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– Jag tror att 40 timmars arbetsveck-
an så småningom börjar vara död. 
Arbetet ska vara mer flexibelt. Om 
jag vaknar mitt i natten och har en 
bra idé ska jag kunna använda den 
där och då, inte tänka att jag väntar 
tills det är arbetstid, säger Anton 
Nygård, som studerar andra året på 
Svenska Handelshögskolan i Hel-
singfors.

Osedvanligt många studerande 
fanns med då Svensk-finska handels-
kammaren ordnade ett jubileumsse-
minarium i Helsingfors och Stock-
holm. På agendan stod näringsli-
vets utveckling under Finlands 100- 
åriga historia. Med på seminariet  
fanns hundratals företagare och 
samhällspåverkare från både Fin-
land och Sverige.

Nygård, Simon Yli-aho, Tom Viita-
nen, Walle Vest och Charlotte Alén 
studerar alla vid Svenska handels-

högskolan i Vasa eller Helsingfors. 
De var några av de studerande som 
deltog. Målet? Att nätverka och få 
impulser från företagsvärlden. Och 
en viktig del är förstås också att stif-
ta bekantskap med potentiella fram-
tida arbetsgivare.

– Det är roligt att märka att det man 
läser i böckerna också diskuteras på 
riktigt. Och det är intressant att ta 
del av analyser av samhället och få 
nya inblickar. Kul är det också att hö-
ra på sådana som haft framgång, sä-
ger Vest.

– Det var roligt att vid middagen 
märka att man också själv har en del 
kunskaper, säger Viitanen.

De fem stuDeranDena vet vad det 
vill ha av morgondagens arbets-
liv. För dem är inte lön och vecko-
timmar på arbetsplatsen det cen-
trala. De vill ha ett arbete med mer-
värde.

– Det är förstås svårt att som första 
årets studerande säga exakt huru-

dant arbete man vill ha. Men jag vill 
nog jobba på ett ställe som har vi-
sion, man ska veta varför vi gör sa-
ker, och vi ska göra det tillsammans. 
För mig är inte bara det stereotypa 
som lön viktigt. Det ska finnas ett bra 
team, mål och vision, säger Vest.

en av talarna under handelskam-
marens seminarium var Nordeas 
styrelseordförande och närlings-
livsprofilen Björn Wahlroos. Han 
gav deltagarna sin syn på vad bra le-
darskap är. För de fyra Hanken-stu-
deranden är bra ledarskap på en ar-
betsplats viktigt.

– Saker och ting ska fungera. Un-
der seminariet talade jag med en 
man som har en hög position inom  
ett företag. Han talade om vikten 
av öppen het och att man alltid ska 
kunna komma till chefen och så fix-
ar man saker tillsammans. Det är 
 viktigt att misstag tillåts, säger Vii-
tanen.

Alla fyra killarna är uppvuxna i 
Öster botten. Nygård och Vest har 
valt att flytta till Helsingfors för att 
studera. Yli-aho har en diplomin-
genjörexamen från Esbo i bakfick-
an.  Enligt dem handlar val av studie-
ort och arbetsort om personliga pre-
ferenser.

– Vasa utvecklas hela tiden. Det 
märker jag varje gång jag är hem-
ma och hälsar på. Det kommer nya 
affärer hela tiden. Men det är inte 
lika  dynamiskt som till exempel Hel-
singfors. Det går inte att få samma 
storstadskänsla, säger Nygård.

Alén är uppvuxen i Esbo Som 
18-åring valde hon att flytta till Vasa  
för att studera. I dag har hon en 
praktikplats på Viexpo och ångrar 
absolut inte sitt val.

– Till en början tyckte jag inte om 
att bo i Vasa. Men sedan fick jag vän-
ner, pojkvän, intressen och en bra 
praktikplats. Jag har studerat i Eng-
land också, men kan lika bra studera  
i Vasa.

Det regionerna borde göra bättre 
för att locka unga och inflyttare i all-
mänhet är enligt Vest att lyfta fram 
sina styrkor. Var man vill bo är ett 
personligt val, men om ingen vet vad 
regionen har att erbjuda så ökar det 
åtminstone inte sannolikheten för 
att någon ska flytta dit.

– Finland borde överlag bli bättre 
på marknadsföring. Vi är otroligt då-
liga på det, säger Nygård.

unDer jubileumsseminariet tala-
de Yli-aho också med svenska före-
tagare. Enligt honom är skillnaden 
mellan Finland och Sverige stor när 
det gäller insikter i marknadsföring-
ens betydelse.

– Det är stor skillnad. Jag är inte 
bra på det själv heller. Vi måste helt 
enkelt lära oss.

Anna Sourander
anna.sourander@vasabladet.fi
06-7848 302

Unga vill ha arbets-
plats med vision 
• Morgondagens 
 arbetstagare tänker 
inte på lön och vecko
timmar. De vill ha 
en arbetsplats som 
 erbjuder vision och 
 vianda och som inspi
rerar till utveckling.

finsk-svenska handelskammarens 
 jubileumsseminarium

• Den 22 –23 november ordnade 
Finsksvenska handelskammaren 
ett jubileumsseminarium i Hel
singfors och Stockholm. 

• Under seminariedagen i Helsing
fors deltog cirka 270 personer. 
• I Stockholm deltog nästan 
400 personer. 

Anton Nygård, Walle Vest, Charlotte Alén,  Simon Yliaho och Tom Viitanen var några av de studerande som deltog i Finsksvenska handelskammarens 
jubileumsseminarium. foto: anna Sourander

”Vasa utvecklas hela tiden. Det  
märker jag varje gång jag är hemma  
och hälsar på.” Anton nygård

Kyrkan delar 
ut 240 000
Kyrkans forskningscentrals 
stipendier ges till sammanlagt 
21 forskare nästa år.  totalt 
 delar man ut drygt 240 000 
euro.

De största stipendierna tillfaller Pie-
tari Hannikainen, Katri Karhunen, 
Riikka Myllys och Minttu Väisä nen 
som alla får stipendier på 20 880 
 euro.

Hannikainen forskar i nya guds-
tjänstgemenskaper inom evange-
lisk-lutherska kyrkan i Finland. 

Karhunen forskar i muslimska 
kvinnor och religiös klädsel på 
 arbetsplatser inom hälso- och soci-
alvård. 

Myllys forskning behandlar ut-
övande av handarbete och kvinnors 
religiositet. 

Väisänen granskar hur organisa-
tioner inom evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland har påverkat det 
politiska systemet i flyktingfrågor 
och konfliktförebyggande arbete 
1990–2015.

De svenskspråkiga stipendier-
na går till Eetu Kejonen för forsk-
ning kring hur homosexuella upp-
lever att de bemöts i väckelserörel-
ser och Henrica Lindholm som fors-
kar kring diakonalt arbete.
Spt-CAtrin SAndvik

Bebisar får 
president-
present
alla som föds den 6 december 
i år kommer att få ett brev av 
presidentparet.

Presidentparet gratulerar varje baby 
som föds den 6 december 2017 med 
ett brev. 

Samtidigt får bebisarna ett paket 
av Marthaförbundet som inne håller 
bland annat sockor, vantar och  
en mössa stickade av frivilliga mart-
hor.

På självständighetsdagen den 6 
december kommer presidentparet 
också att vara med på kransnedlägg-
ning på Hjälteplatsen på Sandudds 
begravningsplats i Helsingfors. Da-
gen fortsätter med gudstjänst i Dom-
kyrkan och en tacksägelsegudstjänst 
i Uspenskijkatedralen. 

Före kvällens festmottagning går 
presidentparet ut på balkongen på 
Presidentens slott för att följa stu-
denternas festtåg. Spt-CAtrin SAndvik

Mörkertiden 
börjar– slutar 
i januari
i går började mörkertiden  
i byn nuorgam i nordligaste 
lappland. solen går upp igen  
i januari, skriver Yle.

Solen går upp i gränsbyn nästa gång 
den 17 januari nästa år.

I dag inleds mörkertiden i Utsjoki 
där den också kommer att avslutas 
en dag tidigare än i Nuorgam. 

Under mörkertiden stiger solen 
inte över horisonten på hela dagen.
Spt-CAtrin SAndvik


