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Det beh6vs virdare som
kan svenska. Dlirfiir satsar
SvenskaKulturfonden pA en
nitkurs i svenska f6r ryska
virdare. Bra id6, sHger barnsttirning har undervdrderade morskan Natalia Shebet.
kapaciteter.De jobbar bra och
kan tillfcira mycket till olika Blodtrycksmiitare,spruta, mediarbetsgemenskaper.De behii- cin... Det ska finnas hundratals
ver bara mer stcid i arbetet. Pi vardord i ordlistan pi sajten
m{nga arbetsplatser finns det Virdsvenska.fi. Och listan fylls
okomplicerade rutinarbeten pA helatiden.
som passaren person med utVeronica Gilhoolys fciretag
vecklingsstcirning, konstaterar Learnwell har fitt rooooo euro
Holms.
frin Svenska kulturfonden frir
att bygga och lansera en webbOptima utbildar som biist kurs i svenskafcir ryska virdare.
arbetskonsulenter inom proLyckas det kan kursen civerjektet OptiMeraz. Dessa ska siittastill flera sprik, till exempel
arbeta enligt metoden "Arbete vietnamesiska.
med stcid"vilket innebdr att kliMen fcirst ryska. Id6n har
enten ska fi jobb pn den cippna hiingt med liinge, stiger Tove
arbetsmarknaden,fi avtalsenlig Ekman pi Kulturfonden.
- Det har ldnge stitt i vir
lcin och ha tillging till en arbetskonsulent som ger individuellt verksamhetsplanatt vi ska stcida
stcid.
svenskundervisningfcir invandArbetstagaren kan vara ut- rare i vissayrken. irerdare dr en
vecklingsstcird, men dven till strategisktviktig grupp. Det beexempel'.en ungdom som av hcivsvirdare som kan svenska,
olika orsaker har svirt att kom- specielltinom dldreomsorgen.
ma sig ut pi arbetsmarknaden.
Varfiir iust' ryska,virddre?
- Arbetskonsulentenska helt
- Det finns redan en stor
enkelt marknadsfcira arbets- grupp ryska vdrdare som jobbar
tagaren fcir arbetsgivaren. En i Finland. Vi riktar ossocksi till
lingtidsarbetslcis
personkanske vardare i Rysslandsom planerar
saknar det sj[lvfrirtroende som flytta till Finland.Om dethiir fcirkrdvs fcir uppgiften, slger Anki stjket lyckas kan vi satsapi anSundqvist.
dra sprAkoch yrken i framtiden.
Hon dr fcir tillfiillet tjiinstledig
arbetskonsulent fr6n K6rkulla Sajten 6r gratis och inneh6lsom fungerar som koordinator ler material som v6rdarna kan
och ansvarig fcir utbildningen studerapi egenhand. Klarar de
av Arbetskonsulenteri metoden att ta sig igenom de interaktiva
provenpi alla tio nivierna fir de
"Arbete med stcid".
Hon p&pekar att metoden gi en gratis veckoling intensivutveckladesfcir personer med kurs i konversationpi svenska.
utvecklingsstiirning, men har
Barnmorskan Natalia Shebet
fungeratbra dven fcir andra som i Helsingforst5rckerkursen ?iren
behciverstiid i att hitta, fi och bra id6.
behilla ett arbete.
Kan du tiinka dig gi den?
- Absolut! Nu iir min finska pi
Milet iir att,arbetskonsulent
skulle bli en yrkesutbildning en sidan niv6 att jag kan bcirja
i framtiden^i dag iir det frdmst med ett nytt sprik. Niir jag flyten kompletterandeutbildning.
tade till Finland 1997orkadejag
inte ldra mig tvi nya spr&ksamKATJA NYMAN tidigt. Flytten tog krafterna.
katja.
nyman@vasa
bladet.fi
Behiiver du svenska pi
tel7848480 iobbet?

Natalia Shebet har ryska som
modersmAl och jobbar som
Veronica Gilhooly planerar barnmorska i Helsingfors. Hon
webbplatsen
V6rdsvenska. vill l5ra sig svenska och tycker
fi som ska 6'ppnaspi h6sten. ndtkursen Hr en bra id6.
Foto:AnnikaWilms
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- Varje vecka sttiter jag pA
svensksprikiga patienter. Det
skulle vara en fcirdel fcir mig att
kunna svenska.Det iir viktigt att
fi vird pi sitt modersmil.
Hon tycker en ndtbaseradkurs
funkar fcir att liira sig grunderna.
- Men sedanbehcivspraktisk
6vning.
Shebettror kursen kan locka
ocksi i Ryssland.
- Men fciratt komma hit riicker
det inte med svenska.Man mAste
kunna finska ocksi.
VeronicaGilhooly iir mitt uppe
i planeringen.Sajtenfinns redan,
och nu fyller hon pi den med
material.Hon intervjuar virdare
fcir att ta reda pi vilken sorts
ord de behiiver.Birgitta Dahl pi
yrkeshiigskolanArcada iir med i
projektet som expert. Gilhooly
anlitar ocksi konstndrer och
6versiittare.
- Det ska finnas .rooo handritade bilder. 2ooav dem har att
gcira med vird. Det ska ocksA
finnas ljudfiler diir anviindarna
fir hcira hur orden l6ter pi finlandssvenska,sdgerGilhooly.
I ordlistan finns vdrdord, men
ocks6 annat som behcivsfcir att
samtala med en klient pi ett
seniorhem. Pe sajten samlar

Gilhooly tidningsartiklar
som
har med dldreomsorg att gtira.
De fungerar som civningar i liisfcirstielse.
- Det finns ocks& civningar
i telefonsvenska.
Utciver svenskkursen innehiller portalen allt en v6rdare
behtjver veta fijr att siika jobb
i Finland.

L6nkar till myndigheter, information om det finliindska
samhiilletoch om seniorservicen
i Finland. Med ett cv-verktyg
kan man skicka anstikningardirekt till sjukhus, ilderdomshem
och andra virdinr?ittningar i
landet. Registreradeanviindare
kan cippna en profil som jobbscjkandesi arbetsgivarnakan ta
kontakt, och det ska finnas en
lista pi ledigajobb.
MaterialetfinnspAbAdesvenska, ryska,finska och engelska.
Gilhooly hoppas sajten ska
vara klar att cippnastill hcisten.
- Mitt fdretag ska marknadsfcira portalen i Finland och i de
sexstcirstastddernai Rvssland.
ANNIKA WILMS
lms@vasabladet.fi
annika.wi
tel 050-3435286

