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Ungdomsväsendet i Sjundeå och yrkeshögskolan Laurea inleder ett nytt samarbete!

Fredagen den 15 september gör Walkers och Laurea historia i Sjundeå då utbildningen av 29
socionomstuderanden till Walkers frivilligarbetare inleds. Det är ungdomsväsendet i Sjundeå som
ordnar utbildningen eftersom Walkers är en av ungdomsväsendets verksamhetsformer.

Walkers-verksamheten är en form av ungdomsarbete som utvecklats av Stationens Barn rf. Syftet
med verksamheten är att möjliggöra ett accepterande och tryggt möte mellan vuxna och unga
samt att främja de ungas utveckling till självständiga och ansvarsfulla vuxna. Vid sidan om proffsen
ska de utbildade frivilligarbetarna, dvs. ”waparit”, bidra till att skapa en mänsklig och vardaglig
kontakt för de unga i fritiden.

Socionomutbildningen inleddes vid Laureas campus i Lojo i september 2017. Utbildningen var oer-
hört populär i den gemensamma ansökan. Det fanns över 20 sökanden per studieplats. Till utbild-
ningen valdes entusiastiska och motiverade studeranden, som efter examen kommer att vara
mångprofessionella experter. Redan i planeringen av utbildningen har utgångspunkten varit att
skapa verksamhet som motsvarar behovet i området och att samarbeta med aktörerna i området.
Laureas campus i Lojo har redan tidigare samarbetat med ungdomsväsendet i Sjundeå, särskilt
inom företagsekonomin. Nu utvidgas samarbetet även till socionomutbildningen. Studeranden
utför kursen ”Dialog, möten och professionell interaktion” på ett helt nytt sätt som inte tidigare
prövats i Laurea. Kursen utförs delvis i skolan och delvis inom verksamheten i Sjundeå Walkers.

Studeranden får den Walkers-frivilligutbildning som alla Walkers-frivilliga får. Utbildningen består
ca 40 timmar, dvs. av teoridelen samt av 4 praktikgånger vid den lokala Walkers-lokalen. Teoriut-
bildningen ordnas på fredagen och studerandena utför kvällspraktiken senare under hösten. Efter
att studerandena utfört utbildningen får de ett betyg och det ordnas en ”avslutningstillställning”
för dem, som inom Walkers kallas för ”paitajaiset”. Utförande av utbildningen förbinder inte stu-
derandena till att fungera som frivilliga, men utbildningen ger dem färdigheten att arbeta som
frivilliga vid Walkers-lokaler runt om i Finland. Laurea uppmuntrar personalen och studerandena
att göra frivilligarbete och det är möjligt att få studieprestationer för frivilligarbetet.

Mer information om Walkers www.asemanlapset.fi och www.walkers.fi
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