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Tanska, Herning
Elämyksiä vailla vertaa

Matkatavarat:
 Urheilukassi täynnä vaatteita sun
muuta
 Reppu täynnä juurikin niitä
vaatteita
 Olkalaukku läppärillle sekä papereille ja muille tarvikkeille
 Pyörä

Yhteenveto ja arviointi:
 Juuri sopivasti tavaraa mukana, ei
ole riesaksi asti
 Kitaraa vailla viiden tähden suorituksesta

Ennen askelia...
Kuka olen minä?
Nimeni on Eino Opiskelija ja tuo‐
tan aika pe ymyksen suvulleni,
sillä hyvän opiskelijan
ominaisuuksia minusta saa etsiä
aika urakalla. Lähdenkin siis
etsimään kadonnu a inspiraa o‐
tani jostakin muualta. Vai onko‐
han sitä ollenkaan? :d
Ikää minulla on 22 vuo a, olen
käynyt lukiota mu a en loppuun
as . Armeijassa ollessani minun
täytyi alkaa mie ä mitä tekisin
elämälläni ja pää n lähteä siis
hoitoalalle. Tähtäimessäni oli
koko perusjakson ajan ensi‐
hoitajan pes , mu a tähtäimeen
alkoi vaiku aa erinäiset tekijät.
PAM! Valitsin kuntoutuksen kou‐
lutusohjelman ja olen ollut todel‐
la tyytyväinen valintaani.

Miksi tanskaan?
Kävin 2012 vuoden loppupäästä
työssäoppimassa Tartossa

muiden opiskelijoiden ja
kuntoutusope ajan
kanssa. Matka oli niin
mahtava e ä halusin tehdä
sen uudestaan. Olin e‐
dustellut hieman mah‐
dollisuuksiani päästä
työssäoppimaan muuallek‐
kin kuin Viroon ja etenkin
koulu vastasi odotuksiini.
Pääsin Tanskaan.

KUKA IHIME? Eikö nii joo..
Minähä siinä..

Ennen lähtöä..
Ennen varsinaisen matkan
alkamista on matkareppuun
jo kertynyt vaikka minkälais‐
ta vuoristoradan silmukkaa
ja solmua. Voi olla kiitollinen
siitä e ä matka ylipäätään
onnistui, uskoa koe eli
todenteolla ope ajien
työsulku Tanskassa. Isot
kiitokset kuuluu siis ope a‐
jille niin täällä Suomen e ä
Tanskan puolella matkan
onnistumiseta.

Sain perehdytystä Tanskaan ja
sen kieleen oikealta expertiltä,
nimittäin tanskalaiselta enkun
kielen opettajalta jolle tuotin
myöhemmin suuren pettymyksen
kun en oppinutkaan tanskaa niin
hyvin mitä hän ajatteli ;D
Kyseiseen expertti porukkaan
kuului myös opettajia ja opiskeljoita jotka olivat olleet aikaisemmin Herningissä tai Tanskassa
yleensäkin. Sain siis kuulla
tarinoita heidän ajastaan siellä ja
siitä miten heillä oli mennyt.

Huoneeni ennen lähtöä !HUOM! Ei näin.
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Tanska, Herning

Ensimmäiset askeleet
“Pisaroita? Pah,
pikemminkin
rakeita...

Vihdoinkin nokka on kohti tanskaa, junalla Helsinkiin.. Viivästyi tämä lähtö muutamalla
viikolla mutta ei se mitään,
tuntuu paljon paremmalta istua
junassa kun on kaveri jonka
kanssa viettää aikaa, nimittäin
Mr. Anticipation.
Jäin Tikkurilan asemalla pois ja
pyöräilin siitä Hotelli Cumulukseen yöksi. Hyvin nukutun yön jälkeen hotellilta lähti
aamulla bussi suoraan lentokentälle. Ja ei kun lentoon..
Köpiksen lentoasemalla lähdin
ensimmäiseksi selvittämään
monelta junat Herningiing
lähtevät ja minun onnekseni

Huoneeni hyvässä kunnossa

Perillä!
Niin mukavaa kuin matkustaminen onkaan, on helpotus
päästä määränpäähän asti.
Ehdin torkkua hetken junaradan penkillä kun yhdysopettajani, Rita, kaahasikin asemalle
tulisen punaisella autollaan.

ta näki suoraan keskipihalla
olevalle lentopallokentälle, olin
siis ekassa kerroksessa.
Menin aikasin nukkumaan ja
kirosin suihkussa olevaa suutinta kuinka se ei ollut
lähellekkään samanlainen mitä
omani. Pisaroita? Pah, pikemminkin rakeita...

Menimme lähimmän kaupan
kautta opiskelija asuntolaan.
Opettaja saattoi minut omalle
ovelle asti ja toivotti tervetulleeksi.
Huoneessani oli kaksi sänkyä,
pöytä, hyllyjä ja suihku. Ikkunas-

Ensimmäinen päivä
Heräsin, söin asuntolan
aamupalan ja astuin Ritan autoon jonka määränpäänä oli
Palvelukoti Søglimt…

Herningin kadut ensimmäisenä
päivänä

pääsin aikaisemmalla junalla
mitä olin suunnitellut.

Pääsimme perille ja aloimme
kahvittelemaan, pöydässä oli
minun lisäksi ryhmänjohtaja
Benthe, hoitaja osastoltani Annemette, Rita. Puhuimme tulevasta jaksostani, palvelukodista
ja kaikesta muusta siitä välistä.

Ensimmäinen päivä meni enemmän tai vähemmän
ohjaajani seuratessa.
Taloon kuului neljä osastoa,
omassa osastossani oli 13 huonetta eli asukas per huone.
Naisia oli 10 ja miehiä 3.
Huoneisiin kuului olohuone,
makuuhuone, massiivinen
vessa ja parveke. Olisin voinut
vaihtaa oman huoneeni milloin
vain heidän huoneisiinsa.

Huoneissa asukkailla oli tietty
heidän omia tavaroitaan.
Osasto oli kotoisan oloinen
sisustukseltaan ja
olemukseltaan. Ei näkynyt kiireiden tuomia ryppyjä niin
hoitajien kuin asukkaidenkaan
kasvoilla.
Rita tuli noutamaan minut
takaisin ennen kuin ehdin kelloa pahemmin katsella…
Miellyttävä ensimmäinen päivä.

Normi päivä

Työssäoppimispaikkani

Työpäivä alkaa tasan kasilta,
joten herään seiskalta. Kampean itseni ylös sängystä,
haamuilen itseni ruokatilaan
jossa odottaa seisova pöytä.
Syön raksuja + maitoa, nappaan hodarin, banaanin ja
vesipullon keittiöstä evääksi
mukaan.
Toimin joko Annemetten tai
Johannan kanssa, kummaltakin

sujuu englannin kieli hyvin,
joten jos ei tanskaksi asiat sujuisikaan niin voi englantiin aina
turvaantua.
Osastollani oli kaksi hoitajaa +
opiskelija + minä. Eli kolme oli
normaali miehitys, kyllä,
opiskelija lasketaan mukaan
mutta siitä lisää myöhemmin.
Jokaiselle hoitajalle kuului tietyt
huoneet joista heidän pitää

huolehtia, jos huoneissa olevat
asukkaat soittavatt
kaulanympärillä olevaa hälytintä näkyy se suoraan sen huoneen hoitajan puhelimessa.
Hoitajat huolehtivat myös muut
asiat hoidollisten asioiden
lisäksi.
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Normi päivä jatk.
Aamuraportilla käydään läpi
yöhoitajan kanssa, miten yö ja
edellinen ilta on mennyt. Sekä
myös tulevan päivän ohjelma
jokaisen asukkaan kohdalta.
Asukkaiden toimintakyky vaihteli
paljon. Osa tarvitsi pientä apua
päivittäisissä toiminnoissa tai
lääkehoidossa kun taas toiset
tarvitsivat apua kaikissa
päivittäisissä toiminnoissa.

Haluat vielä nukkua? Se on
ok.
Tanskalainen hoitomalli tuli heti

ensimmäisinä päivinä esiin juurikin tämänkaltaisilla pienillä eleillä. Asukkaan kohtaaminen
on ensisijalla muuhun verrattuna ja siihen
kuuluu heidän kuunteleminen.

Vaikkakaan en itse ole ollut harjoittelemassa palvelukodeissa aikaisemmin, oletan kuitenkin että monet paikat Suomessa eivät ole tanskalaisten tasolla.

Haluat lähteä ulos? Mene jo!

Eli hoitosuunnitelmasta näki missä toiminnoissa
asukas tarvitsee apua.

Asukkaat saivat siis pääpiirteittäin päättää
miten heidän päivä etenee, toki hoitosuunnitelman puitteissa.

“Elämä tänä
iltana”

Minkä paidan haluat päälle?
Toiminnasta tuli hyvin pitkälti mieleen kun
itse olin harjoittelemassa yksityisessä kotihoito firmassa, ei ollut aikaa mitä vastaan tapella, pystyi vain keskittymään asukkaiden
kanssa olemiseen ja heidän auttamiseen.

Aktiviteetit palvelukodilla
Sain osallistua palvelukodilla fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien
toimintaan, seurata heidän toimimistaan, pitää hänen kanssaan ryhmiä ja
osallistua myös yksilöterapiaan.
Toimintaterapiassa asukkaat tekivät
erilaisia tavaroita joita sitten myytiin
palvelukodin myymälässä.
Palvelukodissa tarjottiin myös hierontaa ja hiustenleikkausta.

miehiltä nokkiini.
Pidin asukkaille oman suunnittelemani ryhmätuokion, pelasin
heidän kanssaan erilaisia pelejä ja
koetin vuorovaikuttaa tavalla joka
tukisi heidän hyvinvointiaan. Käytin heitä puutarhassa ja
kävelemässä lähellä olevan järven
luona.

Yhdelle osaston asukkaille kunta
järjesti aktiviteettiä joka viikko,
Joka maanantai kellarissa kokoontui
avustaja (yksi hoitajista) tuli hänet
joukko miehiä, jotka pärjäsivät vielä
hakemaan ja me lähdimme
omillaan mutta tulivat palvelukodille
syömään ja soutamaan lähellä
kaveeraamaan. He tulivat pelaamaan
olevalle järvelle. Laiturilla oli nosbiljardia, sain kunnian ottaa näiltä
turi jolla nostettiin asukas

veneeseen… aika hienoa toimintaa. Me ei
saada nostureita edes katoista roikkumaan :D
Sain osallistua palvelukodin pitämille retkille,
joka kuukausi se tarjoaa matkan kaikille halukkaille, josta heidän täytyy maksaa pari euroa.
Lähdimme siis matkaan pienellä minibussilla
ja ajoimme n. 30 kilsan päässä sijaitsevalle
järvelle. Paikasta missä pidimme piknikin,
näki alas kyseiselle järvelle. Jo näkymät olivat
sen reissun arvoisia, mutta kun siihen vielä
lisättiin asukkaiden tarinoiden kuunteleminen.
Kuinka heidän ollessaan vielä lapsia oli Suomesta tullut lapsia sotaa karkuun, joiden
kanssaan he olivat pitäneet pitkäänkin kirjeenvaihtoa.

Motionsdag - Aktiviteettipäivä
Palvelukoti pitää kyseisen
päivän kerran vuodessa, siihen
osallistuvat asukkaat,
päiväapua tarvitsevat kotona
asuvat, hoitajat ja mahdollisesti
asukkaiden omaiset. Tapahtumassa oli ennalta suunniteltuja rasteja joista joukkueiden
tulisi kulkea. Joukkueet oltiin
valittu etukäteen, Jokaisesta
osastosta tuli kaksi joukkuetta,

joten oma osasto ja huonekaverit saattoivat hyvinkin olla
päivän pahimmat viholliset.
Rasteissa oli tehtäviä pallojen
ja saappaiden viskomisesta
aina pujotteluun asti. Kaikki
tehtävät olivat fyysisen toiminakykyyn painottuvia.
Palvelukodilla oli kiertäväpalkinto, taulu, joka päivän päätteeksi

annettiin voittavalle joukkueelle, top 3 joukkuetta saivat myös
mitalit kaulaansa. Ennen palkintojen jakoa syötiin porukalla
tanskalaiset hodarit ja juotiin olutta. Jälkiruoaksi syötiin jäätelöä. Hyvät fiilikset oli siis kaikilla riippumatta siitä ylsivätkö
he mitalisijoille. Tästä pystyin olemaan varma kun kuuntelin
heidän laulavan tanskaksi we are the champions laulua.
Oma joukkueeni tuli viidenneksi.

Aktiviteetit palvelukodilla

Laulukirja mistä ei laulettu ihan
iloisimpia lauluja…

Suosituimmista aktiviteeteista vanhusten
kesken

Juhlaruokaa? Ei, vaan joka päiväistä :D

Toimintahuone

Hieronta pöytä jalkapohjille

Jos muuten oli hiljaista, ärsytin hoitajia lattiahälyttimillä

Perus piknik maisemat: Hald sø

Motionsdag - Aktiviteettipäivä - Kuvina Herra Hatun silmistä

Päivä alkaa

“Älkää nostako niitä takas”

Pujottelua

Päivän ohjelma

Ei ne oikein kaadu….

Sota on loppunut

Puheen jälkeen kisat alkavat

Vihollistiimi… Grrrr..

Päivän palkinto (taulu)

Päivän todellinen palkinto
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Viikko kuntoutuskeskuksessa ja visiitit kahteen päiväkotiin
Paikan toiminnassa näkyi kiire heti
selvemmin, kun palvelukodissa se oli ollut
Sain mahdollisuuden olla yhden
olematon. Mikähän lienee kiirettömyyden
viikon paikallisessa kuntoutusksalaisuus? Ja en sano että he tekivät mitään
eskukssessa jossa kierteli hieman väärin… kunhan mietin vain...
tiheämpään tahtiin asukkaita
mitä palvelukodissa. Toiminta ei Luonto– tai vapaa päiväkoti
sinänsä eronnut paljolla, suurin
Kuulin kyseisestä päiväkodista kaveriltani ja
ero oli että terapeutit kiersivät
halusin tietty mennä tutustumaan paikan
useammin potilaiden luona ja että
toimintaan. Pääsinkin sinne noin tunniksi..
keskukseen tuli kuntoutujia
muualtakin, enemmän mitä palve- Tyk Tyk...Tyk Tyk… Sisäinen lapseni heräsi
lukotiin tuli.
horroksesta kun kävelimmä ympäti tarhaa,
halusin hypätä ulos kuorestani ja olla 10 vee
Keskus oli sisustukseltaan ja
taas. Pihalla lapsien kanssa temmelsi kaneja,
toiminnaltaan enemmän laitoskanoja ja vuohi. Aitauksissa vähän matkan
maisempi, siihen kuului kolme eri
päässä oli hevosia, lisää vuohia ja lampaita.
osastoa joihin he olivat juuri suunSiellä oli myös mökki jossa oli erilaisia lintuja
nittelemassa värikoodausta, muisisoissa häkeissä. JA ei saa unohtaa
tisairaiden helpottamiseksi.

hyönteishotellia. Pihan poikki virtasi myös pieni
oja jossa osa lapsista kalasteli haaveilla kaloja,
he saivat lämpiminä päivinä käydä siinä uimassa.
Varusteet olivat muuten ihan tavanomaiset niin
ulkoa kuin sisältäkin, sisällä oli kyllä pieni näyttämö.

jonka jakso oli loppumassa.
Tämän jälkeen oli aika viikotKyseinen päiväkoti oli osa suurta
taiselle ulkona ruokailu retkelle.
koulua joka oli vasta rakennettu. Kou- Lähdimme porukalla ulos ja
lulle saapuessani jotkut lapset
kävelimme koulun pihan laidalla
juoksivat jommankumman vanhemolevan katoksen luo. Työntekijät
pansa kanssa pientä rataa ympäri
sytyttivät nuotion, Halukkaat
koulun edustassa. Miltä kuulostaa? Ei lapset jonottivat kärsimättöminä,
jätetä lapsia autosta, vaan juostaan
jokainen heistä sai puukon ja
heidän kanssaan muutama kierros
puupalkin jota alkaa vuolemaan.
aamun aloittamiseksi.
He saavat alkaa käsitellä puukkoa
Sain esittelykierroksen jälkeen liittyä kunhan uskallusta riittää ja
työntekijät opastavat sen
eskarilasten porukkaan, he olivat
juuri syöneet aamupalan ja nyt suun- käytössä. Pieniä haavereitakin
sattui tietenkin, mutta tekemällä
nittelivat lahjaa yhdelle opiskelijalle

oppii. Vuoltamisen vastapainoksi osa lapsista
keräsi kukista kimppuja ja tekivät mm. koruja.
Nuotion äärellä laulettiin ja tanssittiiin. Vähän
ajan päästä tuotiin pihalle hampurilaispihvien
liha, lapset innostuivat ja yksi työntekijöistä
alkaa vääntämään lihoja pihvin muotoon,
ilmoittaen aina kenen pihviä hän on kulloinkin
tekemässä. Pihvit laitettiin lopulta kypsymään
ja ne nautittiin mitä maukkaimman hampurilaisen välissä.

Kuntoutuskeskus

Urheilukoulu ja –päiväkoti

Pihalla komeili hieman ruosteinen bussi jolla
lapset pääsivät retkelle kerran viikossa.
Lapset oppivat kunnioittamaan eläimiä ja luontoa
tämänkaltaisessa tarhassa aivan eri tavalla.
Eläimistä huolehti tarhan tädit, mikä oli aika huvittavaa, ei se kuulu monen tarhatädin tai sedan
toimikuvaan.
Toiminta oli ihaltavaa, haluan ainakin itse patistaa oman lapseni jonakin päivänä samankaltaiseen tarhaan, jos se Suomessa on mahdollista.

Lapset saivat olla mukana ruoanlaitossa ja
muutenkin retkenomaisella matkalla vaikkakin
koulu oli n. 50m päässä.

Tanskassa matkustaminen
Viikonloppuina oli aikaa mennä
hieman kauemmas kuin vain
lähikaupunkeihin. Kävin Silkeborgissa yhden opettajan ja
hänen miehensä kanssa, matkaa sinne oli n. 40km, todella
hieno kaupunki. Söimme
nuudeleita, kävimme paikallisessa museossa ja venematkalla
joka kulki läpi pienten järvien
joiden rannoilla oli hienoja

ökytaloja. Kun pääsimme
rantaan asetimme kurssin kohti
taivasvuorta “Himmelbjerget”,
yksi korkeimmista kohdista
Tanskassa. Jopa tie sille vuorelle Silkeborgista oli taivaallinen, auringon valo iskeytyi
juuri sopivasti lehtien läpi kun
ajoimme ja kuuntelimme tanskalaista poppia.
Näkymät siltä vuorelta olivat

mainiot. Viimeisenä pysäkkinä meillä oli Jellingin riimukivet,
kivet joihin on kirjattu ensimmäinen kerta kun Tanska on
mainittu minkään muodon teksteissä.
Silkeborg oli sen verran mahtava kaupunki että kävin siellä
uudestaan seuraavana viikonloppuna, sain opettajalta lainaan
makuupussin jossa pystyin viettämään perjantain yön. Kävin
kans Arhus nimisessä kaupungissa, valitettavasti ei ollut aikaa pyöriä siellä paljoa, se oli jo sen verran iso kaupunki.
Kävin myös paikallisissa festareissa, Herning Rockerissa.

Jeeeee! Siis.. Liukumäki

Lintuhäkki pihalla

Tarhan oma bussi

Pässin nimeä en valitettavasti muista

Hotelli Mehiläinen

Aaaaand action!

Luontopäiväkoti
Lasten kalastus sekä uimapaikka

Kiipeilypuu

Urheilukoulun katolta -> mökkiä kohti

Foliopelti pihvejä varten

Ah! Se on niin kaunis...

Palvelukodin kampaamo

Kuntoutuskeskuksen sali

Tulevaisuuden pönttö
tervehtii

Palvelukodissa asukkaan olohuone
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Matkojen taitto
Yhtä asiaa haluan kuitenkin moittia, sillä pyöräteillä, varsinkin
kaupungin keskustassa oli aivan sikana lasinsiruja ja niitä oli
aina. Satuinkin puhkaisemaan renkaani niihin, mutta onneksi
täkäläinen pyöräkauppa antoi ystävällisesti työkalut niiden
vaihtamiseen.
Useimmiten käytin pyörätietä joka vei työpaikalleni Sundsi- Matkustin myös junalla tulo- ja menomatkoilla sekä matkoilla
in. Matkaa sinne oli noin 7 kilsaa, tuon matkan taittaminen Silkeborgiin ja Arhusiin, junamatkoista vain sen verran että konoli aina erilaista. Joinakin päivinä sai nauttia täysillä aurin- nareita ei saattanut nähdä 200km junassa kertaakaan, mikä on
gon paahteesta ja väistellä peltojen kastelukoneita; kun
aika outoa. Pyörien kuljetus junissa oli myös paljon käytännöllistaas sateisina päivinä sai katsella vastaantulevien pyöräili- empää mitä täällä.
jöiden kiroamista, kuinka tielle pyrkivät etanat koettivat
saada heitä hidastamaan tahtiaan ja ottamaan rennosti,
tietty yksikään etana ei saanut viestiään perille asti ennen
kun PLÄTS!!
Ja kyllä, pyörätie työpaikalle oli sen verran pitkä, suora
ja tylsä joten omaksi ilokseni ehdin ajatella aamuja etanoidenkin kantilta.
Satuin näkemään vielä tien varrella laiduntavien hevosten
ja lehmien lisäksi myös yhden muun sorkkaeläimen,
nimittäin peuran.
Tajusinkin vasta takaisin tultuani kuinka pyöräilykulttuurimme ovat aivan erilaiset kun räsähdin pyöräni kanssa
alas niistä ikävistä kynnyksistä mitä on autoteiden ja
Tanskasta olin ennen sinne menoa kuullut Legojen ja Mew
bändin lisäksi sen hienosta pyöräilykulttuurista. Joten
päätinkin ottaa oman pyöräni mukaan joka helpottaisi
paikallisten paikkojen koluamista.

pyöräteiden kohdatessa. Toisin oli tanskassa, jokainen
kynnys oli tasoitettu pieniksi nousuiksi, jos niitä ylipäätään
sattui vastaan, kun pyöräteillä on omat kaistansa.

Kieli
Tanskan kielen taittaminen jäi
aika alkeelliselle tasolle vaikka
siellä monta viikkoa asustinkin.
Olin valmistellut vihkoon joitain
peruslauseita joiden toivoin
auttavat tilanteessa kuin tilanteessa, apua siihen sain perehdytys tunnilta. Joten ellen
vaikuttanut jo täysin idiootilta
siinä vaiheessa kun koetin
sössöttää tanskalaisia sanoja
suustani, sain kyseisen tittelin
kruunun viimeistään siinä tilanteessa kun olin vetänyt kielivihkoni esiin enkä välttämättä
silloinkaan onnistunut saamaan
viestiäni perille. Istua sitten
siinä sitten, kasvotusten jonkun
kanssa, mutta tuntea kuinka
välillämme on massiivinen
muuri jonka huippua ei näy
sitten millään. Onneksi joillain
työkaluilla sai kaiverrettua siihen pienen pieniä reikiä joiden

kautta sai yksinkertaisia viestejä välitettyä että vastaanotettuakin. Toki oli niitäkin tilanteita kun minä tai se toinen
kaveri nostettiin ahteriamme ja
uskallettiin kurkata muurin
sivulta toiselle puolelle,
käppäillä toisen viereen istumaan ja nauraa koko hemmetin
muurille.
Ongelmana pidin hyvin pitkälti
tanskalaisten hyvää englannin
kielen taitoa, joten luonnollisesti taituin aina käyttämään
sitä, valitsin siis helpon tien.
Älkää tehkö samaa virhettä,
vaan käyttäkää rohkeasti sitä
vierasta kieltä.

Aina sanoja ei tarvita

Köpiksessä sijaitseva silta, siltaan oli kiinnitetty monia
lukkoja ja tutteja. Lapset tulevat vanhempiensa
kanssa hyvästelemään tuttinsa ja jättävät ne sillalle.
Lukkojen merkitystä en tiedä. Go figure..

Tollundin mies

Silkeborgin yksi monista hienoista taloista

Kaverin asunnolla, kuva saa plussaa myös hienosta pyörästä

Vielä jaksaa kävellä...

Taivasvuoren huipun näkymät

Silkeborg iltasella

Sataman enkeli, lähellä merenneitoa

Ruokatauko

Taidemuseo, auringon nousu heijastuu hienosti oven ikkunoista
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Tanska, Herning

Koulutus, mitkä ovat erot? Päiväni Social & Sundheds skolenissä...
Sain mahdollisuuden viettää
koulussa yhden päivän viikossa
ja otin sen ilomielin vastaan.
Pääsin mielestäni hyvin sisälle
tanskalaisten lähäreiden koulutukseen tai ainakin siihen miten
se toimii, joten lyhyesti siitä.
Kerron enemmän tavasta millä
he oppivat..-

Koulun sisäpiha

Koulussa voi opiskella hjelperiksi, assistentiksi, tai Pædagogisk assistentiksi. Nimet ovat
aika samanlaiset toisiinsa verrattuna. Suomeksi ehkä auttaja,
perehtynyt auttaja ja

opetuksellinen auttaja.

Peruskurssi (20-40 vkoa)
Valmisteleva kurssi koulutukseen, joka on tarkoitettu
opiskelijoille jotka eivät ole
varmoja haluavatko he opiskella alaa tai heillä on ongelmia
kouluasioiden kanssa. Kurssilla
he oppivat alustavalla tasolla
mitä he tulisivat opiskelemaan
jos päättävät jatkaa opiskeluaan. Tärkeänä osana tätä kurssia on se että opiskelijat oppivat tasapainottamaan

elämänsä koulun ja vapaaaikansa välillä, eli annetaan
opiskelijoille tietotaito siitä
miten asua ja pärjätä omillaan,
kun moni heistä asuu ensimmäistä kertaa omillaan.
Opiskelijat käyvät myös läpi,
yhteistyössä opettajien kanssa,
omat vahvuudet että heikkoukset ja keinot joilla pärjätä
niiden kanssa, jos he tämän
kurssin jälkeen päättävät jatkaa
opintojaan. Heillä on mahdollisuus aloittaa helperinä tai
opetuksellina auttajana.

Social- og sundhedshjælper, Auttaja (14kk) Tai Social- og sundhedsassistent, Perehtynyt auttaja (20kk)
= n. 3 vuotta
Isoimmat erot näiden kahden välillä on lääkehoidollisten asioiden ja sairauksien opetus, niin kuin
omassa työpaikassa, assistentti oli vastuussa oman osaston lääkehoidosta. Todella karkeasti selitettynä auttajalle voi ajatella kuuluvan perushoidolliset asiat, kuten päivittäisten toimintojen tukeminen
ja toimintatuokioiden pitäminen. Perehtyneenä auttajana sinulle kuuluu edellämainittut asioiden
lisäksi lääkehoidon totetuttaminen ja hoitosuunnitelmien ylläpitäminen. Kun opiskelijat ovat valmistuneet auttajaksi heillä on mahdollisuus jatkaa assistentiksi.

Ryhmätyöskentelytilat

Heillä ei ole erikoistumisaloja samalla tavalla mitä meillä, tämä koulutus on vanhushoito painotteinen.
Pædagogisk assistant (28kk)
Tämä oli niin suosittu opetushaara että jokainen ei välttämättä päässyt sitä opiskelemaan. Eli toisin
kuin meillä, heidän lapsiin ja nuoriin kohdistuva koulutus on pelkästään juurikin sitä. Koulutuksen jälkeen opiskelija voi työskennellä päiväkodeissa, perhepäiväkodeissa tai lasten kotona. Koulutuksen

Ja niistä päivistä koululla...

Harjoittelutilat

Opiskelijat koululla saavat palkkaa opiskelustaan, kuten aikaisemmin sanoin,
työssäharjoittelupaikka laskee
heidät mukaan vahvuuteensa ja
maksavat oppilaitokselle joka
taas maksaa opiskelijoille.
Tämä näkyi selvästi heidän
asentoitumisessaan. Kun he
ovat työharjoittelujaksoilla, he
työskentelevät pääosin
itsenäisesti, toki heillä on
ohjaaja mutta häneen he turvautuvat vain tarvittaessa.
Nämä opiskelijat eivät ohjaajien
lahkeissa roikkunu.

Opiskelu oli ryhmäpainotteista,
opettajat antoivat jokaisen tunnin alussa pikaisen perehdytyksen aiheeseen ja ryhmille
tehtävät, jonka jälkeen opiskelijat menivät keskenään työskentelemään aiheen kanssa.

Opiskelu ilmapiiri oli koulussa
todella rento, jokaisen päivän
aluksi luokka lauloi yhdessä,
laulun valitsi joko oppilas tai
opettaja. Laulut etsittiin usein
YouTubesta, sain itsekkin
kunnian valita kerran.

Tunneilla lähestyttiin koulutusaiheita usein taiteen avulla,
esim. runojen, lyhyiden tarinoiden sekä näyttelyn kautta. Esim. Yhdellä tunnilla meidän
kuului tutkia runoja vanhuudesta ja ikääntymisestä, poimia
sieltä keskeisiä asioita ja tehdä
niistä näytelmä.

Kun opiskelijat olivat tehneet
heidän päivän tehtävät, he olivat vapaita tekemään mitä halusivat. Löysin jotenkin huvittavana kun osa opiskelijoista
tekee vielä töitä, tanssivat muut
opiskelijat joidenkin videoiden
tahtiin luokassa.

Sivu 7

Chance encounter
Mitään muuta tekemistä mulla ei ensimmäisellä viikolla ollut kuin uida ja tutustua kaupunkiin. Sunnuntaina innostuin vielä
iltasella lähteä pyöräilemään Fuglsang järvelle.
Järveä kiertävä tiellä oli kohtia jotka olivat hiekka teitä, pelkäsin liikaa renkaiden puolesta ja päätin taluttaa pyörän niiltä
osin.

“Blaablaablablaa” x2
Nuo olivat ne sanat mitä kuulin kun joukko opiskelijoita huus jotain minun suuntaani, tietty häkellyin hieman ja mietin että
huutavatkohan ne edes minulle. Vähän ajan päästä vastasin enkun kielellä että en puhu tanskaa. Yllätyin kun opiskelijat
vastasivat enkuksi “come here and join us” ja minahän menin ja liityin heidän seuraan. Yllätyin kuinka opiskeljiat osasivat
puhua englantia todella hyvin ja esittely kierroksella syy siihen selvisi..
He kävivät IB-lukiota lähellä sijaitsevassa kaupungissa nimeltä Ikast. Olen itsekin käynyt samaista koulua aikaisemmin mutta omaksi ja kaikkien muidenkin pettymykseksi en käynyt sitä loppuun. Mutta siitä pienoisesta yksityiskohdasta huolimatta
meillä oli heti alusta jotain yhteistä. Porukassa oli ihmisiä muualta Euroopasta ja osa heistä oli myös tanskalaisia.
On jotenkin mahtavaa ajatella miten yksi tuollainen spontaani matka voisi vaikuttaa elämiseeni siellä, sillä tavalla mitä se
teki.

Viimeinen päivä, viimeiset ajatukset
Aamulla suihkusta putoavat pisarat eivät olleetkaan enää rakeita… Haikea aamu kaikinpuolin.
Hyvästelin palvelukodin hoitajat, asukkaat, koulun opettajat ja opiskelijat. Täytimme koululla
tarvittavat paperit. Sain koululta paidan ja opettajilta matkamuistoja.
Lähdin illalla junalla Herningistä Kööpenhaminan
lentokenttää kohti. Olin kentällä n. 22, etsin
säilytyslokerot käsiini ja tietenkin tajusin että ei
ole käteistä jolla maksaa lokeroa, joka sattui olemaan viimeinen… Tietenkin ympärillä pörräili
muitakin lokerosta kiinnostuneita ja minä olin siis
jo pistänyt tavarat lokeroon kun huomasin että no
cash… Eli jos lähden nostamanaan käteistä
todennäköisesti menetän lokeron, joten ehdotan
n. 30 vuotiaalle miehelle joka tuli juuri paikalle
että hän katsoisi lokeroa sen aikaa että haen rahaa, voisimme sitten jakaa lokeron. Sanoin myös
että haluan käydä kööpenhaminassa kun lentoni
lähtee aamulla klo 9. Meikän paras kaveri siinä
vaiheessa iskee suoraan muutaman kruunun
käteeni ja sanoo “just take them and enjoy copenhagen”. Aika mahtavat fiilikset anto kyllä, joilla oli

Kiitokset vielä tälle altruistiselle ihmiselle

hyvä jatkaa keskustaa kohti.
Kentältä löysi helposti kylttejä seuraten keskustaan,
käytin sitten keskustassa hyväksi karttaa jonka olin
tulostanut aikaisemmin. Kiertelin ympäri keskustaa,
kävin mm. moikkaamassa pientä merenneitoa. En
käynyt tietääkseni muussa nimekkäässä kohteessa,
mutta itse pyöräileminen öisessä köpiksessä oli jo
tarpeeksi herkkua.
Lähdin Tanskasta omana syntymäpäivänä, olin koko
kevään ollut varma siitä että täytän vuoden enemmän
mitä oikeasti olen, en tiedä miten sain edes niin kumman ajatuksen päähäni. Vasta kun kaverini paria viikkoa aikaisemmin sanoivat että hetkonen, etkö sinä
täytä 23. Wow, sitä hyvän olon tunnetta sillä hetkellä.
Syy miksi kerron juuri kyseisestä kämmistä jolla en
ainostaan todista olevani täysi idiootti :D, mutta myös
jotta tekin tajuaisitte että ennemmin tai myöhemmin
vuosia alkaa kertyä riippumatta siitä onko teidänkin
laskupäänne aivan vinksallaan… Joten ottakaa ja
eläkää jokaista päivää täysillä ja jos vain saatte mahdollisuuden niin tarttukaa tämänlaisiin tilaisuuksiin.
Suosittelen. –Eino

