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DAGHEM I BORGÅ FÅR LEKSTUGOR GENOM ETT SAMARBETE MELLAN CAREERIAS STUDERANDE INOM
BYGGNADSBRANSCHEN OCH BORGÅ STAD
Studerande vid Careerias verksamhetsställe i Askola, vilka studerar till en grundexamen inom
byggnadsbranschen, inleder ett samarbetsprojekt med Borgå stad vilket är till nytta både för de
studerande och för daghemsbarn i Borgå. De studerande bygger lekstugor och skyddstak till daghem i
Borgå. Under våren 2019 byggs redan tre lekstugor, och byggandet fortsätter hösten 2019. Barnen och
personalen i daghemmen deltar i planeringen av byggprojekten. Materialkostnaderna för byggandet
fördelas mellan Careeria och Borgå stad. Det är fråga om en verklig vinn-vinn-situation: de studerande får
en utmärkt chans att delta i riktiga byggprojekt under sina studier och barnen i daghemmen får trevligare
gårdar.

Samarbetsprojekt som hämtar glädje: projektet till nytta för både unga studerande och daghemsbarn
Careerias och Borgå stads samarbetsprojekt väckte stort intresse i daghemmen, som gav många olika
projektförslag. Under våren 2019 byggs lekstugor till Vårvindens daghem och Övre-Haiko daghem och ett
skyddstak till Parkdaghemmet. Projektet fortsätter i nya daghem hösten 2019. Barnen och personalen i
daghemmen deltar i planeringen av byggprojekten ända från början.
– Detta är ett fint exempel på hur man kan uppnå goda resultat med förenade krafter. I det här projektet
skapas på ett utmärkt sätt växelverkan mellan allmänna sektorn och läroanstalter, ökad delaktighet för
invånarna och sådana modiga försök som nämns i Borgå stads nya strategi. Det som känns allra bäst är
ändå att de studerande får sätta sin prägel på stadsbilden och att vi med deras hjälp kan göra
verksamheten i daghemmen mångsidigare, beskriver utvecklingschef Tuija Öberg från bildningssektorn i
Borgå stad.
Sammanlagt nio personer från Careeria vilka studerar inom byggnadsbranschen deltar i projektet under
våren, tre i varje byggprojekt. De studerande bekantar sig med daghemmen (Vårvindens daghem,
Parkdaghemmet, Övre-Haiko daghem) tillsammans med sin lärare Harri Myllynen på förmiddagen tisdag
5.3.2019.
– Bakom byggprojekten ligger ett behov av att erbjuda unga studerande yrkesprov som de behöver för att
utföra sina studier. Detta är en utmärkt chans att få göra något som kommer till nytta. Careeria deltar
mycket gärna även i andra liknande samarbetsformer med Borgå stad, säger Harri Myllynen som är lärare
inom byggnadsbranschen i Careeria.
Utsikterna att få arbete inom byggnadsbranschen är goda för studerande som utexamineras
Den gemensamma ansökan våren 2019 pågår just nu, och fortsätter fram till 12.3.2019. Grundexamen
inom byggnadsbranschen som erbjuds vid Careerias verksamhetsställe i Askola är en mångsidig utbildning,
som ger undervisning i allt från att kakla och mura till att bygga ett helt egnahemshus. Studierna börjar från
grundläggningsarbeten och framskrider i slutet till inredning. Utsikterna att få arbete inom
byggnadsbranschen är för tillfället goda, och många av de studerande går också vidare med fortsatta
studier.

– Just nu får alla som utexamineras från Careeria arbete inom byggnadsbranschen. Grundexamen inom
byggnadsbranschen är också en bra inledning till fortsatta studier. För tillfället har vi en studerande i
Careeria som ska ta dubbelexamen och som planerar att inleda arkitektstudier efter det. Vi har också
studerande som planerar att studera till ingenjör i en yrkeshögskola, gläder sig Harri Myllynen.
Mera information:
Harri Myllynen, Careeria, verksamhetsstället i Askola, tfn 040 547 8426, harri.myllynen@careeria.fi
Tuija Öberg, Borgå stad, bildningssektorn, tfn 040 553 8654, tuija.oberg@porvoo.fi

