012 (Åbo Akademi)
Under 2012 planeras kurser (sommaren/hösten) i följande ämnen:
psykologi, specialpedagogik, ungdomsvetenskap 
utvecklingspsykologi, krispsykologi och litteraturvetenskap        
 
Vasa sommaruniversitet har även filialverksamhet i Jakobstad!
www.vasasommaruniversitet.fi/filialen-i-jakobstad
Bekanta dig gärna med hela kursutbudet:
www.vasasommaruniversitet.fi

iTronic

Upptäck iPad 2. 
Nu finns det ytterligare 200  
skäl att älska den.

PANTONE HEXACHROME MAGENTA (ALETRNATIVELY PANTONE 225)        C:0 M:100 Y:0 K:0

www.itronic.fi, 06-3197780.    
Hovrättsesplanaden 19, 65100 Vasa, Öppet Må-Fre 10-17, Lö 10-14

Vardagar 9-18, 06-3197700, 
info@multitronic.fi
Korsholmsesplanaden 38, Vasa

www.multitronic.fi

Asus X54H 
15.6” 

Processor: i3-2430M 2.4GHz 
Minne: 4GB, Hårddisk: 500GB 

Grafikkort: Intel HD 3000

Asus U31SD  
13.3” 
Processor: i3-2330M 2.2GHz 
Minne: 4GB, Hårddisk: 500GB 
Grafikkort: NVIDIA GeForce GT 520M 1GB 

499 €

599 €

Vi erbjuder även Sonera, 
Saunalahti och DNA

abonnemang.
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universitet

uppgifterna base-
rar sig på information 
från universitetens 
nätsidor. för närma-
re uppgifter, kontak-
ta respektive univer-
sitet.

Egentliga Finland
Åbo akademi
information om ansök-
ningsförfarandet publi-
ceras på www.abo.fi/
antag/www.abo.fi

nyland
bildkonstakademin
www.kuva.fi.

helsingfors universitet
www.helsinki.fi/univer-
sitetet
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.uwasa.fi/svenska

KontaKt uNiversitet

Video guldkant på CV:n
KarriÄr. när du söker in 
till en skola så inleder du 
också din arbetskarriär.

text och foto:   
nina öStErholm 

– Många säger att de bara ham-
nade på sin arbetsplats men 
det tror jag inte på. Tidigare 
val, intressen och kunskaper 
styr också var vi börjar jobba.

Det säger Sara Åström som 
arbetar som en slags karriär-
coach på yrkeshögskolan Ar-
cada i Helsingfors.

Karriärservice är inte något 
obligatoriskt ämne på skolan. 
Den som vill kan boka en tid 
eller komma till mottagning-
en som har öppet två gånger 
i veckan.

– Jag hjälper studerande bå-
de med att  fundera ut vad de 
skulle vilja göra och hur de ska 
förverkliga det. 

Hon påpekar att ”karriär” 
inte betyder att man automa-
tiskt blir chef.

– De första arbetsplatserna 
är sällan i ledande uppgifter. 
Din karriär är hela din utbild-
ning och yrkesverksamma tid.

Hon vill å ena sidan beto-
na de tidiga valen, å andra si-
dan tona ner.

– Kursval, praktikplatser, 
slutarbeten och utbytesstudier 
kan alla vara av stort värde när 
du senare söker en arbetsplats. 
Å andra sidan går det alltid att 
sadla om. Man kan börja en ny 
karriär också senare i livet.

Det som däremot är viktigt 
att fundera över är sin egen 
motivation.

– Om du är riktigt intresse-
rad av något så orkar du bätt-
re genom studierna.

Viktiga nätverk
De flesta jobb utannonseras 
aldrig  utan fylls via kontakter.

Karriärcouch sara Åström undrar vad du är bra på?

TÄNK OM...

DU SKULLE

FÖRVERKLIGA

DINA DRÖMMAR?

DU SKULLE FÅ EN EXAMEN?

DIN ARBETSPLATS KUNDE VARA DIN STUDIEPLATS?

www.vasa.fi/laroavtal
laroavtal@vasa.fi

06-325 3475

Kolumn susaNNa Nygård

vad vill du bli när du blir stor?
för varje gång som jag får 
den frågan så blir jag mer ir-

riterad på den. 
Ändå kommer 
det trots allt en 
tidpunkt i allas 
liv då vi verkli-
gen måste frå-
ga oss själ-

va ”vad vill jag bli när jag blir 
stor”?

det hela börjar unge-
fär i januari under sista året 
i grundskolan. Redan som 
15-åring borde du alltså ha 
en aning om vad du vill med 
ditt liv. själv valde jag efter 
många om och men gymna-

siet. nu, ett och ett halv år 
senare, är det dags att fun-
dera på vart jag ska ta vägen 
efter det.

Möjligheterna är många. 
borde man ta ett mellanår, 
studera utomlands, testa på 
något helt nytt och kanske 
sedan byta inriktning? el-

ler kanske bara vänta och se 
vad man tycker känns bäst?

studier är något som väl-
digt lätt blir en stor del av ens 
liv, och något som känns väl-
digt viktigt. så är det även för 
mig. i bakhuvudet vet jag än-
då att skolan inte är hela livet 
och även om jag utbildar mig 

till något så betyder det inte 
att jag måste jobba med det 
hela mitt liv. det finns mas-
sor av jobb därute, jag måste 
bara hitta det just jag tycker 
om. livet är fyllt med dörrar 
att öppna. ibland kanske jag 
väljer fel dörr, men då är det 
bara att gå vidare.

skolan och utbildning-
en kan ibland kännas som 
allt jag har, som att hela li-
vet hänger på det. Men när 
det kommer till kritan så är 
det bara en kompass som 
hjälper mig att hitta den rät-
ta vägen till det liv som just 
jag vill leva.

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

– Här är praktikplatser 
guld värda och det lönar sig 
att prova på så många olika 

ställen som möjligt. Dels får 
man prova på fler saker, dels 
lär man känna mer männis-
kor i arbetslivet.

Åström uppmuntrar ock-
så till annan aktivitet under 
studietiden så som kårverk-
samhet.

– När du sedan söker jobb 
är alla kontakter värdefulla.

Video på CV:n
För tillfället är kampen om 
sommarjobben igång och 
konkurrensen är hård. På 
tre dagar lär ett stort rederi 

Vad Vill du?

testa yrkesvalsprogram-
met på www.mol.fi
Yrkesvalstest som stöd i 
karriärplanering www.tat.
fi/backstage/yrkesval/
Karriärvägledning och 
platsannonser på   
www.monster.fi  
www.uranus.fi   
www.campus.se
mera tips på Karriärservi-
ce på www.arcada.fi

ha fått 150 ansökningar för 
sommarjobb. Här råder  Sa-
ra Åström sökande att vara 
tillräckligt specifika i sina 
brev. – Vad är det för jobb 
du söker? Var har du fått 
den kunskap som behövs 
för jobbet och hur kan du 
bevisa det?

Också språket är viktigt, 
att du använder de rätta ter-
merna.

– En del företag använ-
der elektroniska sökningar 
för att gå igenom alla brev. 
Då söker de efter vissa ord 
och bara de som använt 
dem går vidare. Det är li-
te som taggar.

Om du vill sticka ut li-
te kan du göra en liten vi-
deo-snutt och bifoga län-
ken i ansökan.

– En vanlig Youtube-vi-
deo duger bra och kan vara 
bra om du exempelvis vill 
bevisa att du talar ett visst 
språk.

Sedan gäller det att vara 
aktiv. Ring innan du skick-
ar ansökan och efter att du 
skickat den. 

– Då har du tagit kontakt 
tre gånger och har en god 
chans att bli kallad till in-
tervju.

”Kursval, praktikplat-
ser, slutarbeten och 
utbytesstudier kan 
alla vara av stort vär-
de när du senare sö-
ker en arbetsplats.”
Sara Åström



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

FYLL DIN HJÄRNA 
MED NY KUNSKAP!

Skaffa dig ett yrke vid Axxell!  
28 yrken, 10 orter, 1500 studiekamrater.  

Ansökan pågår 27.2-16.3.2012 på www.studieval.fi

WWW.AXXELL.FI

ww
w.a
bo
.fi/
so
k

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. 


