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Allsång i sommarnatten
24/6 Norrnäs Paviljong kl.18.30
25/6 Café Arken, Replot hamn kl.18.30
26/6 Tullmagasinet Nykarleby kl.18.30
27/6 YtteressePaviljong kl.18.30

Tema:

Sommarjobb

Kan det bli bättre
Inträde: 15 € Välkommen !

Har du funderat på:

Det har vi också!

Vad ska jag bli då jag blir stor?

Vi på Föregångarna har erfarenhet

Att testa på något yrke?

av att ge individuell och mångprofessionell handledning för

Studier / studieplatser?

arbetssökande och studerande i

Arbete / Arbetsprövning?

alla åldrar och branscher.

Sanna Pakarinen. Foto: privat

Malin Wälitalo-Palo. Foto: Anna Sand

Tag gärna kontakt och hör dig för
om vad vi kan göra för just dig!

Torgare sommarteater på museiområdet i Kronoby ger

MITT
HJÄRTAS
HEM
- en pjäs om Signe Strömborgs arv
Premiär: Lör 5.7 kl. 19

Tis 8.7 kl. 19, Ons 9.7 kl. 19
To 10.7 kl.19, Fre 11.7 kl.19
Sö 13.7 kl. 14 & 19, Tis 15.7 kl. 19
Ons 16.7 kl. 19, To 17.7 kl. 19
Fre 18.7 kl. 19, Sö 20.7 kl. 19
Regi: Isa Lindgren-Backman

Musik: Sonja Biskop
Kapellmästare: Kent Granbacka
Manuskript: F.Skog / S.Lybäck /
I.Lindgren-Backman

BILJETTBOKNING:
20 € / 15 € / 10 €
på telefon vardagar 15-18
Förfrågningar: 040 4192485

CIKORIAMUSEET
ÖPPET 11.6–1.8 ti–fr 12–16
SOMMARUTSTÄLLNINGAR:
Svanbäck – Sunabacka – Hästbacka
ikoner – skulpturer – Camera obscura
Kaffinobox I – fotografier 2013
Kaffinobox II – interaktiv nålhålskameraenenemang 24–27.7 kl. 12–16
Cikoriasöndag 27.7 kl. 13–16
Cikoriakaffe servering!
Alholmsvägen 71, Jakobstad
tel. 040 585 2652
Fritt inträde, välkommen
www.sikurimuseo.fi

Nordjobb – ungdoma
Nordjobb har sedan 1985 gett ungdomar
mellan 18 och 28 år möjligheten att uppleva
ett nordiskt land under sommarhalvåret genom ett arbete, ett boende och deltagande i
kulturella aktiviteter. Samtidigt arbetar man
inom organisationen för att öka rörligheten
mellan de nordiska länderna och att öka kunskapen om språk och kultur i Norden.
Nordjobb finansieras huvudsakligen av Nordiska ministerrådet,
Föreningarna Norden, medverkande arbetsgivare och nationella
arbetskraftsmyndigheter. Nordjobb
koordineras från det Nordiska sekretariatet som ligger i Köpenhamn.
I Vasa fungerar Malin WälitaloPalo som verksamhetsledare på
Pohjola-Norden och det Nordiska
informationskontoret. Hon arbetar
med olika uppgifter kring nordiskt samarbete – bland annat just
Nordjobb.
- Nordjobb är för ungdomarna
ofta det första steget ut i världen,
och att åka till ett annat nordiskt
land istället för ett europeiskt land
kan kännas tryggare och mindre
komplicerat. Att man kan det andra språket flytande är inget krav,
men man bör ha grundkunskaper
i svenska. Tyvärr är många finska
ungdomar osäkra på sina språkkunskaper och känner sig hämmade
på grund av just detta, konstaterar
Malin.
Det viktiga är att våga – både för
ungdomarna och för arbetsgivare.
- För finska företag kan det vara
guld värt att anställa en svenskspråkig ungdom och på så sätt kunna
förbättra sin service på svenska,
anser Malin.
Även arbetsgivarna har alltså
mycket att vinna på programmet.

Nordjobb har en stimulerande effekt på arbetsplatsen - Nordjobbarnas arbetskamrater och arbetsledning får kunskap om Norden,
och Nordjobbarna bidrar med sina
erfarenheter från hemlandet - kunskaper som annars kan vara svåra
att inhämta.
Men Nordjobb handlar inte enbart om arbete, utan också om sociala och kulturella upplevelser. Därför är samverkan mellan arbete och
organiserade fritidsaktiviteter viktig.
På arbetsplatsen får deltagarna en
naturlig kontakt med värdlandet
som inte kan förmedlas vid ett turistbesök. Genom fritidsprogrammet skapas vänskapsförbindelser
till unga från hela Norden samtidigt
som kunskapen om Norden och
nordiskt samarbete ökas.
- Här i Österbotten har Nordjobbarna bland annat fått delta i
Tomatkarnevalen i Närpes samt i
Knivfestivalen i Kauhava, vilket har
varit väldigt uppskattat, ler Malin.
Nordjobbs fritidsprogram är till
stora delar öppet även för andra
anställda hos arbetsgivarna. Målet är
nöjda och engagerade arbetsgivare
som därmed även i andra sammanhang än Nordjobb kanske väljer att
samarbeta inom Norden.
Årligen kommer ungefär tio
Nordjobbare till Vasatrakten – de
flesta har varit svenska läkarstude-

rande som är i slutskedet av sina
studier, eller andra vårdstuderande.
- Ifjol var åtta av de tio Nordjobbarna HVC-läkare här under
sommaren. Regelverket är inte lika
strängt här som i Sverige – i Finland
har de svenska AT-läkarna möjlighet att få större erfarenheter än i
sitt eget hemland, förklarar Malin.
Språkproblem uppstår sällan, och i
de fall de gör det är de relativt enkla
att hitta lösningar på, tillägger hon.
Totalt sett kom 60 Nordjobbare
till Finland ifjol, medan cirka 200
åkte ut på Nordjobb. Sverige är
den största mottagaren, och främst
Stockholmstrakten.
- Utmaningen är att rekrytera
arbetsgivare. Många kommuner
vill prioritera sina egna invånare
och ungdomar, berättar Malin, som
tycker att företagen och kommunerna kunde vara mer öppna för
Nordjobb.
- Det kanske kan kännas som ett
mer komplicerat alternativ, men
anställer man en Nordjobbare kan
man vara ganska säker på att man
får en person med framåtanda och
som är villig att göra ganska mycket
för ett jobb – som att flytta till ett
annat land. Det är sällan en ungdom
som arbetsgivaren behöver hålla
under armarna, betonar Malin.
Antalet ansökningar är varje år
större än antalet tillgängliga arbetsplatser, och ett problem är även
att många ansökningar lämnas in
ofullständiga.
- I år var nästan hälften av ansökningarna bristfälliga. Det lönar sig
definitivt att sätta ner god tid på
sin ansökan om man verkligen vill
åka på Nordjobb, poängterar Malin.
Ansökningarna görs via Nordjobbs hemsida. Organisationen
sållar ut lämpliga kandidater åt arbetsgivarna, som sedan själva fattar
det slutliga beslutet om vem de
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Amanda Bäckman. Foto: privat.

Köpmansgatan 2-4 65380 Vasa
www.lasercare. • info@lasercare.
Annika 050 3018847 • Anneli 050 3028354

Julia Bäck. Foto: privat.

arnas dörr till Norden
anställer. Från organisationens sida
hjälper man Nordjobbarna med
praktiska lösningar kring bankkonto,
bostad och så vidare.
I Österbotten kommer Amanda
Bäckman, hemma från Korsholm
och studerande på Åbo Akademi
i Vasa, att fungera som projektassistent för Nordjobbarna.
- Jag ser fram emot att träffa
de kommande Nordjobbarna och
introducera dem i den finlandssvenska kulturen, dialekterna och
så vidare. Jag hoppas kunna ordna
ett varierande och givande fritidsprogram åt dem, säger Amanda,
som sökte jobbet eftersom hon
tyckte det verkade både intressant
och lämpligt med tanke på hennes
egna erfarenheter av Nordjobb.
Amanda har nämligen själv varit på
Nordjobb två år i Oslo och rekommenderar verkligen erfarenheten
åt andra.

- Jag jobbade inom hemservicen
i Norge och trivdes bra.
Hon finns till för Nordjobbarna
vid eventuella frågor och problem,
och i nuläget är åtminstone fem
Nordjobbare på kommande till
Österbotten i sommar.
Sanna Pakarinen, andra års studerande på Vasa Universitet, är en
annan som har erfarenhet av Nordjobb. Hon åkte till Island sommaren
2008 för att nordjobba på ett hotell
i sydöstra delen av landet.
- Mestadels satt jag bakom receptionsdisken och tog hand om
bokningar och diverse kontorsarbete men fick även jobba med
servering på hotellets restaurang
och städning, berättar Sanna. Jag
ville hitta ett sommarjobb i Norden
och det kändes tryggt att ansöka
om arbete via en etablerad organisation som Nordjobb. De skaffar dig en lägenhet i det landet du

Nordjobb arbetar för att:
•
•
•
•

•
•

Öka ungdomsmobiliteten över de nordiska gränserna.
Denna rörlighet är generell och kan ske med anledning av
arbete, studier, kurser, läger etc.
Stärkande av den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.
Uppnå en ökning av den nordiska språkförståelsen. Nordjobb strävar efter att användandet av skandinaviska ska vara
så stort som möjligt i nordiska sammanhang.
En minskning av nordiska gränshinder. Det ska inte vara
svårare för nordiska medborgare att uppehålla sig och
arbeta eller studera i ett annat nordiskt land än det är i
medborgarens egna land.
Nordjobb ska vara en aktiv partner i den nordiska debatten och väcka opinion och sprida information om viktiga
nordiska nutidsfrågar.
Nordjobb ska vara ett föredöme när det gäller nordbors
lika rättigheter och arbeta för dessa rättigheter.

kommer att arbeta och arrangerar
även fritidsprogram om man vill
lära känna landets kultur och träffa
andra Nordjobbare.
Sanna beskriver det som en fantastisk upplevelse eftersom hon
både fick öva sina språkkunskaper
och skaffa arbetserfarenhet utomlands.
- Bägge har varit till nytta när jag
har ansökt om jobb här i Finland.
Allt gick mycket smidigt med Nordjobb och jag blev informerad om
arbetsuppgifter, lägenhet och annat
praktiskt i god tid innan arbetet
började i maj.
Skulle hon kunna tänka sig att
åka igen?
- Absolut! Därtill rekommenderar jag Nordjobb till alla som är
intresserade av att sommarjobba i
ett nordiskt land.
Julia Bäck, hemma från Karperö,
ska Nordjobba i Sverige i sommar.
Hon har tidigare jobbat tre somrar
på bäddavdelningen i Korsholm,
men nu väntar två månaders sommarjobb på en privat hemtjänstbyrå
i Stockholm.
- Jag funderade på Nordjobb redan ifjol, men om jag hade åkt då
hade jag varit tvungen att skjuta upp
körkortet, så jag valde att vänta ett
år, berättar Julia.
Hon tar studenten i vår och åker
iväg till grannlandet andra veckan i
juni. Vården är dock inte det som
Julia ska satsa på när hon väljer
studieplats senare – sommarens
arbetsplats fick hon tack vare sina
tidigare erfarenheter inom branschen.

Text:
Anna Sand

Sommarevenemang i Nämpnäs
Pubkväll på midsommarafton 20.6
• Trubadur: André Linman
Fredagsdans i paviljongen 27.6
• Carisma spelar i paviljongen
• I puben: Victor Strömbäck & Niclas Eriksson
Allsång i paviljongen torsdag 3.7
• Calle Pettersson, Lasse Eriksson, Fred Berg, Victor
Strömbäck, Emma Westling & Kristin Wikström m.fl.
Sommarloppis i paviljongen 21-25.7
Fiskfest vid Öskata fiskehamn 20.7
(gemensamt med Nämpnäs Fiskargille)

Kukkakauppa
Hautaustoimisto
Keskustie 3 • Mustasaari

Fant

Itsepalvelu
ark. 18-21
la. 15-21
su. 9-21

Blomsteraffär
Begravningsbyrå
Centrumvägen 3 • Korsholm

Självbetjäning
vard. 18-21
lö. 15-21
sö. 9-21

Kukkakauppa 06-322 2544 Blomsteraffär
Hautaustoimisto 06-322 2744 • 050-313 8142 Begravningsbyrå
www.begravningsbyrafant.
begravningsbyrafant@netikka.

Tipsa oss gärna
om vad ni vill
läsa i ÖP!

