Studera!

Ella Väisänen frigör sig i ”The art of
arguments”. Hon är en av de sista
studerande på Yrkeshögskolan
Novias scenkonstutbildning som fått
sin utbildning i Vasa. Sedan hösten
2017 finns den i Jakobstad.

En tematidning om utbildning, skolor
och kurser från Vasabladet, Österbottens
Tidning och Syd-Österbotten

Foto: Jonas Brunnström

Scenkonsten löser 
upp många knutar

Sidan 16
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Kära dagbok,
Jag är kär. Jag älskar
vetenskapssammanhanget
som jag är en del av.
ANSÖK om ditt livs bästa plats och förälska dig

#åakärlek

S e r i k t l i n j e r n a f ö r d i n f ra m t i d p å vå r n ya we b b p l a t s w w w. a b o . f i

DU SOM STUDERAR
BEHÖVER INTE
BETALA FULLT PRIS!
Som studerande får du -50% rabatt på e-tidningen
eller -30% rabatt på papperstidningen inom landet.
Gå in på tidningens prenumerationssida.
Skriv in respektive kampanjkod fältet ”kampanjkod”
och aktivera.

prenumerera.vbl.fi
Kampanjkod: VBSTUD

prenumerera.ot.fi
Kampanjkod: OTSTUD

prenumerera.sydin.fi
Kampanjkod: SYSTUD
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spana in det här
”Kurserna förändrar en som person,
du blir själv lugnare, m
 er fridfull.”
Betu Simba från Kenya om magisterutbildningen i fredsoch konflikthantering vid Åbo Akademi i Vasa. Sidan 17

Enda förstavårdarutbildningen på
svenskai Finland finns på Arcada i Hel
singfors. Ida Törnroth blev klar 2016.
Sidorna 18–19

15

studerande får plats på Yrkes
högskolan Novias nya e-socionom
utbildning. Sidan 10

Många gymnasier väljer att satsa på
speciallinjer – Närpes gymnasium är
ett av dem.
Sidan 5

Det finns massvis
med utbildningar
i Svenskfinland. Vi
listar utbildnings
linjerna från Uleå
borg i norr via
Österbotten till
Åboland och vidare
till östra Nyland.
Sidorna 11–15

Blivande vild
marksguider lär
sig att guida dig
i naturen. Sidan 9

tema utbildning
Studera! är en tematidning som 
utkommer som bilaga i Syd-Österbotten
10.2.2018 och i Vasabladet och Öster
bottens Tidning 11.2.2018.
Utgivare: HSS Media Ab

Ansvarig utgivare: Niklas Nyberg
Kontakta redaktionen:
fornamn.efternamn@hssmedia.fi
Vi som …
skrev och fotograferade: Jonna Gran-

qvist, Sarah Grönstrand, Ann-Sofie
Långvik, Alexandra Furu, Jonas
Brunnström, HBL
layoutade: Jonna Granqvist
tryck: Botnia Print, Karleby

Följande tema: Bil, båt och fritid
utkommer den 6 april 2018.
Du som vill annonsera där kontakta
annonsavdelningen: telefon 06-7848 202,
annonser@hssmedia.fi
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ARCADA.FI

GEMENSAM ANSÖKAN 14–28.3.2018

TRO DET
ELLER EJ
IBLAND BEHÖVER MAN HJÄRTAT LIKA
MYCKET SOM HJÄRNAN I STUDIERNA.

Går du ut högstadiet i vår
eller saknar du examen?
Satsa på yrkesutbildning!
Vårt utbud hittar du på www.yrkesakademin.fi
Du ansöker via gemensam ansökan under tiden 20.2–13.3.2018 på
www.studieinfo.fi

Din väg framåt! Gå en kurs, byt yrke
eller fördjupa din kompetens.
Kurser hittar du på www.eduya.fi
Utbildningar med kontinuerlig ansökan finns på
www.yrkesakademin.fi

Alla jobb handlar inte om enbart
kunskap. I många yrken behövs också
kärlek och omsorg.
Om du vill ha ett meningsfullt jobb
för människan bekanta dig med vårt
utbildninsutbud.

mångsidighet, mångfald med
respekt för människan

Seurakuntaopisto.fi/kredu
NYKARLEBY • TRÄSKÄNDA • PIEKSÄMÄKI • LAPPO • RUOKOLAX
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Trummor, skrot och dans i Närpes

trumvirvlar bryter tystnaden i simhallens aula. Ljudet kommer
•frånNågra
musiksalen där musiklinjen precis har börjat lektionen.
Närpes. – Ska vi jobba vidare på
”Good Time”, säger musikläraren
Richard Mitts och studerande Linus
Pått slår takten med trumpinnarna.
Madelene Pada, Margaret Fadul,
Lina Wikman och Paola Björklund
stämmer in med sång ochWalter
Forsén och Odin Rausk kompar på
bas och keyboard.
På andra våningen pågår en helt
annan verksamhet. Flickorna på
gymnasiets träningslinje lyfter skrot,
medan fotbollslinjens studerande
tränar i bollhallen en bit bort. Fot
bollsläraren Alexandru Marca skö
ter visselpipan.
Tisdag morgon är speciallinjernas
morgon i Närpes gymnasium den
här perioden. Träningslinjens lära
re Anna Fröding berättar att de all
ra mest hängivna sportarna kan ha
upp till tio timmar idrott i veckan.
Emelie Lassas, Alexandra Hellsten
och Emilia Launonen har valt trä
ningslinjen. Alla tre har olika bak
grund inom sport och gymnastik.
Emelie Lassas har tränat redskaps
gymnastik sedan barnsben, Emilia
Launonen är aktiv friidrottare och
Alexandra Hellsten har spelat fot
boll i tio år.
– Jag valde mellan idrott och fot
boll, men idrott passade bättre. Då
fick jag möjligheten att bygga upp
mig efter en skada i fjol, säger Alex
andra Hellsten.
– Jag tränar friidrott mest kvällstid,
men i skolan kan jag träna styrke
träning som jag annars inte skulle
hinna med. Styrkan är viktig även för
en friidrottare, säger Emilia Launo
nen.
En del av dem som väljer idrotts
linjen, eller träningslinjen, gör det
också för att de vill må bra och trä
na mer.
– Det är roligt att det inte bara är
elitidrottare som väljer tränings
linjen utan att det också finns de
som vill satsa på hälsan, säger lära
ren Anna Fröding.
Utöver de ordinarie gymnasiestu
dierna kan de studerande vid gym
nasiet i Närpes välja fotbollslinje,
idrottslinje, danslinje, musiklinje
eller huslig ekonomi.
Mer än hälften av alla studerande
vid gymnasiet har valt någon special
inriktning. Fotbollsspelarna är de
mest morgonpigga, som två dagar i
veckan börjar träningspasset redan
klockan kvart över sju.
– De har verkligen ett brinnande
intresse, säger gymnasiets rektor
Mikael Snickars.
I viss mån är det till och med möj
ligt att välja två speciallinjer. Till
exempel kan en musikstuderande
också välja dans, eftersom dans
linjen övar efter skoltid. Det går till
och med att kombinera idrott och
musik i de flesta fall.
Speciallinjerna i Närpes gymna
sium ger ingen examen utan ska
betraktas som komplement och för
djupning. De som önskar kan också
avlägga gymnasiediplom i ämnet.
– Speciallinjerna erbjuder en kon
trast till det sittande arbetet, säger
Mikael Snickars.
Att erbjuda specialinriktningar för
de studerande är också ett sätt för
skolan att profilera sig.

Linus Pått knackar igång musiklektionen med trumpinnarna och Walter Forsén på bas hakar på. De har valt musiklinjen vid Närpes gymnasium.

Två olika slag av specialinriktningar

•

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar gymnasier tillstånd
för särskilda utbildningsuppgifter, vilket ger extra stödpengar
till de gymnasierna. Totalt finns
det 75 gymnasier i landet med
särskilda utbildningsuppgifter.
I Österbotten har idrottslinjen
vid Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium och IB-linjen vid Vasa
övningsskola fått tillstånd för

•

särskilda utbildningsuppgifter
beviljade av ministeriet.
Gymnasier kan ha speciallinjer
utan att ansöka om tillstånd, och
det är det många som har. I Österbotten finns olika speciallinjer på
svenska vid Närpes gymnasium,
Kronoby gymnasium, Jakobstads
gymnasium, Pedersöre gymnasium, Topeliusgymnasiet och
Kristinestads gymnasium.

•

Närpes gymnasium, specialinriktningar
Fotbolls- och ishockeylinje
i samarbete med YA:
15 fotbollsstuderande, 
blandade årskurser.
Musiklinje: åk I: 9 studerande, åk II:
– De som vill satsa på fotboll,
idrott, musik och dans kan välja sin
närskolaoch samtidigt få en möj
lighet att syssla med det de tycker
om och som de annars utövar som
hobby.Samtidigt blir det en bra av
vägning att få hålla på med något
praktiskt utöver gymnasiestudier
na. Det ger absolut ett mervärde.
Fotbollslinjen är den äldsta. Den
startade 1998 av dåvarande gym
nastikläraren Göran Småros. Förra
skoldirektören Gunvor Skogman
tog initiativ till musiklinjen, som
startade hösten 2007. Eva-Lis Mård
startade upp träningslinjen hösten
2013.
Även ishockey finns som inriktning
i samarbetet med Yrkesakademin,

11 studerande, åk III: 12 studerande.
Träningslinje (idrottslinje): över
30 studerande, blandade årskurser.
Danslinje: 13 studerande, blandade
årskurser.

Att träna styrkan är viktigt även för en friidrottare, säger Emilia Launonen på årskurs två. Hon går träningslinjen vid Närpes gymnasium.

– Har det varit en tråkig dag i sko
lan glömmer man genast bort det
när danslektionen börjar, säger Moa
Häggblom.
De studerande kan också avlägga
men det här läsåret fanns inte till ett gymnasiediplom i dans.
räckligt många spelare.
– Det är en bra sak att ha på sitt
– Just nu är det för få ishockey cv, speciellt om man vill syssla med
spelare, så ishockeylinjen är lite på dans, säger dansläraren Anna Teir,
is för tillfället kan man säga, säger som leder danslinjen tillsammans
Snickars.
med Sandra Sundlin.
I diplomarbetet ingår att planera
Den yngsta linjen är danslinjen, och lära ut koreografi samt att göra
ett skriftligt arbete inom dans.
som startade 2015.
Många av dem som väljer danslin
På danslinjen testar de olika dans
jen har också deltagit i Medborgar stilar, bland annat ”commercial”
institutets eller i musikinstitutet med fart och fläkt, eller ”lyrical”,
Legatos danskurser. Men tidiga som handlar om att de utgående från

re dansstudier är ändå ingen för budskapet i sången ska förmedla en
utsättning för att söka till gymna känsla med dansen.
siets danslinje.
– Det är utmanande att jobba på att
– Det bästa är ju att man får hålla få in rätt feeling till varje stil, säger
på med sitt intresse och dessutom Linnea Göthelid.
få det till godo i skolan, säger Selina
Hon är så hängiven dansen att hon
Yrttiaho på årskurs två.
deltar i skolans dansövningar trots

att hon redan har blivit student och
inte längre går i gymnasiet.
Sporadiskt har de vid Närpes gym
nasium även haft kurser i huslig eko
nomi.
En sådan kommer att starta nu på
vårterminen.
Finns det plats för fler inriktningar vid gymnasiet i Närpes?
– Det kan hända att vi har nått grän
sen nu. Jag vet inte om vi klarar av
mera med våra resurser. Det hand
lar också om att lyckas få det sche
malagt så det blir vettigt. Det blir
schema
krockar redan nu, säger
Mikael Snickars.
Han berättar att det även har fun
nits ”lösa ritblad” för linjer som
hundskola eller hästskötsel, men
de genomfördes inte.
text och foto: Ann-Sofie Långvik
ann-sofie.langvik@hssmedia.fi
06-7848 734
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De lär sig vårda hela kroppen

Tvärtemot vad många tror är kosmetologutbildning mer än
•hudvård
och smink. Studerandena får lära sig allt från massage
till fotvård. Ett eget företag är målet för många.
Vasa. I skönhetssalongen Studio
Parcos tar kosmetologstuderande
vid Vamia dagligen emot kunder.
Där får studerande
na öva både
kundbetjäning och olika behand
lingar.
Denna dag är det bland andra J
 ulia
Brokvist från Malax, Katja Jyjora
från Nykarleby och Isabella Han
ses från Kristinestad som samsas i
salongen. De utför behandlingarna
medan läraren Sophia Hudd instrue
rar under arbetets gång.
Alla tre studerande uppskattar att
få lära sig nya saker – teori och prak
tik går hand i hand – och att för för
sta gången få utföra en behandling
efter att ha läst om den är givande.
Men de har även alla sina egna spe
cialområden som intresserar dem
mest.
– Massage är min favoritbehand
ling. Jag kopplar av och får använda
mina händer, säger Hanses.
– Jag skulle säga fotvård. Man ser
bäst resultat direkt och kunden själv
märker hur lätt det känns att gå el
ler hur fina naglarna är, säger Julia
Brokvist.
Hon framhåller att kosmetolog
utbildningen är mångsidig. Man
lär sig grunderna i många behand
lingar och lär sig att behandla hela
kroppen.
– Ofta tror människor att en kosme
tolog bara gör make-up. Men det är
faktiskt många olika behandlingar.
Det är ansiktsvård, kroppen, fötter
na, händerna. Det är väldigt brett
egentligen, säger Brokvist.
Hur studerande hittar till utbild
ningen varierar – en del kommer di
rekt från högstadiet, andra har en
annan utbildning i bagaget. Brokvist
har gått gymnasiet, Jyjora är utbil
dad frisör och Hanses började stu
dera till kosmetolog direkt efter hög
stadiet.
– Jag tyckte det verkade som en
intressant utbildning och jag tyck
er om att jobba med händerna, sä
ger Hanses.
– Jag skulle rekommendera linjen
till alla som älskar estetiska trender.
Vi har ganska bra koll på vilka pro
dukter och vilken kosmetik som an
vänds olika länder, säger Jyjora.
Både Jyjora och Hanses var sedan
tidigare intresserade av ämnet. Bro
kvist sökte sig till utbildningen för
att hon ville vårda och göra något
praktiskt.
Alla tre har som mål att endera
starta eget eller jobba på en salong.
De vill inte sluta lära sig och planerar att fördjupa sig i olika behand
lingar.
Att bli egenföretagare är vanligt
bland utbildade kosmetologer och
kurser i företagande ingår i studi
erna.
De som har en utbildning sedan ti
digare kanske grundar ett företag
snabbt efter utbildningen, medan
de som kommer direkt från högsta
diet kanske väntar några år.
– För många 17–18-åringar kan det
kännas främmande att starta eget.
De kan göra slag i saken efterett par
år, säger Hudd.

Kosmetolog
utbildningen

•

Kosmetologutbildningen vid
Vamia är en grundexamen inom
skönhetsbranschen.
Studietiden är cirka tre år för
de som söker in med högstadie
utbildning. De som redan har
en utbildning studerar cirka
två år.
Det finns en svensk- och en
finskspråkig linje. Det finns 16
platser på den svenska linjen.
Den första kursen på svenska
ordnades 2014.
Både svensk- och finskspråkiga
verkar i samma salong, Studio
Parcos, som finns i anslutning till
Vamia (Krutkällarvägen 2).

•
•
•

”Man får den
där yrkesfinskan.
Man lär sig många
ord man inte
kände till förr.”
julia brokvist

Julia Brokvist ger Isabella
Hanses en ansiktsbehandling
medan deras lärare Sophia
Hudd handleder.

”Jag tyckte det
verkade som en
intressant utbildning och jag tycker
om att jobba med
händerna.”

betar Vamia med Novia för att göra
det smidigare för studerande att
börja studera till bland annat este
nom.
– Vi har några elever som efter av
slutade studier började studera på
estenomlinjen i höstas. De har haft
stor nytta av att ha kosmetologut
bildningen i bagaget, säger Hudd.

isabella hanses

De som studerar till kosmetolog
vid Vamia får ett naturligt språkbad
eftersom både de finsk- och svensk
språkiga studerandena vistas i sam
ma lokaler – bland annat i salongen
Parkos där de tar emot kunder.
– Man får den där yrkesfinskan.
Man lär sig många ord man inte kän
de till, säger Brokvist.

Men det finns även andra alterna
tiv.
– Man kan jobba med produktför
säljning hos en importör, eller utbil
da andra, säger Sofia Hudd.
Det finns även möjlighet att studera
vidare, endera kan man bygga på ut
bildningen med inriktning på exem
pelvis fransförlänging eller naglar,
eller också kan man fortsätta studera
på högskola. Sedan förra året samar

text och foto: Alexandra Furu
alexandra.furu@hssmedia.fi
06-7848 200

Studerande får öva att göra behandlingar på varandra. Katja Jyjora från
Nykarleby får manikyr av studiekompisen Julia Brokvist.
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Evangeliska folkhögskolan

Bli den du är.
Ettåriga studier:

C

linje

Ulrika Eleonoravägen 3
64100 KRISTINESTAD
Tel. 040 147 7047

Inte bara ett mellanår

Vasa Campus

en linje med fokus på din kreativitet

film
foto

linje

- studentexamen
- idrottsinriktning
- möjlighet till distansstudier

youtube
webb

B

ledarskap
själavård

S
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sport

mission
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musik
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media
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the language programme, språklinjen

Läs mera: www.efo.fi
Strandgatan 21–22, 65100 VASA tfn: 010 327 1610, info@efo.fi

Bra idé

Tänkande

Kreativitet

Lösning

Västra Nylands folkhögskola
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yrke

ekologiskt

www.vnf.fi

Tipsa redaktionen
nyheter@vasabladet.fi
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Vetenskap

Nyheterna finns
mitt ibland oss
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AXXELL

Studera musik, ljudteknik och musikproduktion
vid Axxell Lappfjärd!

Skapa

FRÅN UTBILDNING
TILL ARBETE

Hitta din utbildning hos oss! Ansökan till
19 yrken i gemensam ansökan pågår
20.2 - 13.3 på www.studieinfo.fi.

Ansökan inför läsåret 2018-2019 pågår på www.axxell.fi.

Mera information på www.axxell.fi/gea

Mera information på www.axxell.fi/musik

LINJER 2018-2019
LINJER 2018-2019

Sök till Optima!

TRÄBÅTSBYGGE
TRÄBÅTSBYGGE
I KUGGOM

Individuellt, intressant och innovativt

I KUGGOM

förbåtkultur
intresserade
av båtkultur och hantverk!
Utbildning för Utbildning
intresserade av
och hantverk!

Ansökan via www.studieinfo.fi. Ansökningstider:

DJURVÅRD

DJURVÅRD

Vill du veta mer
omdu
sällskapsdjur
Vill
veta meroch
omhusdjur?
sällskapsdjur

20.2-13.3 Grundläggande yrkesutbildning
14.3-4.4 Yrkesutbildning med krävande särkilt stöd: TELMA, VALMAsp
22.5-24.7 Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning: VALMA

och husdjur?

HUNDKONSULTHUNDKONSULT

Träning med hund
är ett centralt
ämne!är
Träning
med hund

HYÖTYRUOTSI / NYTTOSVENSKA

ett centralt ämne!

HYÖTYRUOTSI / NYTTOSVENSKA

Välivuosi täynnä elämyksiä!

Välivuosi täynnä elämyksiä!

GRUNDLÄGGANDE STUDIER FÖR VUXNA

GRUNDLÄGGANDE
Inkörsport
till fortsatta studier

STUDIER FÖR VUXNA

10+Inkörsport till fortsatta studier

Bättre betyg, ett språngbräde till framtiden!
10+

Bättre
betyg, ettI OCH
språngbräde
till framtiden!
SVENSKA FÖR
INVANDRARE
II

Är du invandrare i Finland och vill lära dig svenska?

SVENSKA FÖR INVANDRARE I OCH II

Är du invandrare i Finland och vill lära dig svenska?

Anmälan och mer information: www.mwi.fi

KRISTINESTADS GYMNASIUM

tillsamman s

NÄRPES GYMNASIUM

11-15.6
Blåsorkesterläger
Lärkkulla i Karis, Raseborg

VI
bä ttre

GYMNASIET I PETALAX

4-8.6
Miniwegelius
för yngre stråkar
Omnia Finns, Esbo

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM

4-8.6
Musikläger
för barn och unga
KREDU - Kristliga folkhögskolan,
Nykarleby

VASA GYMNASIUM
VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK

26.6-6.7
Huvudkursen
Västra Nylands folkhögskola
i Karis, Raseborg

Sök nu! Du kan bo på vårt internat. Tag kontakt:
info@akan.fi - 019-576 9500 - www.akan.fi

VÖRÅ SAMGYMNASIUM

Mer info hittar du via www.optimaedu.fi/gea

KORSHOLMS GYMNASIUM

OPTIMA: JAKOBSTAD, NYKARLEBY, VASA, PARGAS, HELSINGFORS, BORGÅ

Sök nu!
Du kan bo på vårt internat.
Tag kontakt:
info@akan.fi - 019-576 9500 www.akan.fi

8 En tematidning från VBL/öt/sydin

februari 2018

För många studerande är det första gången de står på långfärdsskridskor. Därför testar de utrustningen nära land först.

Guidar dig ute i vildmarken

Är du på väg ut på en guidad tur i vildmarken i Norden är sannolikheten ganska stor att guiden
•utbildats
i Kronoby. På Kronoby folkhögskola utbildar de studerande sig till vildmarksguider.
I Ådö fiskehamn i Jakobstad blåser
det kallt och en grupp blivande vildmarksguider håller på att sätta på
sig långfärdsskridskor.
Gruppen består av elever som studerar första året vid Kronoby folkhögskolas Outdoor Academy.
Förhållandena är inte helt idealiska med tanke på vinden.
– Åker man för nära iskanten finns
en risk att ett isflak lossar, men det
är sånt de behöver lära sig och som
vi ska prata om, säger Erik Rudels.
Det är första gången som flera står
på långfärdsskridskor och därför lär
de sig först den rätta tekniken. Sedan får de lära sig grupphantering i
ismiljö. Det finns en hel del att tänka på.
Till exempel hur de ska göra om
någon går genom isen eller skadar
sig ute på tunn is.
– Vi går igenom riskerna och går
igenom hela konsekvenstänket, säger Rudels.
En av deltagarna är Jonathan Andersson från Sverige. Han fick tips
om utbildningen via en tidigare studerande.
– Jag vill inte ha ett normalt sju till
fyra-jobb och så vill jag jobba utomhus med utmaningar. Efter utbildningen vill jag jobba som guide i Sverige eller Norge.
Han och hans klasskamrater har
bland annat fått lära sig hur man använder kompass och karta, paddlar
kajak och grunderna i klättring.
– Jag har lärt mig navigera i dimma

Minna Rintamäki från Ytteresse valde Outdoor Academy eftersom hon
tycker om friluftsliv.

Outdoor Academy vid Kvarnen

•

•

Ett nordiskt utbildningskoncept
inom friluftsliv och ledarskap. För
att gå utbildningen måste man
vara 18 år.
Finns i Kronoby, men under
utbildningen reser klassen till
olika destinationer i Norden.
En tvåårig utbildning, men det
är möjligt att gå bara ett år.

Det första året fokuserar
på de tekniska grunderna i
olika friluftsgrenar, personliga
färdigheter och gruppdynamik.
Det andra året fokuserar på
ledarskap och hur man tryggt
ska guida en grupp människor i
naturen. Det andra året tar man
också vildmarksexamen.

uppe på ett fjäll. I tre dagar såg vi inte mer än 20 meter framför oss, säger Andersson.
Enligt Eric Rudels brukar en
tredjedel av eleverna komma från

Sverige, en tredjedel är finlandssvenskar och en tredjedel är finskspråkiga.
– Finskspråkiga som vill jobba som
vildmarksguide i hela Norden inser

•
•

•

Eric Rudels är havskajakguide och en av lärarna för friluftslinjen i Kronoby. Enligt honom är det enkelt att få jobb efter utbildningen om man är
beredd att resa.
att det här är ett bra sätt att lära sig
svenska, säger Rudels.
Ungefär tre till fem studerande per
termin kommer från Österbotten.
Minna Rintamäki från Ytteresse är
en av dem.
– Jag har lärt mig allt möjligt från
vad man ska ha med sig på olika turer till hurdan klädsel och utrustning man ska ha, säger hon.
Enligt Rudels har guider som gått
utbildningen inte svårt att få jobb –
om man är beredd att resa.
– En stor del av kajakguiderna i
Stockholms skärgård är våra gamla
elever. Åker man till Island finns det
en chans att guiden fått sin utbildning i Kronoby eller att det är en av

våra studerande som är på praktik.
För det behövs kompetent personal. Till exempel är Rudels utbildad
havskajakguide och hans kollega Josef Westerlund är bergsguide.
Men för att söka till linjen behöver
man inte ha en massa extrema utfärder upp på höga berg i ryggsäcken.
– Det enda som behövs är ett friluftsintresse. Man måste tycka det
är roligt att vara ute. Tekniken är vi
bra på att lära ut så den behöver man
inte kunna.
– Trivs man inte utomhus har man
inget här att göra.

Sarah Grönstrand
sarah.gronstrand@hssmedia.fi
06-7848 803
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Evangeliska folkhögskolan förnyar linjer

När Evangeliska folkhögskolan i Vasa slår upp dörrarna till nyrenoverade lokaler i höst
•startar
även två helt nya linjer. Linje C och linje B ersätter de gamla kreativa linjerna.
Vasa. Tidigare har Evangeliska folkhögskolan erbjudit linjer som fokuserat specifikt på till exempel musik
eller foto och it, men nu har man valt
att baka ihop alla kreativa ämnen till
en linje, linje C. C står för ”creativity”
(kreativitet på engelska) och den ettåriga linjen är indelad i olika korta
moduler, där man fokuserar intensivt på ett praktiskt ämne under en
veckas tid.
– Linjen innehåller mycket av det
vi har sysslat med tidigare, men med
lite nytt upplägg och innehåll, säger
Niklas Lindvik, utbildningsplanerare på Evangeliska folkhögskolan.
– Till de olika modulerna hör film
och foto, att lära sig vara kreativ på
webben till exempel på Youtube,
färg och form, grafisk design, k
 reativ
musik och ljud och ljus. Dessutom
innehåller den en bit friluftsliv,

det blir kanske ett överlevnadsläger.
Linje B är en Bibellinje – något som
Evangeliska folkhögskolan inte erbjudit på över 20 år.
– Vi tänkte försöka starta upp en sådan igen, men med nytt och fräscht
innehåll och med praktisk förankring. Tanken är inte att man ska sitta
instängd i ett klassrum, säger Lindvik.
Linje B fokuserar på bland annat
ledarskap, själavård, mission och
ordnande av evenemang. Även den
är ettårig, men det ska också vara
möjligt att gå linje B eller linje C i
ett halvår eller bara några månader
om det är det som passar bäst in i ens
livssituation.
– Våra linjer är klassiska folkhögskolelinjer som inte ger någon exa
men, men dit vem som helst kan

komma och studera när som helst.
Efter högstadiet, efter gymnasiet,
ellersom vuxen om man behöver
en paus i arbetslivet, säger Lindvik.
Språklinjen, som döpts om till linje
S, är den enda som ser ut som tidigare. Den är till för personer som
inte har svenska som modersmål,
och handlar i korthet om att studera svenska i ett år.
Just nu renoveras folkhögskolans
lokaler, och en del av de byggnader
där de tidigare verkat ska rivas för
att ge plats åt bostadshus. Flytten in
i de nyrenoverade klassrummen och
internatet sker under sommaren, så
att allt är redo när höstterminen inleds.

Jonna Granqvist
jonna.granqvist@hssmedia.fi
06-7848 216

Evangeliska folkhögskolans nya lokaler, kallade Evangeliska centret,
kommer bland annat att finnas i huset som kallas Kursgården, P
 iispanens
hus, på Strandgatan i Vasa. Foto: Arkiv/Catrin Sandvik

Musik och ljud grunden på Axxell i Lappfjärd
Axxell Lappfjärd, Lafo, har
i år breddat utbudet av
kortkurser. Filmljud är
en av n
 yheterna i
kursutbudet.
Kristinestad. Axxell Lappfjärds nya
kurs i filmljud riktar sig direkt till
dem som sysslar med lokal-tv eller
film. Den börjar i vår.
– Kursen tar upp hur man kan behandla ljudet och vilka hjälpmedel
som finns. Nu samlar vi in deltagare
från Österbotten och när vi fått tillräckligt många anmälda ska vi hitta
ett lämpligt veckoslut att ordna kursen, säger Casper Sahlström, platsansvarig på Axxell i Lappfjärd.
Axxell Lappfjärds flaggskepp är
fortfarande musiklinjen, musikproduktionslinjen och ljudtekniklinjen.
De studerande deltar i kulturutbudet
med större och mindre konserter i
Sydösterbotten.
Ungdomar ställs i dag inför många
valmöjligheter och kravet på att
snabbt skaffa sig en utbildning som
ger ett yrke.
Folkhögskolans ideologi är att erbjuda en motvikt och ett alternativ
till detta. Casper Sahlström hoppas
att ungdomar ska tillåta sig att ”låna
ett år” av de där u
 tbildningsåren
för studier vid folkhögskolan om
linjerna intresserar.
– De kan få tillbaka så mycket av
det i framtiden. Kunskapen kan användas på många sätt för ett berikat
amatörmusiker- eller teknikerliv eller om de vill studera vidare inom
området.

Musiklinjen vid Axxell Lappfjärd deltar ofta i olika kulturevenemang. Bilden är från en konsert på Ritz under Musik & Talang i Vasa 2017.
Foto: Johan Hagström

Axxell samarbetar också med
gymnasierna i Kristinestad och
Närpes. Studerande på musiklinjen
i Närpes kan bland annat utnyttja
Axxells studio för att spela in musik.
Inspelning i studio är också en av
kortkurserna som orkestrar och
band kan ta del av på Lafo.
– Där får man gå igenom hela processen på ett veckoslut, hur man spelar in, vilka mikrofoner man kan använda och hur man behandlar ljudet. Det är som en miniresa från idé
till färdig produktion.
En kortkurs för låtskrivare bygger

”Kursen tar upp hur man kan behandla
ljudet och vilka hjälpmedel som finns.
Nu samlar vi in deltagare från
Österbotten.”
casper sahlström, platsansvarig på Axxell i Lappfjärd,
om den nya kortkursen i filmljud.
på samma tanke. Kursen tar deltagaren snabbt vidare från idé färdig låt.
– Kursdeltagarna får en inblick i vilka byggstenar som behövs och får

tips och idéer för att komma snabbare framåt och göra det mera effektivt.
De använder sig också av database-

rade hjälpmedel för att skriva låtar
med både text och musik.
Kortkurserna ordnas för dem som
inte har möjlighet att delta i en hel
linje på skolan.
– Vi har plockat delar ur de långa
linjerna till kortkurserna och tänkt
att det kan intressera även dem som
inte har möjlighet att vara inskriven
ett helt år vid skolan. Då kan man
komma en helg eller ett par tre dagar
eller på distans ta del av kurserna.
Nu finns planer på att göra det enklare att ta del av undervisningen vid

Lappfjärds folkhögskola genom att
erbjuda möjligheten att i perioder
studera delar ur de långa linjerna,
musik, musikproduktion och ljudteknik.
– Men det ligger på planerings
stadiet ännu, säger Sahlström.
I dag har Axxell Lappfjärd cirka
20 inskrivna studerande från hela
Svenskfinland.

Ann-Sofie Långvik
ann-sofie.langvik@hssmedia.fi
06-7848 734
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Novia utbildar socionomer virtuellt
•

I höst inleds
utbildningen av e-
socionomer på Novia.
E står för elektroniskt och innebär att
utbildningen inte
kräver återkommande
fysisk närvaro.
Åbo. – Vi startar den virtuella utbildningen som svar på ett tydligt behov,
säger Eva Juslin som är lektor på
Yrkeshögskolan Novia i Åbo.
– Intresset har varit stort. Jag har
dagligen fått förfrågningar sedan vi
offentliggjorde nyheten.
– Många byter numera yrke mitt i
livet, andra kompletterar sin utbildning. Man märker att de har väldigt
olika bakgrund, en del har doktorsexamen eller någon annan högre utbildning i botten, säger hon.
Arbetsmarknaden har blivit väldigt rörlig, och det förklarar en del
av kursens popularitet.
– Det finns de som helt och hållet
vill byta inriktning och börja jobba med något som de anser är mera meningsfullt. Hindret har hittills
varit att alla inte kan ta studieledigt
eller lämna sin familj för långa perioder. Nu kan man i praktiken utbilda sig från början till slut hemma
vid datorn.

Förutom två närstudiedagar i Åbo
vid starten kan det mesta göras digi
talt.

Eva Juslin är lektor på Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Foto: Leif Weckström
Flerformsutbildningen till socionom är en inarbetad vuxenutbildning som länge startat vartannat år.
Det är den linjen som alltid haft flest
sökande.
E-socionomutbildningen riktas till

den som redan har studievana och
rutiner.
– Man ska vara väldigt motiverad
och målmedveten för att klara av att
genomföra hela projektet utan gruppens stöd. Därför rekommenderar vi

Vasa övningsskolas gymnasium - en skola för dig!
Välkommen till en skola med goda
resultat och trivsam miljö skapad för
den studerande!

Gymnasiestudier
Där du trivs • där du kan välja
ett flexibelt studieprogram med
fördjupning i naturvetenskap, språk,
humanistiska eller estetiska ämnen
• www.abo.fi/vos

nog inte att någon 19–20-åring ger
sig på det här, säger Juslin.
Utbildningen omfattar 210 studiepoäng och schemaläggs på tre år. Tiden kan förkortas med individuell
studieplanering.

– Jag tror att det här kommer att
sprida sig till fler utbildningsprogram. Inom Novia har vi redan en
hög digitaliseringsnivå i många utbildningar, det här är bara den första
som är digital till 100 procent. Praktik ingår fortfarande, men alla studier kan man sköta var man vill, delvis utomlands om så krävs.
Intresset har varit stort också i Sverige, där någonting motsvarande inte kommer att starta förrän 2019,
och bara i Umeå.
– Nu kan vi ju inte utbilda hur
många som helst bara för att det
görs digitalt. I år tar vi in 15 studerande till den digitala utbildningen,
samtidigt som vi erbjuder en digital bank för dem som valt andra utbildningslinjer och tillfälligt måste
vara någon annanstans. Jag har utbildat flera idrottare på landslagsnivå, och de behöver ibland skräddarsydda kurser på grund av de krav
som idrottskarriären ställer, säger
Juslin.
– Men den digitala utbildningen
är ju bara ett ytterligare steg framåt. Redan nu har vi vant oss vid att en
del sitter i klassrummet, andra deltar via Skype och någon är Ipadstuderande och samarbetar med någon
som sitter i klassrummet.

HBL

#framtidensproffs

gemensam ansökan 20.2.-13.3.2018 www.opintopolku.fi

Musikprogram
För dig som
vill jobba i kreativ miljö,
gärna musicerar i grupp,
vill delta i musikaliska framträdanden,
vill lära dig studioteknik, låtskrivning.
040 808 5010
hakijapalvelut@kpedu.fi
www.kpedu.fi/yhteishaku

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS YRKESINSTITUT

IB-linje - internationell studentexamen

Att studera färre ämnen mera på djupet
Att ha beredskap för universitetsstudier
Att vara aktiv och tänka kritiskt
Att studera i en mångkulturell flerspråkig miljö

Bildkonstprogram
För dig som vill utveckla dina
konstnärliga färdigheter, vill jobba
med form, bild, foto och film,
är kreativ och har fantasi.

Prenumeranten får mest
vasabladet.fi

BRÖLLOP & FESTER
lördagen den 24 februari

skriver Österbottens Tidning och Vasabladet
extra mycket om Bröllop & fester!
Festernas högtid närmar sig och därför vill vi bjuda er på
intressant läsning och tips till vårens examensfester, nya fräscha
receptalternativ samt de senaste erbjudandena om festlokaler,
kläder, frisyrer, blommor, catering och annat som behövs för en
minnesvärd dag.
I samarbete med:

pg

• gemenskap
• trygghet
• engagemang
pedersoregymnasium.fi
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Här är de
•finlandssvenska

utbildningarna
från norr till söder.

Möjligheternas
marknad
illustration: 123rf

Utbildningar och skolor i Österbotten
KARLEBY
•

idrott och dans

•

Gymnasium
Karleby svenska
gymnasium

Yrkesutbildning
Yrkesakademin
i Österbotten

Speciallinje: Idrottslinje

Grundexamen inom socialoch hälsovård, vuxenutbildning
Yrkesexamen i arbete
bland missbrukare,
vuxenutbildning
Grundexamen inom socialoch hälsovård
Specialyrkesexamen i äldreomsorg, vuxenutbildning
Yrkesexamen för familjedagvårdare, vuxenutbildning
Yrkesexamen för ledare för
skolgång och morgon- och
eftermiddagsverksamhet,
vuxenutbildning

•

Yrkesutbildning
Nordiska konstskolan
Bildkonstutbildning

KRONOBY
•

Gymnasium
Kronoby gymnasium
Speciallinje: Flyglinje

•Folkhögskola

Kronoby Folkhögskola
Outdoor Academy
Base Camp
Slöjd
Jakt- och naturlinje

PEDERSÖRE
•

Gymnasium
Pedersöre gymnasium
Speciallinjer:

JAKOBSTAD
•

Gymnasium
Jakobstads gymnasium
Speciallinjer:
Idrottslinje
Musiklinje

Bildkonstlinje

•

Yrkesutbildning
Optima
Grundexamen i informationsoch kommunikationsteknik
Grundexamen i pedagogisk
verksamhet och handledning
Grundexamen inom
bilbranschen
Grundexamen inom
datateknik och datakommunikationsteknik
Grundexamen inom
el- och automationsteknik
Grundexamen inom
affärsverksamhet
Grundexamen inom
konstindustrin
Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen
Grundexamen inom
byggnadsbranschen
Grundexamen inom
husteknik
Grundexamen inom
lantbruksbranschen
Grundexamen inom
livsmedelsbranschen

Grundexamen inom maskinoch produktionsteknik
Grundexamen inom
skönhetsbranschen
Grundexamen inom
textil- och modebranschen
Grundexamen inom
rengörings- och fastighetsservicebranschen

Yrkesakademin
i Österbotten
Grundexamen i musik
Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
Yrkesexamen för familjedagvårdare, vuxenutbildning

•

Yrkeshögskola
Novia
Medianom (YH),
fotografering
Formgivare (YH),
grafisk design
Formgivare (YH),
inredningsdesign
Musikpedagog (YH)
Musiker (YH)

Musiker (YH), barock- eller
kyrkomusik, flerformsstudier
Dramainstruktör (YH)
Bildkonstnär (YH)

•

Universitet
Åbo Akademi
Utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, pedagogie
kandidat och pedagogie
magister (Jakobstad/Vasa)

NYKARLEBY
•

Gymnasium
Topeliusgymnasiet
Speciallinjer:
naturvetenskap, företagsamhet och internationalism

•

Yrkesutbildning
Optima
Yrkesinriktad specialundervisning, grundexamen inom
hotell-, restaurang- och
cateringbranschen
Grundexamen inom fastighetsservice, specialinriktad
Yrkesinriktad specialunder-

visning, grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice
Yrkesinriktad specialundervisning, grundexamen inom
bilbranschen
Yrkesinriktad specialundervisning, grundexamen inom
hantverk och konstindustri
Utbildning som förbereder för
arbete och ett självständigt liv

•

Folkhögskola
Kristliga Folkhögskolan
i Nykarleby
Svenska för invandrare
Grundexamen i barn och
familjearbete
Grundexamen i pedagogisk
verksamhet och handledning
Internationella 10:an
Grundexamen i barn
och familjearbete (vuxenutbildning)
Yrkesexamen för kyrkvaktmästare (vuxenutbildning)
Handledande utbildning
för den grundläggande
yrkesutbildningen
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Uppgifterna om skolor och utbildningslinjer är hämtade från skolornas webbplatser, svenskskola.fi,
studieinfo.fi och folkhogskolor.fi.

ÖSTERBOTTEN
Gymnasium
Yrkesutbildning

Sammanställning: Felix Rantschukoff,
Jonny Smeds, Jonna Granqvist
Grafik: Kati Hiekkanen

Yrkeshögskola
Högskola, universitet
Folkhögskola

Ka rleby
Lars mo
Jakobstad
Jakob
stad

Nykarleby

Kronoby

Peders öre

juris magister

Korsholm
Va sa

Vörå

L il l ky ro

Malax
Korsnäs

Närpes
Ka skö

Kristinestad

VÖRÅ
•

Gymnasium
Vörå samgymnasium
och idrottsgymnasium

•

Folkhögskola
Norrvalla folkhögskola
Idrottsledare
Massör
Nordic Travel Arena
Personal Trainer
Språkarenan
Yrkesarenan
Campus Uni
Kostrådgivare

VASA

•Gymnasier

Vasa Övningsskola
Speciallinjer:
Bildkonstlinje
IB-linje

Åbo Akademi

Musiklinje

Vasa gymnasium

•

Yrkesutbildning
Yrkesakademin
i Österbotten
Grundexamen inom
hotell-, restaurangoch cateringbranschen
Grundexamen inom socialoch hälsovård, vuxenutbildning
Specialyrkesexamen för tolk
för talhandikappade, yrkesutbildning
Yrkesexamen för
företagare inom skogsbruk,
vuxenutbildning
Yrkesexamen för kock i storhushåll, vuxenutbildning
Yrkesexamen i arbete
bland missbrukare,
vuxenutbildning
Yrkesexamen för kock i stor-

hushåll, vuxenutbildning
Grundexamen inom bilbranschen
Grundexamen inom
byggnadsbranschen
Grundexamen inom
el- och automationsteknik
Grundexamen inom hotell-,
restaurang- och cateringbranschen, vuxenutbildning
Grundexamen inom
husteknik
Grundexamen inom
hårbranschen
Grundexamen inom
lantbruksbranschen,
vuxenutbildning
Grundexamen inom maskinoch metallbranschen
Grundexamen inom
skogsbranschen
Grundexamen inom
social- och hälsovård
Grundexamen inom
trädgårdsskötsel,
vuxenutbildning
Specialyrkesexamen för dietkock, vuxenutbildning
Specialyrkesexamen för farmarmästare, vuxenutbildning
Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarteringsoch kosthållsbranschen, vuxenutbildning
Specialyrkesexamen för företagsledning, vuxenutbildning
Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt, vuxenutbildning
Specialyrkesexamen i psykia
trisk vård, vuxenutbildning
Specialyrkesexamen i äldreomsorg, vuxenutbildning
Specialyrkesexamen i äldreomsorg, vuxenutbildning
Yrkesexamen för anstaltsvårdare, vuxenutbildning
Yrkesexamen för familjedagvårdare, vuxenutbildning
Yrkesexamen för florist,
vuxenutbildning
Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare, vuxenutbildning
Yrkesexamen för planeringsassistent, vuxenutbildning
Yrkesexamen för servitör
Yrkesexamen för servitör,

vuxenutbildning
Yrkesexamen för skogsmaskinsförare,
vuxenutbildning
Yrkesexamen för skötsel av
och omsorg om produktionsdjur, vuxenutbildning
Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom, vuxenutbildning
Yrkesexamen inom hushållsservice, vuxenutbildning
Grundexamen inom
lantbruksbranschen
Yrkesexamen för restaurangkock, vuxenutbildning
Grundexamen inom
ytbehandlingsbranschen

•Vamia

Grundexamen i audiovisuell
kommunikation
Grundexamen i informationsoch kommunikationsteknik
Grundexamen inom
byggnadsbranschen
Grundexamen inom
företagsekonomi
Grundexamen inom hotell-,
restaurang- och cateringbranschen
Grundexamen inom
mediebranschen
Grundexamen inom
säkerhetsbranschen
Grundexamen inom
skönhetsbranchen
Yrkesexamen för anstaltsvårdare, vuxenutbildning
Specialyrkesexamen för ledare av städningsarbete, vuxenutbildning

•Högskola, universitet

Hanken, Svenska Handelshögskolan
Ekonomi, magisterutbildning
i redovisning
Ekonomi, magisterutbildning
i entreprenörskap och företagsledning
Ekonomi, magisterutbildning
i handelsrätt
Ekonomi, magisterutbildning
i marknadsföring
Ekonomi, ekonomie kandidat
och ekonomie magister
General Management, Master of Science

Helsingfors universitet
Utbildningsprogrammet för
rättsnotarie, rättsnotarie och

Hälsovetenskaper: Utbildningslinjen för hälsovetenskaper, kandidat i hälsovetenskaper och magister
i hälsovetenskaper
Utbildningslinjen för klasslärare, pedagogie kandidat
och pedagogie magister
Utbildningslinjen för
speciallärare, pedagogie
kandidat och pedagogie
magister
Utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, språkbad,
pedagogie kandidat och pedagogie magister
Pedagogik och vuxenpedagogik: Utbildningslinjen för
allmän pedagogik och vuxenpedagogik, pedagogie kandidat och pedagogie magister
Pedagogiska studier för
yrkeslärare
Utbildning för ämneslärare i huslig ekonomi, teknisk
slöjd eller textilslöjd, pedagogie kandidat och pedagogie
magister
Slöjdvetenskap (ämneslärare
i textilslöjd), pedagogie
magister
Utbildningslinjen för socialvetenskaper: Utvecklingspsykologi, politices kandidat
och magister
Socialpolitik, politices
kandidat och magister
Utbildningslinjen för
samhällsvetenskaper:
Statskunskap med masskommunikation, utbildningen för
ämneslärare i samhällslära,
politices kandidat och politices magister

•Yrkeshögskola
Novia

Estenom (YH)
Ingenjör (YH), produktionsekonomi
Ingenjör (YH), byggnads- och
samhällsteknik
Ingenjör (YH), el- och automationsteknik
Ingenjör (YH), maskin- och
produktionsteknik Vasa
Ingenjör (högre YH),
teknologibaserat ledarskap
Tradenom (YH),
företagsekonomi
Barnmorska (YH)
Bioanalytiker (YH)
Hälsovårdare (YH)
Röntgenskötare (YH)
Sjukskötare (YH)
Socionom (YH)

•

Folkhögskola
Evangeliska folkhögskolan
Creativity-linjen
Bibellinjen
Språk för invandrare

Fria kristliga folkhögskolan
3 & student
Musiklinjen
Mixlinjen
Vårdlinjen
Japanologi

KORSHOLM
•

Gymnasium
Korsholms gymnasium

PETALAX
•

Gymnasium
Gymnasiet i Petalax

NÄRPES
•

Gymnasium
Närpes gymnasium
Speciallinjer:
Danslinje
Fotbollslinje
Idrottsträningslinje
Musiklinje

•

Yrkesutbildning
Yrkesakademin
i Österbotten
Grundexamen inom socialoch hälsovård, vuxenutbildning
Grundexamen i informationsoch kommunikationsteknik
Grundexamen i logistik
Grundexamen inom företagsekonomi
Grundexamen inom maskinoch metallbranschen
Grundexamen inom socialoch hälsovård
Yrkesexamen för
familjedagvårdare,
vuxenutbildning
Yrkesexamen för planeringsassistent, vuxenutbildning
Grundexamen inom
byggnadsbranschen

•

Folkhögskola
Svenska Österbottens
folkakademi
Svenska för invandrare

KRISTINESTAD
•

Gymnasium
Kristinestads gymnasium
Speciallinje: idrott

•

Folkhögskola
Axell (Lappfjärd)
Musik, producentskap
och ljud
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ÅBOLAND OCH ÅLAND
Gymnasium
Yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Högskola, universitet
Folkhögskola

Hammarland
G e ta
Eckerö

B rändö

In iö
Åbo

Saltvik
Fi nströ m

Sa lo

Parga s
Su nd

Vårdö

Jo ma la
Lu m parland
M a r ieh am n

Ku m li n ge
S ottu n ga

Houtskär
Nagu
Korp o
Ki mito ö n

L em land

Fö glö

Kö kar

Utbildningar i Åboland och på Åland
ÅBO
•

Gymnasium
Katedralskolan i Åbo

•

Yrkesutbildning
Axxell
Grundexamen i sjöfart
Grundexamen i turism

Åbo yrkesinstitut
Grundexamen inom
företagsekonomi
Grundexamen i informationsoch kommunikationsteknik

•

Yrkeshögskola
Novia
Tradenom (YH),
företagsekonomi
Bioanalytiker (högre YH),
social- och hälsovård
Hälsovårdare (högre YH),
social- och hälsovård
Socionom (högre YH),
social- och hälsovård
Hälsovårdare (YH)
Sjukskötare (YH)
Sjukskötare (högre YH),
social- och hälsovård
Socionom (YH)
Röntgenskötare (högre YH),
social- och hälsovård
Barnmorska (högre YH),
social- och hälsovård
Sjökapten (YH)

•Universitet

Åbo Akademi
Utbildningslinjen för
teologi, teologie kandidat
och magister
Doktorandprogram i teologi,
gammaltestamentlig exegetik
Utbildningslinjen för
informationsteknologi,
kandidat och filosofie

magister/diplomingenjör
Utbildningslinje för kemiteknik, teknologie kandidat och
diplomingenjör
Utbildningslinjen för kultur,
historia och filosofi, kandidat
i humanistiska vetenskaper
och filosofie magister
Utbildningslinjen för språk,
kandidat i humanistiska
vetenskaper och filosofie
magister
Doktorandprogram i historievetenskaper, nordisk historia
Doktorandprogram i historievetenskaper, allmän historia
Ryska språket och
litteraturen, filosofie magister
Engelska språket och
litteraturen, filosofie magister
Finska språket, filosofie
magister
Franska språket och litteraturen, filosofie magister
Tyska språket och litteraturen, filosofie magister
Svenska språket, filosofie magister
Nordisk folkloristik, filosofie
magister
Litteraturvetenskap, filosofie
magister
Konstvetenskap, filosofie
magister
Genusvetenskap, filosofie
magister
Nordisk etnologi, filosofie
magister
Musikvetenskap, filosofie
magister
Religionsvetenskap,
filosofie magister
Filosofi, filosofie magister
Historia, filosofie magister
Utbildningslinjen för
logopedi, kandidat
i humanistiska vetenskaper

och filosofie magister
Utbildningslinjen för psykologi, psykologie kandidat och
magister
Doktorandprogram i biovetenskaper, cellbiologi
Utbildningslinje för naturvetenskaper (fysik, geologi,
kemi, matematik), kandidat
och filosofie magister
Utbildningslinjen för
farmaci, farmaceut
Doktorandprogram
i kemiteknik, energioch miljöteknik
Doktorandprogram i biovetenskaper, marinbiologi
Doktorandprogram i kemiteknik, analytisk kemi
Doktorandprogram i naturvetenskaper
Doktorandprogram i informationsteknologi, industriell systemteknik
Doktorandprogram i informationsteknologi, inbyggda
datorsystem
Doktorandprogram i informationsteknologi, programvaruproduktion
Doktorandprogram i informationsteknologi, datavetenskap
Biovetenskap med inriktning
farmaci, filosofie magister
Energi- och miljöteknik, diplomingenjör
Utbildningslinjen för biovetenskaper, kandidat i
naturvetenskaper och
filosofie magister
Doktorandprogram i biovetenskaper, biokemi
Naturmaterialteknik, diplomingenjör
Kemi, filosofie magister
Processkemi, diplomingenjör

Matematik, filosofie magister
Geologi, filosofie magister
Fysik, filosofie magister
Cellbiologi, filosofie
magister
Miljö- och marinbiologi,
filosofie magister
Biokemi, filosofie magister
Datateknik, diplomingenjör
Datavetenskap, filosofie
magister
Process- och systemteknik,
diplomingenjör
Magisterprogrammet
i offentligt ledarskap
Utbildningslinjen för
samhällsvetenskaper,
politices kandidat och politices magister
Utbildningslinjen för
ekonomi, ekonomie kandidat
och ekonomie magister
Doktorandprogram i samhällsvetenskaper, sociologi
Informationsvetenskap,
politices magister
Sociologi, politices magister
Folkrätt, politices magister
Offentlig förvaltning, politices
magister
Statskunskap, politices
magister
Informationssystem,
ekonomie magister
Nationalekonomi,
politices magister
Utbildningslinjen för
rättsnotarie, rättsnotarie
Doktorandprogram
i samhällsvetenskaper,
statskunskap
Handelsrätt,
ekonomie magister
Nationalekonomi,
ekonomie magister
Organisation och ledning,
ekonomie magister

Redovisning, ekonomie
magister

KIMITOÖN
•

Gymnasium
Kimitoöns gymnasium

•

Yrkesutbildningar
Axxell Brusaby
Grundexamen inom lantbruksbranschen
Grundexamen inom skogsbranschen
Grundexamen inom hästhushållning
Yrkesexamen för djurskötare, vuxenutbildning

•

Folkhögskolor
Axxell Brusaby
Kortkurser inom natur, djur,
foto och friluftsliv

PARGAS
•

Gymnasium
Pargas Svenska
Gymnasium

•

Yrkesutbildning
Axxell
Grundexamen inom hotell-,
restaurang- och cateringbranschen
Grundexamen inom byggnadsbranschen
Grundexamen inom skönhetsbranschen
Grundexamen inom el- och
automationsteknik
Grundexamen inom socialoch hälsovård, vuxenutbildning
Grundexamen inom företagsekonomi, vuxenutbildning

Yrkesexamen för
servitör, vuxenutbildning
Yrkesexamen för
hotellreceptionist,
vuxenutbildning

ÅLAND
•

Gymnasier och yrkes
utbildning
Ålands lyceum
Ålands yrkesgymnasium
Linjer inom teknik, företagsekonomi, informations- och
kommunikationsteknik,
social- och hälsovård, samhälleliga och sociala sektorn,
sjöfart samt hotell- och restaurangbranschen

•

Yrkeshögskola
Högskolan på Åland
Hotell- och restaurangadministratör
Sjukskötare (YH)
Ingenjör (YH), elektroteknik
Företagsekonom (YH)
Systemvetare (YH),
informationsteknik
Sjökapten (YH)
Ingenjör (YH),
maskinteknik
Ingenjör (YH), datateknik

•

Folkhögskola
Ålands folkhögskola
Hantverkslinje
Vildmark och foto-linjen

HANGÖ
•

Gymnasium
Hangö gymnasium

•

Folkhögskola
Evangeliska folkhögskolan
i Hangö
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NYLAND
Gymnasium
Yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Högskola, universitet
Folkhögskola

L ovisa

L ojo
E sbo
Van da

Ra seb org
Karis

S i bb o

S j undeå
Ingå

Kyrksl ätt

Eke n ä s

G ra nkul l a

Bo rgå

Hel si n g fo rs

H a n gö

Skolor och utbildningar i Nyland
RASEBORG
•Gymnasier

Karis-Billnäs gymnasium
Ekenäs gymnasium

•

Yrkesutbildning
Axxell
Grundexamen inom
hotell-, restaurang- och
cateringbranschen
Grundexamen inom
träbranschen
Grundexamen inom
byggnadsbranschen
Grundexamen inom
bilbranschen
Grundexamen inom
husteknik
Grundexamen inom maskinoch produktionsteknik
Grundexamen inom
hår- och skönhetsbranschen
Grundexamen inom maskinoch produktionsteknik
Grundexamen i informationsoch kommunikationsteknik
Grundexamen inom
social- och hälsovård
Grundexamen i
affärsverksamhet
Grundexamen inom maskinoch produktionsteknik,
vuxenutbildning
Yrkesexamen för ledare för
skolgång och morgon- och
eftermiddagsverksamhet,
vuxenutbildning
Grundexamen inom företagsekonomi, vuxenutbildning
Specialyrkesexamen för
ledare för skolgång och
morgon- och eftermiddagsverksamhet, vuxenutbildning
Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda,
vuxenutbildning
Grundexamen inom
social- och hälsovård,
vuxenutbildning
Grundexamen inom
hantverk och konstindustri,
vuxenutbildning
Grundexamen i ungdomsoch fritidsinstruktion,
vuxenutbildning
Grundexamen i turism,
vuxenutbildning

•

Yrkeshögskola
Novia
Agrolog (YH)
Ingenjör, byggnads- och
samhällsteknik (YH)
Byggmästare (YH)
Skogsbruksingenjör (YH)

företagsekonomi

•

Högskolor
Aalto-universitetet

Rudolf Steiner-skolan
i Helsingfors
Tölö gymnasium
Speciallinjer:
Musiklinje
Bildkonstlinje
Humanekologilinje

Virkby gymnasium
Speciallinje: handboll

Teknisk fysik och matematik,
teknologie kandidat och
diplomingenjör
Kemi-, bio- och materialteknik, teknologie kandidat
och diplomingenjör
Den byggda miljön,
teknologie kandidat
och diplomingenjör
Energi- och miljöteknik,
teknologie kandidat och
diplomingenjör
Automations- och informationsteknologi, teknologie
kandidat och diplomingenjör
Elektronik och elektroteknik,
teknologie kandidat och
diplomingenjör
Maskin- och byggnadsteknik,
teknologie kandidat och
diplomingenjör
Bioinformationsteknologi,
teknologie kandidat och
diplomingenjör
Produktionsekonomi, teknologie kandidat och diplomingenjör
Informationsnätverk, teknologie kandidat och diplomingenjör
Datateknik, teknologiekandidat och diplomingenjör

KYRKSLÄTT

Folkhögskola
Axxell Överby

Yrkeshögskolor
Aalto-universitetet

Grundexamen inom hantverk
och konstindustri, vuxenutbildning
Grundexamen inom trädgårdsskötsel, vuxenutbildning

Filmregi, konstkandidat och
konstmagister
Film- och tv-produktion,
konstkandidat och konstmagister
Landskapsarkitektur, landskapsarkitekt
Bildkonstpedagogik,
examensinriktad fortbildning, konstmagister
Film- och tv-scenografi,
konstkandidat och konstmagister
Design för scenkonst, konstkandidat och konstmagister
Filmljudinspelning och -ljudplanering, konstkandidat och
konstmagister
Filmklippning, konstkandidat
och konstmagister

•

Folkhögskola
Västra Nylands
folkhögskola
Juridiska programmet
Natur och medicin
Tionde klassen
Konst
Dans
Fotokonst
Seriekonst, grafisk design
och animation
Teater
Open Minds Media
Diversity management and
inclusion

Lärkkulla
Lärkkulla Languages
Lärkkulla Pop & rock
Lärkkulla Musical
Combined
Integration på svenska

LOJO

•Gymnasium

•

Gymnasium
Kyrkslätt gymnasium
Speciallinje:
företagarlinje

ESBO

•

•

GRANKULLA

Speciallinje:
IB-linje

Gymnasium
Gymnasiet Grankulla
samskola

Gymnasium
Mattlidens gymnasium

•

Yrkesutbildning
Solvalla idrottsinstitut
Grundexamen i idrott
Yrkesexamen för massör,
vuxenutbildning

Yrkesinstitutet Prakticum
Grundexamen inom

•

HELSINGFORS
•

Gymnasier
Brändö gymnasium
Speciallinje:
Idrottslinje

Gymnasiet Lärkan

•

Yrkesutbildning
Yrkesinstitutet Prakticum
Grundexamen inom
företagsekonomi
Grundexamen inom
hårbranschen
Grundexamen inom
skönhetsbranschen
Grundexamen inom
social- och hälsovård
Grundexamen inom
hotell-, restaurang- och
cateringbranschen
Skönhetsbranschen,
grundexamen
Grundexamen inom
el- och automationsteknik
Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik
Grundexamen inom
bilbranschen
Grundexamen i informationsoch kommunikationsteknik
Grundexamen inom
mediebranschen
Ettårig utbildning i spelproduktion, vuxenutbildning

•

Film- och tv-manuskript,
konstkandidat och konstmagister
Dokumentärfilm, konstkandidat och konstmagister
Filmning, konstkandidat och
konstmagister
Scenografi – kostymdesign,
konstmagister
Fotografikonst, konstmagister
Scenografi - film- och tvscenografi, konstmagister
Arkitektur, arkitekt
Filmkonst – dokumentärfilm,
konstmagister
Filmkonst – film- och tvmanuskript, konstmagister
Filmkonst – film- och tv-produktion, konstmagister
Filmkonst – filmklippning,
konstmagister
Design, konstkandidat och
konstmagister
Bildkonstpedagogik, konstkandidat och konstmagister
Landskapsarkitektur, teknologie kandidat och landskapsarkitekt
Visuell kommunikation och
design, konstkandidat och
konstmagister
Arkitektur, teknologie kandidat och arkitekt
Scenografi – design för scenkonst, konstmagister
Inredningsarkitektur, konstkandidat och konstmagister
Mode, konstkandidat och
konstmagister

Yrkeshögskolan Arcada
Högre YH, Hälsofrämjande
Medianom (YH),
Kulturproducent (YH)
Högre YH, Rehabilitering
Högre YH, Avancerad klinisk
vård
Ingenjör (YH), process- och
materialteknik
Idrottsinstruktör (YH)
Barnmorska (YH)
Ingenjör (YH), informationsteknik
Ergoterapeut (YH)
Fysioterapeut (YH)
Socionom (YH)
Förstavårdare (YH)
Hälsovårdare (YH)

•

Universitet, högskolor
Hanken, Svenska handelshögskolan
Ekonomi, magisterutbildning
i logistik och samhällsansvar
Ekonomi, magisterutbildning
i entreprenörskap och företagsledning
Ekonomi, magisterutbildning
i företagsledning och organisation
Ekonomi, ekonomie kandidat
och ekonomie magister
Intellectual Property Law,
Master of Science
Finance and Accounting,
Master of Science
Ekonomi, magisterutbildning
i handelsrätt
Ekonomi, magisterutbildning
i marknadsföring
Ekonomi, magisterutbildning
i redovisning
Ekonomi, magisterutbildning
i nationalekonomi
Ekonomi, magisterutbildning
i finansiell ekonomi
Economics, Master of Science
Forskarskola (doktorand
program) inom ekonomiska
vetenskaper

Helsingfors universitet
Utbildningsprogrammet för
rättsnotarie, rättsnotarie och
juris magister
Kandidatprogrammet
i ekonomi, politices kandidat
och magister
Magisterprogrammet
för samhälle i förändring,
politices magister
Magisterprogrammet i kultur
och kommunikation, filosofie
magister
Magisterprogrammet i översättning och tolkning, filosofie magister
Magisterprogrammet i
region- och kulturstudier,
filosofie magister
Magisterprogrammet
i teologi och religionsforskning, teologie magister
Magisterprogrammet i teknologi och evolutionsbiologi,
filosofie magister
Datavetenskap, kandidat
i naturvetenskaper
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och filosofie magister
Geologi, kandidat
i naturvetenskaper och
filosofie magister
Datavetenskap, kandidat
i naturvetenskaper och
filosofie magister
Geografi, kandidat
i naturvetenskaper
och filosofie magister
Matematik, kandidat
i naturvetenskaper och
filosofie magister
Statistik, kandidat
i naturvetenskaper och
filosofie magister
Magisterprogrammet
i geologi och geofysik,
filosofie magister
Magisterprogrammet i teore
tiska och beräkningsmetoder,
filosofie magister
Magisterprogrammet i mate
matik och statistik, filosofie/
politices magister
Magisterprogrammet i rätts
vetenskap, juris magister
Juridik, rättsnotarie och ju
ris magister
Magisterprogrammet i eko
nomi, politices magister
Magisterprogrammet i sam
hällsvetenskaper, politices
magister
Magisterprogrammet i poli
tik, medier och kommunika
tion, politices magister
Kandidatprogrammet för
samhälle i förändring, poli
tices kandidat och magister
Kandidatprogrammet i socia
la vetenskaper, politices kan
didat och magister
Magisterprogrammet
i sociala vetenskaper,
politices magister
Kandidatprogrammet i poli
tik, medier och kommunika
tion, politices kandidat och
magister
Nordisk litteratur, kandidat
i humanistiska vetenskaper
och filosofie magister
Nordiska språk, svenska som
modersmål, kandidat i huma
nistiska vetenskaper och filo
sofie magister
Modersmål och litteratur,
svenska (ämneslärare), kan
didat i humanistiska veten
skaper och filosofie magister
Svensk översättning, kan
didat i humanistiska veten
skaper och filosofie magister
Filosofi, kandidat i humanis
tiska vetenskaper och filoso
fie magister
Historia, kandidat i humanis
tiska vetenskaper och filoso
fie magister
Magisterprogrammet i språk,
filosofie magister
Kandidatprogrammet i språk,
kandidat i humanistiska ve
tenskaper och filosofie ma
gister
Magisterprogrammet i genus
vetenskap, filosofie magister
Magisterprogrammet i språk
lig diversitet och digitala
metoder, filosofie magister
Magisterprogrammet i histo
ria, filosofie magister

illustration: 123rf

Kandidatprogrammet i his
toria, kandidat i humanistis
ka vetenskaper och filosofie
magister
Magisterprogrammet i engel
ska språket och litteraturen,
filosofie magister
Kandidatprogrammet i konst
forskning, kandidat i huma
nistiska vetenskaper och filo
sofie magister
Magisterprogrammet i kul
turarv, filosofie magister
Kandidatprogrammet i kul
turforskning, kandidat i hu
manistiska vetenskaper och
filosofie magister
Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer
Kandidatprogrammet i finsk
ugriska och nordiska språk
och litteraturer, kandidat i
humanistiska
vetenskaper och filosofie ma
gister
Magisterprogrammet i litte
raturvetenskap, filosofie ma
gister
Magisterprogrammet i finska
och finskugriska språk och
kulturer, filosofie magister
Kandidatprogrammet i livs
medelsvetenskaper, kandidat
och magister i livsmedelsve
tenskaper
Magisterprogrammet i konst
forskning, filosofie magister
Kandidatprogrammet i teolo
gi och religionsforskning, teo
logie kandidat och magister
Kandidatprogrammet i filo
sofi, kandidat i humanistiska
vetenskaper/politices kandi
dat och filosofie/politices ma
gister
Magisterprogrammet i filoso
fi, politices/filosofie magister
Kandidatprogrammet i
lantbruksvetenskaper,
agronomie- och forstkandidat
och agronomie- och forst
magister
Magisterprogrammet i lant
bruksvetenskaper, agrono
mie- och forstmagister
Magisterprogrammet i mik

robiologi och mikrobiell bio
teknik, filosofie magister
Magisterprogrammet i livs
medelsvetenskaper, magis
ter i livsmedelsvetenskaper
Kandidatprogrammet i miljö-
och livsmedelsekonomi, agro
nomie- och forstkandidat och
-magister/ kandidat och ma
gister i livsmedelsvetenska
per
Magisterprogrammet i livs
medelsekonomi och kon
sumtion, magister i livsmed
elsvetenskaper/agronomieoch forstmagister
Magisterprogrammet i lant
bruksvetenskaper, agrono
mie- och forstmagister
Magisterprogrammet i lant
bruks -, miljö- och naturresursekonomi, agronomieoch forstmagister
Magisterprogrammet i skogs
vetenskaper, agronomie- och
forstmagister
Kandidatprogrammet i skogs
vetenskaper, agronomie- och
forstkandidat och agronomieoch forstmagister
Kandidatprogrammet i biolo
gi, kandidat i naturvetenska
per och filosofie magister
Kandidatprogrammet i mil
jövetenskaper, kandidat i na
turvetenskaper och filosofie
magister
Molekylära biovetenskaper,
kandidat i naturvetenskaper
och agronomie- och forstmagister/filosofie magister/
magister i livsmedelsveten
skaper
Utbildningsprogrammet för
provisorsexamen
Utbildningsprogrammet för
provisorsexamen, farmaceut
och provisor
Utbildningsprogrammet för
farmaceutexamen
Utbildningsprogrammet i
medicin, medicine licentiat
Kandidatprogrammet i mole
kylära biovetenskaper, kan
didat i naturvetenskaper och
filosofie magister

Utbildningsprogrammet i
odontologi, odontologie li
centiat
Magisterprogrammet
i neurovetenskap, filosofie
magister
Magisterprogrammet i gene
tik och molekylära biovetenskaper, filosofie
magister
Kandidatprogrammet i
psykologi, psykologie kandi
dat och psykologie/filosofie
magister
Magisterprogrammet i
psykologi, psykologie/filoso
fie magister
Kandidatprogrammet
i veterinärmedicin, veterinärmedicine kandidatexamen
och licentiatexamen
Geologi, filosofie magister
Statistik, filosofie magister
Geografi, filosofie magister
Kemi, kandidat i naturveten
skaper och filosofie magister
De fysikaliska vetenskaperna,
kandidat i naturvetenskaper
och filosofie magister
De fysikaliska vetenskaperna,
filosofie magister
Datavetenskap, filosofie
magister
Kemi, filosofie magister
Magisterprogrammet i urba
na studier och planering, filo
sofie/politices magister
Matematik, filosofie magister
Kandidatprogrammet i ma
tematiska vetenskaper, kan
didat i naturvetenskaper och
filosofie magister
Magisterprogrammet i ma
terialforskning, filosofie ma
gister
Magisterprogrammet i at
mosfärsvetenskaper, filosofie/
agronomie- och forstmagister
Magisterprogrammet i ele
mentarpartikelfysik och ast
rofysikaliska vetenskaper, fi
losofie magister
Magisterprogrammet i geo
grafi, filosofie magister
Magisterprogrammet i data
vetenskap, filosofie magister

Kandidatprogrammet i kemi,
kandidat i naturvetenskaper
och filosofie magister
Kandidatprogrammet i geo
grafi, kandidat i naturveten
skaper och filosofie magister
Magisterprogrammet i data
science, filosofie magister
Magisterprogrammet i kemi
och molekylära vetenskaper,
filosofie magister
Kandidatprogrammet i data
vetenskap, kandidat i natur
vetenskaper och filosofie ma
gister
Kandidatprogrammet för
ämneslärare i matematik,
fysik och kemi, kandidat i
naturvetenskaper och filosofie magister
Magisterprogrammet i äm
neslärare i matematik, fysik
och kemi, filosofie magister
Kandidatprogrammet i geo
vetenskap, kandidat i natur
vetenskaper och filosofie
magister
Kandidatprogrammet i pe
dagogik: klasslärare (svensk
språkig), pedagogie kandidat
och magister
Kandidatprogrammet i peda
gogik: slöjdlärare, pedagogie
kandidat och magister
Kandidatprogrammet i peda
gogik: lärare i huslig ekono
mi, pedagogie kandidat och
magister
Lärare i huslig ekonomi,
pedagogie magister
Kandidatprogrammet i
pedagogik: specialpedagogik,
pedagogie kandidat och ma
gister
Specialpedagogik, pedagogie
magister
Kandidatprogrammet i peda
gogik: barnträdgårdslärare,
pedagogie kandidat
Kandidatprogrammet i peda
gogik: allmän och vuxenpeda
gogik (svenskspråkig), peda
gogie kandidat och magister
Pedagogik (allmän och vuxen
pedagogik), pedagogie
magister
Förskolepedagogik,
pedagogie magister
Slöjdlärare, pedagogie
magister
Klasslärare, pedagogie
magister

Svenska social- och
kommunalhögskolan vid
Helsingfors universitet
Kandidatprogrammet
i samhällsvetenskaper,
politices kandidat

Konstuniversitetet
Sibelius-Akademin:
Vokalstudier i klassisk
musik, musikkandidat
och musikmagister
Jazzmusik, musikkandidat
och musikmagister
Kyrkomusik, musikkandidat
och musikmagister
Instrumentstudier i klassisk
musik, musikmagister
Musikteknologi, musik
kandidat och musikmagister

Skolor i språköarna
BJÖRNEBORG

KOTKA

TAMMERFORS

Björneborgs svenska
samskola

Kotka Svenska
Samskola

Svenska samskolan
i Tammerfors

•Gymnasium

•Gymnasium

•Gymnasium

ULEÅBORG

Teaterhögskolan

Utbildningsprogrammet
i skådespelarkonst, kandidatoch magisterexamen
Utbildningsprogrammet
i regi, kandidat- och
magisterexamen
Utbildningsprogrammet
i dramaturgi, kandidatoch magisterexamen
Utbildningsprogrammet
i ljusdesign, kandidatoch magisterexamen
Utbildningsprogrammet
i ljud, kandidat- och magister
examen

Bildkonstakademin

Bildkonst, kandidat- och
magisterexamen

VANDA
•

Gymnasium
Helsinge gymnasium

SIBBO
•

Gymnasium
Sibbo gymnasium

BORGÅ
•

Gymnasium
Borgå gymnasium

•

Yrkesutbildning
Porvoo International
College
Grundexamen inom
företagsekonomi

Yrkesinstitutet Prakticum
Grundexamen inom
hårbranschen
Grundexamen i informationsoch kommunikationsteknik

Östra Nylands yrkesinstitut
Inveon
Grundexamen inom maskinoch metallbranschen
Grundexamen inom maskinoch produktionsteknik
Grundexamen inom hantverk
och konstindustri
Grundexamen inom
el- och automationsteknik
Grundexamen inom
byggnadsbranschen
Grundexamen inom
hotell-, restaurang- och
cateringbranschen
Grundexamen inom
bilbranschen
Grundexamen inom
hårbranschen
Grundexamen i logistik
Grundexamen i visuell
framställning

•

Folkhögskola
Borgå folkhögskola
10+
Djurvård
Grundläggande studier
för vuxna
Hundkonsult
Videoproduktion
Internationella studier
Träbåtsbygge
Swedish for immigrants

LOVISA

•

Gymnasium
Svenska Privatskolan
i Uleåborg

Musikpedagogik, musik
kandidat och musikmagister
Dirigering, musikmagister
Komposition och musikteori,
musikmagister
Folkmusik, musikmagister
Dirigering, musikkandidat
och musikmagister

Illustration: 123rf

•

Gymnasium
Lovisa gymnasium
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Kristian Nordblad, Ella Väisänen,
Tobias Klemets och Anna Weidinger
förbereder sig för att repetera
Anna Weidingers ”The art of arguments”. Foto: Jonas Brunnström

Pedagogiken inbakad
i förnyad scenkonstutbildning

hösten 2017 huserar Yrkeshögskolan Novias scenkonstutbildning i Jakobstad. Det gör
•nyaSedan
samarbeten möjliga. De som utexamineras därifrån får även en ny titel: scenkonstpedagog.

Jakobstad. De som går fjärde året
på Novias scenkonstutbildning job
bar som bäst med sina slutarbeten.
De är den sista årskullen som stude
rat i Vasa, och de slutför även sina
studier där – förutom nu, när de be
funnit sig några veckor i Campus
Alle
gro i Jakobstad. Och Novias
scenkonstutbildning är omtyckt.
– Det allra bästa med den här ut
bildningen är gemenskapen, säger
Ella Väisänen från Uleåborg.
– Man får en nära kontakt med sina
klasskamrater och lär sig mycket om
sig själv, säger Tobias Klemets från
Korsholm.
Men det är inte enbart gemenska
pen utan även bredden på utbild
ningen som gör den bra, säger de
studerande.
– Vi kan jobba nästan var som helst,
säger Ella Väisänen.
Scenkonstpedagoger kan jobba
som skådespelare eller publikarbe
tare på teatrar, men hittas också som
regissörer eller inom olika former av
undervisning. Många tidigare stude
rande har också startat egna fria tea
tergrupper med pedagogiskt syfte –
ett exempel är Unga Scenkompaniet.
– En del jobbar på tv och radio,
andra inom grundläggande konst
utbildning eller som drama- och tea
terpedagoger i olika projekt. Många
som har först varit helt övertygade
om att det är skådespelare de ska bli,

Scenkonstutbildningen

•

Novia, medan scenkonststuderan
dena bara haft ämnespedagogiken
inbakad och därför behövt läsa den
grundläggande pedagogiken skilt
vid ÅA. Nu hör pedagogiken till ut
bildningen på samma sätt som för
musikpedagogerna och ger de stude
rande allmän lärarkompetens.

Har haft paus i antagningen, och
just nu studerar bara två klasser
scenkonst på Yrkeshögskolan
Novia. Fyrorna slutför sin utbildning i Vasa och ettorna inledde
sina studier i Jakobstad i höstas.
Innehåller bland annat kurser i
skådespel, pedagogik, akrobatik,
dans, röst, företagsamhet, regi
och fysisk teater, flera produktioner och en hel termins praktik.
Från utbildningen utexamineras
man som scenkonstpedagog
med allmän lärarkompetens och
kan jobba med olika uppgifter
inom teaterfältet samt inom utbildning och det sociala området.
Ger behörighet att söka in till
magisterprogrammen för skådespel, regi och teaterpedagogik
vid Teaterhögskolan i Helsingfors
och till utbildningar utomlands.
Nästa antagning sker 2019.

Scenkonstutbildningen har en
lång tradition av att locka till sig stu
derande från många olika håll. En
språkigt finska har börjat på utbild
ningen och pratat flytande svenska
när de utexaminerats, och många sö
ker sig dit från södra Finland, från
Sverige och även längre bort ifrån.
Kristian Nordblad från Ingå i Ny

land hörde om utbildningen under
sitt år på teaterlinjen på Västra Ny
lands folkhögskola (VNF) i Karis.
– Jag ville ta reda på om teater alls
var min grej. Jag hade först bara
tänkt vara där i ett halvår innan jag
skulle rycka in i militären i janua
ri, men hade så roligt att jag ring
de till brigaden och sa att jag rycker

•

Gabrielle Alisch är profileringsansvarig för scenkonstutbildningen på
Yrkeshögskolan Novia. I förgrunden Ella Väisänen. Foto: Jonas Brunnström
men inser att de trivs väldigt bra som
till exempel teaterlärare, säger Gab
riele Alisch, profileringsansvarig.
Hon är glad över flytten till Jakob
stad.
– Här har vi många möjligheter
att samarbeta med de andra kultur
utbildningarna, vi kan ha med mu
sikerna i våra produktioner och de
som studerar inom det visuella om
rådet kan hjälpa till med till exem
pel scenografi och kostym.
Flytten innebar också ett annat
lyft för utbildningen: numera är pe
dagogiken helt inbakad i studierna
tack vare samarbete med Åbo Aka
demi. Det har den varit länge för de
som studerat till musikpedagoger på

•

•
•

in först på sommaren. Studerande
från Novia kom till VNF och berät
tade om den här utbildningen, och
här är jag nu.
– Teaterlinjen på VNF är en bra
grund. Att gå där är ingen dålig idé
om man är intresserad av vår utbild
ning och till exempel blir utexamine
rad från andra stadiet i år när vi inte
har antagning, säger Gabriele Alisch.
Anna Weidinger kommer från
Tyskland och var först utbytesstu
derande på Novia i fyra månader
2015. Hon trivdes så bra att hon flyt
tade till Finland, och deltar nu i ett
av examensarbetena i samma grupp
som hon var utbytesstuderande i.
– Det som lockade mig var att de
har så många praktiska lektioner
här utöver pedagogiken. De lär sig
mask, akrobatik, clown ... jag är en
fysisk person och tycker om den bi
ten. Och människorna är fantastiska.
En del av fyrorna har planer på att
studera vidare på magisternivå, men
ingen av dem är orolig för att inte hit
ta jobb efter avklarade studier.
– Jag måste förstås bygga upp ett
helt nytt kontaktnät eftersom jag
flyttade från Tyskland till Finland,
men jag har redan en del jobb som
bland annat danslärare, säger Anna
Weidinger.

Jonna Granqvist
jonna.granqvist@hssmedia.fi
06-7848 216
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”Fredsstudier borde finnas
med i lågstadiets läroplan”

Studerande på magisterprogrammet inom freds- och konfliktforskning på Åbo Akademi
•i Vasa
är överens. Ingen kan förändra hela världen i en handvändning, men ett visst mått av
fredsstudier på alla utbildningsnivåer – och i arbetslivet – kunde vara en början.
Vasa. Världen är otryggare än förr.
Det har många sagt de senaste åren,
och det säger även de studerande på
magisterprogrammet inom fredsoch konfliktforskning vid Åbo Akademi, eller Master’s degree programme in peace, mediation and conflict
research som är det korrekta namnet på utbildningen.
De anser att den kunskap om konflikter, hur de uppstår och vad man
kan göra för att undvika dem som
de får under utbildningen borde
genomsyra hela samhället.
– Den här utbildningen gör oss mer
toleranta gentemot varandra, säger
Jasmine Afari-Minta från Ghana.
Det handlar inte bara om fred på
jorden – det handlar också om att
lära sig lösa mindre konflikter mellan grupper och helt vardagliga konflikter som uppstår mellan människor. Färre små konflikter – färre stora konflikter, resonerar de.
– Kurserna förändrar en som person, du blir själv lugnare, mer fridfull, säger Betu Simba från Kenya.
– Ja, man kan hantera konflikter
bättre, säger Amber Gul från Pakistan.
– Man ser en möjlig lösning på problem som först verkar olösliga, eftersom man får ett slags ramar för hur
man tänker kring fred och krig, säger Tijana Anic´ från Serbien.
Investerare och multinationella
bolag med verksamhet världen över
skulle också ha nytta av att lära sig
lite mer om fredsforskning och konflikthantering, påpekar de.
Om sådana aktörer satte lite tid
på att studera det som görs inom
freds- och konfliktforskningen kunde många onödiga konflikter antagligen undvikas.
– Samhället borde dra nytta av det
som studerande och utexaminerade inom det här området kan bidra
med. Det finns en massa kunskap om
de här frågorna, men ändå finns det
fortfarande konflikter, säger Korkor
Francis från Ghana.
Allra bäst skulle det vara om utbildningen på alla nivåer i alla länder innehöll grundläggande konflikthantering och fredsstudier.
– Det borde läras ut redan i lågstadiet, säger Falona ’Rotimi från
Nigeria.
En av kurserna som de går just nu
heter ”Gender, media and society”
(”Kön, media och samhälle”, fritt
översatt).
Doktoranden Farida Anwar som
undervisar i kursen blev själv magister från fredsforskningsprogrammet
2014. Hon jobbar med en doktors
avhandling om könsbaserad aggression, främst inriktad på sexuella trakasserier av kvinnliga studerande.
– Kursen jag håller handlar om hur
kön är konstruerat i samhället och
hur könskonstruktioner påverkar
vårt beteende. Jag tar också upp medias roll i det hela – hur reklam, ny-

En del av de studerande på freds- och konfliktforskningsprogrammet på ÅA i Vasa just nu är, uppifrån från vänster: Falona Rotimi, Korkor Francis,
Nnanna Okerere, Sahar Bouhafs, Jasmine Afari-Minta, Anna-Katri Koskivirta, Tijana Anic´, Fouzia Miran, Amber Gul och Betu Simba.

Kaj Björkqvist är professor i utvecklingspsykologi och en av de ansvariga
för utbildningen.

Farida Anwar är doktorand på Åbo Akademi och undervisar en av
kurserna på fredsforskningsprogrammet.

Master’s degree programme in peace, mediation and conflict research

•

Startade på Åbo Akademi i Vasa
2012 och har tagit in studerande
varje år sedan dess. Har 20
nybörjarplatser, men vanligtvis
är det 10–15 personer per år som
inleder sina studier.
Är ett magisterprogram på 120
studiepoäng, vilket betyder att
man måste ha minst en kandidatexamen eller motsvarande för
att komma in. Vanligt är att de
studerande har kandidatexamen

inom till exempel samhällsvetenskap eller humaniora.
Går på engelska och lockar till
sig studerande från hela världen.
Många kommer från länder i
Afrika och Asien.
Har ett nära samarbete med
motsvarande utbildning på Tammerfors universitet.
Många går den med syfte
att sedan få jobb inom internationella organisationer som

Förenta nationerna (FN), Crisis
management initiative (CMI) och
International criminal court (ICC),
men tidigare studerande hittas
också på många andra nivåer i
samhället. Många väljer också att
fortsätta forska inom området.
Flera av de som studerar på
magisterprogrammet just nu
drömmer om att en dag kunna
bidra till färre konflikter i sina
hemländer.

heter och sociala medier påverkar
hur vi ser på kön och könsroller. När
kursen är slut hoppas jag att de stu-

derande ska våga utmana stereo
typerna om kön, säger Anwar.
Kaj Björkqvist är professor i ut-

vecklingspsykologi på Åbo Akademi och en av de som håller i trådarna
för fredsforskningsprogrammet.

•

•
•
•

•

”Man ser en
möjlig lösning på
problemsom först
verkar olösliga.”
Han kan inte bekräfta att världen
faktiskt är otryggare – däremot
kan han skriva under faktumet att
många nu upplever världen som osäker och otrygg.
– De studerande har helt rätt. Jag
tycker också att fredsstudier borde
finnas i någon mån redan i låg
stadiets läroplan, säger Björkqvist.
text och foto: Jonna Granqvist
jonna.granqvist@hssmedia.fi
06-7848 216
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Förstavårdaren
är ett proffs
som tål press

Ett eftertraktat proffs som tål press, stress och har full
•fokus
på jobbet. Ungefär så lyder målet för utbildningen

av förstavårdare – det som tidigare kallades akutvårdare –
på Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors.
Helsingfors. Patrik Nyström är examensansvarig lektor för utbildningen av förstavårdare, och han har en
lång och gedigen erfarenhet att yrket
i praktiken. Han känner med andra
ord de krav och förutsättningar som
arbetet inom akutsjukvården ställer.
Nyström började i mitten av
1990-talet som medikalvaktmästare,
en titel som inte längre finns, och studerade sedan vidare vid sidan om arbetet i ambulans. Sedan 2004 ansvarar han för utbildningen av förstavårdare på Arcada, och han är inte
utan orsak stolt och glad över sina
studenter och deras studieresultat.
De allra flesta slutför sina studier
och får bra jobb genast. Ja, utom de
som fortsätter studera. Bland tidigare studenter från förstavårdarlinjen
på Arcada finns en nuvarande onkolog, det vill säga cancerspecialist i
Göteborg och en kirurg på Mejlans.
– Ungdomar som tagit examen som
förstavårdare får jobb, och är i själva verket högt uppskattade och efterfrågade. Precis alla får kanske inte
plats inom det mest dramatiska inom sektorn, i ambulansen, men det
finns bra och spännande arbete också inom akutsjukvården på sjukhus,
säger han.
Nyström har en mycket tydlig uppfattning om målet som han ställt upp
för sina studenter.
– De ska bli så bra i sitt jobb att jag
vill och vågar få vård av dem, säger
han.
Studier till förstavårdare, det
vill säga sjukskötare med specialistinriktning på akutvård, innebär förstås att man pluggar mycket, och ägnar sig åt ämnen som fysiologi och
anatomi.
I synnerhet det första studieåret är
intensivt när det gäller att läsa. För
att kunna vidta rätt åtgärder i samband med en svår trafikolycka eller
då en äldre person har drabbats av
problem med hjärtat måste man förstå hur människan är uppbyggd, hur
hon fungerar. Men de teoretiska studierna varvas framför allt från andra året och framöver med simuleringsövningar och vårdverklighet i
praktiken.
– Från teori går vi vidare enligt
principen om att förbereda oss på
verkligheten, säger Nyström och
rycker upp dörren till ett av studierummen där studenterna räddar livet på verklighetstrogna dockor som
med hjälp av dagens digitala teknik
simulerar en människa i nöd.
Simuleringsrummen är flera, ett
föreställer ett hem, ett annat en för-

Patrik Nyström är ansvarig för utbildningen av förstavårdare vid Arcada.
– De som tar examen som förstavårdare får jobb, säger han.
Foto: Leif Weckström

Ändrad yrkestitel

•

På Arcada använder man
numera begreppet förstavårdare
enligt regler från Utbildnings
ministeriet. Upphovet är finskans
ensihoitaja.
Tidigare använde man akutvår
dare.
I Sverige håller man fast vid det
ursprungliga, ambulanssjukskö
terska, en skyddad yrkestitel för
man eller kvinna som är legitime
rad sjuksköterska med specialist
examen i ambulansvård.
För att bli antagen till förstavår
darprogrammet på Arcada måste
man genomgå två lämplighets
test, dels ett fysiskt eftersom
yrket sliter på bland annat axlar,
knän och korsrygg, dels ett som
bland annat mäter stresshante
ring och observationsförmåga.
Arcada är den enda yrkes
högskolan i Finland som erbjuder
utbildning till förstavårdare på
svenska.

•
•

•

•

lossningssal, så finns mottagningsrummet för psykpatienter, akutmottagningen för traumapatienter och
rummet där studenterna lär sig ta
blodprov och införa kateter.
Förstavårdaren är något av en
allt-i-allo på fältet, och varje övat ingrepp ökar kunnandet och säkerheten.
När nöden är stor och hjälpen behövs ska förstavårdaren inte tveka
vare sig det gäller en förlossning på

vägen till sjukhuset eller att intubera, det vill säga införa ett rör i strupen som underlättar andningen.
I sängen i ”hemmet” ligger Frans,
som han ibland kallas. En mansfigur
med avancerade mänskliga egenskaper och enligt önskemål symtom
som tyder på olika sjukdomsanfall.
– Han blöder, gråter, blodtrycket
stiger, pulsen sjunker, han känns het
eller kall, har blå läppar eller är kallsvettig. Vi styr hans sjukdom genom
datorn, studenterna ska diagnostisera och vidta åtgärder.
– Vi försöker träna alla tänkbara
scenarier. Situationen ska vara
autentisk men trygg.
I förstavårdarutbildningen ingår
praktik som motsvarar omkring ett
års studier och görs på sjukhus och
jourpolikliniker, räddningsstationer
i ambulans och på avdelningar med
intensivvård och enheter för hjärtövervakning.
– Bland våra lärare finns dessutom
många som är aktiva akutvårdare
och är bekanta med de allra nyaste
rönen i fråga om ny praxis, nya läke
medel och det kliniska arbetet på fältet, säger Nyström.
– Genom övning i skolan och träning under praktiken kommer
trygghet. När studenten är färdig ska
hon eller han känna sig trygg i sitt
kunnande och färdig att möta allt.
Enligt den respons jag får från fältet har förstavårdarna från Arcada
visat sig vara jäkligt bra.

HBL/Nina Weckström
nyheter@hssmedia.fi
06-7848 200

”Viktigt att
samarbetet
fungerar”

Varje skift är olika, varje dag annor•lunda
för en förstavårdare. Och varje

arbetspass bjuder på utmaningar och
utveckling i jobbet.
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Ida Törnroth har jobbat
som förstavårdare sedan
2016. Foto: Leif Weckström

Ida Törnroth från Nagu är 24 år och
förstavårdare på Västra Nylands
räddningsverk. Våren 2016 tog hon
sin examen som förstavårdare från
Yrkeshögskolan Arcada.
– Förstavårdare var kanske inte det
jag fantiserade om i skolan, men nå
got tände i mig när två akutvårdar
killar i solglasögon klev ut ur ambu
lansen för att äta pizza i gästhamnen
i Nagu. Det såg så glamouröst ut, sä
ger hon och skrattar.
Hon inflikar att verkligheten re
dan under studietiden raserade
illusionen.
– Innerst inne trodde jag ju na
turligtvis inte att förstavårdare kör
ambulans för att käka pizza, men
det var kicken. I dag vet jag vad det
handlar om och jag stortrivs.
Hon har precis avslutat ett 24 tim
mar långt arbetsskift på brandsta
tionen i Högfors. Den är en av tolv
brandstationer som ingår i Västra
Nylands räddningsverk som täcker

allt från Hangö och Ekenäs till Kyrk
slätt, Lojo och Esbo.
– Nästa arbetspass är på måndag
så jag har tre dagar ledigt framför
mig, säger hon.
I praktiken ska hon framför allt
sova under det första lediga dygnet,
sedan ska hon träna och så planerar
hon att åka till Åbo för att heja på en
kompis som deltar i Voice of Finland.
Styrketräning, motorisk träning och
all slags motion hör till vardagen för
en förstavårdare.
Jobbet görs inte vid ett skrivbord
utan är bokstavligen fysiskt tungt
och belastar alla kroppens leder och
muskler.
Ida Törnroth arbetar i par med en
äldre mer erfaren förstavårdare. I en
ambulans finns alltid två. Men redan
i sommar ska Törnroth fungera som
den mer erfarna när förstavårdare
med pinfärsk examen tar plats i am
bulansen.
– Det är otroligt viktigt att få stöd
av en mer erfaren kollega. Det ger

”Det är otroligt
viktigt att få stöd av
en mer erfaren kollega. Det ger säkerhet och mod att gå
in i yrkesrollen.”
säkerhet och mod att gå in i yrkes
rollen. Det känns tufft att stå där som
tjugoplussare med uppdrag att ut
värdera en människa och hennes
behov av fortsatta åtgärder eller in
grepp.
Paret i ambulansen har stöd av var
andras kunnande men också tillgång
till stöd, råd och hjälp av jourhavan
de akutläkaren på nuvarande Fin
hems eller tidigare Medi-Heli.
– Vi har också en lista på specialis
ter på olika sjukhus som vi kan kon
sultera.
I jobbet som förstavårdare ingår

allt från dramatiska storolyckor till
mer vardagliga sjukdomsanfall.
– Ungefär var tredje utryckning
handlar om att möta en männis
ka som inte är i akut behov av vård
men kan behöva prata när det inte
känns bra. Det kan vara en ensam
äldre person som vi kanske uppma
nar att ta kontakt med husläkaren
eller hälsovårdscentralen följande
dag.
Det vanliga är att teamet i ambu
lansen tar hand om patienten på
plats, men man transporterar själv
fallet också patienter till sjukhus.
Till rutinen hör inte att förstavår
daren får rapport om hur det gick
sen.
– I början funderade jag mycket på
vad som händer efter att vi har läm
nat patienten på sjukhus. Men med
tiden lär man sig att hålla tankarna
på jobbet på avstånd. Det betyder in
te mindre engagemang utan att man
lär sig bearbeta sin arbetsdag.

Ida Törnroth har några råd till
dig som funderar på att studera till
förstavårdare.
– Jobbet är socialt eftersom första
vårdaren arbetar med människor,
dels patienter som man ska prata
med och lyssna på, dels naturligtvis
kollegor. Samarbetet är intensivt och
måste fungera. Jag tycker man ska
vara en mogen blandning av stolthet
och ödmjukhet, det vill säga våga ta
plats, ta rollen som ledare men ock
så veta när man ska backa.
– Och så ska du vara stresstålig och
ha tålamod. Det är inte alltid så ro
ligt när larmet går mitt i natten, du
blir bryskt väckt och ska vara redo
att starta inom loppet av en minut.
Det gäller att vara taggad med alla
sinnen samtidigt som du kanske fry
ser, är hungrig och törstig och har in
te ens hunnit gå på toa.

HBL/Nina Weckström
nyheter@hssmedia.fi
06-7848 200
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Vi bor centralt i staden Ponta Delgada på det fyrstjärniga Hotel Antillia där vi har bokat både lägenheter och dubbelrum.
Priset inkluderar direktflyg från Vasa, hotell, frukostbuffé, tre luncher och en middag, tre heldagsvandringar/upplevelseturer samt alla aktiviteter som
ordnas.
Dubbelrum
4 pers.i lägenhet
3 pers.i lägenhet
2 pers.i lägenhet
Singelrum
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Vårens läsarresa är lite utöver det vanliga. På den
lilla ögruppen mitt ute i Atlanten råder det ett subtropiskt klimat och öarna sjuder av liv och grönska.
Natursköna vandringar och upplevelser utlovas.
Unna dig en vecka i ”Edens lustgård”.
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Ögruppen Azorerna
mitt i Atlanten

PA

En läsarresa med natur och motion!

1430€/pers.
1410€/pers.
1460€/pers.
1610€/pers.
1630€/pers.

4–11 april
bekvämt
från Vasa

Mer info: sevendays.fi/lasarresan

Förfrågning/bokning: 050 3307449
malin@nordictrainingcamp.com

