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Unkari

Unkari on KeskiEuroopassa oleva sisämaavaltio ja sen naapurimaat ovat Romania, Slove
nia, Slovakia, Kroatia, Serbia, Ukraina ja Itävalta. Unkarin pintaala on 93 028 neliökilo
metriä, asukasluku noin 10 miljoonaa ja sen pääkaupunki on Budapest (1 695 000 asukas
ta). Unkarin virallinen kieli on suomalaisugrilainen unkarin kieli. Maan virallinen valuut
ta on unkarin forintti.

Johdanto

Saimme kuulla opettajaltamme mahdolli
suudesta lähteä ulkomaille työssäoppimiseen,
Unkariin. Mielenkiinto heräsi heti. Aloimme
ottaa selvää, millainen maa Unkari on ja val
mistella lähtöä yhdessä opettajan kanssa.
Asuimme ja työskentelimme Zircin kaupun
gissa, joka sijaitsee LänsiUnkarissa Bakonyn
vuoristossa. Alueen asukasluku on n. 10 000.
Majoituimme Reguly Antal koulun oppilas
asuntolassa muiden opiskelijoiden kanssa kuu
den viikon ajan.

Työssäoppiminen

Tutustuimme sosiaalitoimistoon, jossa tapasimme englantia puhuvia sosiaalityöntekijöitä.
He ottivat meidät hyvin vastaan ja olivat erittäin auttavaisia sekä ystävällisiä. Heidän
avustuksellaan pääsimme vierailemaan työpajassa, jossa oli mielenterveyskuntoutujia
sekä kehitysvammaisia.

Ryhmän kanssa kävimme erilaisissa museoissa, katolilaisessa luostarissa sekä Arboretum
puutarhassa. Vaikka he eivät puhuneet englantia kuin muutaman sanan, tulimme heidän
kanssaan toimeen sanakirjan, netistä löytyvien kielenkääntäjien sekä elekielen avulla.
Työpajan työntekijöiden kautta saimme luotua uusia henkilökohtaisia kontakteja.
Työskentelimme katolilaisessa vanhainkodissa. Meidän oppaanamme toimi iäkäs nainen,
joka osasi hyvin englantia, koska hän oli työskennellyt sairaanhoitajana eri puolilla maail
maa. Hänen avullaan ja sanakirjaa hyödyntäen kommunikoimme hoitajien kanssa. Työ
tehtäviimme kuuluivat asukkaiden avustaminen liikkumisessa ja ruokailussa.
Muutaman päivän ajan tutustuimme Zircin paikallisen sairaalan toimintaan. Kuljimme fy
sioterapeutin mukana, joka osasi hiukan englantia. Hän kierrätti meitä ympäri sairaalaa
ja kertoili fysioterapeutin työstä. Näimme monenlaisia kuntoutuksessa käytettäviä apuvä
lineitä sekä erilaisia hoitomuotoja.
Toisena päivänä saimme mahdollisuuden työskennellä sairaalassa. Pääsimme harjoittele
maan EKG:n ottamista metallisilla imukupeilla, verenpaineiden sekä verensokerin mittaa
mista, lääkkeiden antamista, napapiikin (klexane) pistämistä ja tippapussin letkuttamista.
Avustimme myös virtsakestokatetrin vaihtamisessa sekä ruokailussa. Saamamme suulli
sen palautteen perusteella onnistuimme työssämme kiitettävästi.

Vapaaaika

Vapaaaikana matkustimme bussilla lähellä si
jaitseviin kaupunkeihin, kuten Veszprémiin ja
Györiin. Vesprémissä tutustuimme paikallisten
oppaidemme opastamana eri nähtävyyksiin, ku
ten eläintarhaan. Teimme viikonloppumatkan
Budapestiin yhdessä haapajärvisten opiskelijoi
den kanssa. Myöhemmin saimme nähdä ihanan
Balatonjärven. Yhtenä viikonloppuna teimme
patikointiretken Zircin ympäristössä yhdessä
UnkariSuomiseurueen jäsenten kanssa.
Pääsiäisen vietimme paikallisen kontaktimme perheessä. Saimme kokea ja nähdä, millai
sia perinteitä unkarilaiseen pääsiäiseen kuuluu. Näitä ovat keitettyjen pääsiäismunien ko
risteleminen ja pääsiäisaterian syöminen. Pääsiäis
maanantaina miehet ja pojat pirskottavat perheen
naisten hiuksiin parfyymiä sekä pääsiäispupu piilot
taa pääsiäismunia pihakasvuston alle, josta lapset et
sivät ne. Molempina päivinä kävimme yhdessä per
heen kanssa patikointiretkillä luonnossa. Viimeisellä
viikolla kävimme hyvästelemässä perheen heidän ko
tonaan ja saimme heiltä pieniä matkamuistoja yhtei
sistä hetkistämme.

Ruoka

Ruoka oli erilaista, mihin olimme tottunut. Kun ravintolassa otti päivän menun, siihen si
sältyi alkukeitto, joka oli pääasiassa vain lientä. Sen jälkeen tuli pääruoka, joka oli pastaa,
spagettia tai perunaa, lisänä lihaa tai kanaa. Salaatteja ei kuulunut annoksiin, mutta erik
seen tilaamalla sai tuoretta salaattiakin.
Koulun lähellä sijaitsevasta pizzeriasta sai todella maukkaita pitsoja. Niissä oli tavallista
paksumpi pohja, johon sai valita erilaisia täytteitä. Tämän pizzerian lähistöllä oli myös
konditoriamyymälä, jossa kävimme useamman kerran nauttimassa herkullisia ja suussa
sulavia kakkuja sekä muita jälkiruokia ja jäätelöitä.

Huomioita ja pohdintaa

Meidän hintatasoomme nähden hinnat ovat edullisia. Julkisilla kulkuvälineillä, erityisesti
busseilla matkustaminen on halpaa ja helppoa, bussivuoroja kulkee tiheään. Kaupoissa on
hyvät valikoimat peruselintarvikkeita ja muitakin tuotteita. Suomalaiset pankkikortit ja
Visa Electron toimivat moitteettomasti kaupoissa ja pankkiautomaateissa.
Ihmiset olivat ystävällisiä, auttavaisia ja ymmärtäväisiä sekä vieraanvaraisia. Meihin suh
tauduttiin positiivisesti, ja etenkin sen jälkeen, kun ihmiset kuulivat meidän olevan kotoi
sin Suomesta. Ainoa iso ongelma oli kielimuuri. Paikalliset ihmiset, muutamia poikkeuksia
lukuun ottamatta, eivät osanneet puhua englantia. Saksan tai venäjän kielen osaamisesta
olisi ollut etua. Pääkaupungissa, kuten Budapestissä englantia puhuvia oli enemmän. Eli
kaiken kaikkiaan sanakirjalle ja elekielelle oli käyttöä arjen eli tilanteissa.
Työssäoppiminen jää kaiken kaikkiaan plussan puolelle. Parasta on uusiin ihmisiin, kult
tuuriin ja tapoihin tutustuminen. Itsevarmuutta karttuu, kun huomaa, että omilla tiedoilla
ja taidoilla pärjää ulkomailla. Kun uskaltaa laittaa itsensä likoon, niin huomaa selviävänsä
monenlaisista tilanteista. Voimmekin lämpimästi suositella työssäoppimisjakson suoritta
mista ulkomailla.

