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Työssäoppiminen
Tallinnassa
• Tallinna on mahtava paikka olla työharjoittelussa, myös sellaiselle
jonka kielitaito ei ole niin hyvä. Tallinnassa pärjää yllättävän hyvin
suomenkielellä ja eestinkielen sanat ovat aika lähellä suomenkielisiä,
joten kieli on melko helppoa ymmärtää, vaikka siellä joutuu myös
käyttämään englanninkieltä.
• Itse tykkäsin todella paljon olla Tallinnassa, työpaikka oli paras, pomo
oli mukava ja vapaa-ajallakaan ei ollut tekemisen puutetta.
• Voin suositella Tallinnaa tai ylipäätänsä työssäoppimista ulkomailla
kaikille, se on mahtava kokemus.

Työssäoppimispaikka
• Työskentelin maahantuontiyrityksessä
nimeltä
Dell`Eco.
• Yrityksellä on verkkokauppa sekä
eestin-,
että suomenkielellä, yrityksessä
tehdään myös kauneushoitoja, mutta
pääasiallisesti toiminta on maahantuontia.
• Omaan työnkuvaani kuului suurimmaksi
osaksi verkkosivujen kanssa työskentely sekä tuotteiden tarroitus ja niiden
pakkaaminen valmiiksi lähetettäväksi.
• Yrityksessä työskentelimme lähinnä kolmestaan minä, pomoni ja pomon
koira Sissi, vaikka oli yrityksessä kaksi muutakin työntekijää, mutta he olivat
töissä vain muutamaan kertaan viikossa.

Jatkoa….
• Kävimme pomoni kanssa muutamaan kertaan yhdessä kaupungilla
syömässä tai kahvilla, jotta sain vähän kuvaa missä kannattaa käydä ja
missä ei, pomoni antoi minulle myös todella hyviä neuvoja ja ideoita
vapaa-ajalle.
• Työpaikallani pystyin puhumaan pomoni kanssa suomea, mutta
kuljettajien kanssa mentiin pitkälti eestinkielellä tai viittomalla ja
työntekijöistä toisen kanssa eestiä ja toisen kanssa englantia tai
eestiä.

Vapaa-aika
• Vapaa aika kului todella nopeasti Tallinnassa, koska oli niin paljon
uutta nähtävää.
• Vapaa-aikaa vietimme yleensä yhdessä luokkakaverini kanssa, hänkin
oli Tallinnassa työharjoittelussa.
• Kävimme kiertelemässä puistoja, jotka oli todella kauniita vaikka
lehtiä ei puissa ollutkaan vielä. Kävimme kiertelemässä myös kaikki
isoimmat ostoskeskukset kävellen, niin lähellä kuin kaukanakin ja
kävimme katsomassa useita nähtävyyksiä.
• Loppu aikana kävimme myös yhdessä lähes joka päivä syömässä tai
kahvilla ja useasti kävimme myös Vanhassa kaupungissa.

Kadriorgin palatsi
Palatsi sijaitsi keskellä todella isoa ja
kaunista puistoa. Puisto oli erittäin
kaunis ja viihtyisä, käydä vain kävelyllä.
Palatsi oli todella hieno ja palatsin piha
alue oli iso ja hieno.

