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KUNTOS13

Eräänä talvisena perjantaina opettajani Leena Lähdesmäki kertoi että Viroon olisi tarjolla yksi apuraha, ja
kysyi olisinko kiinnostunut lähtemään kuudeksi viikoksi Tarttoon työssäoppimaan. Sanoin miettiväni viikonlopun yli, vaikka tiesin heti että tällaista mahdollisuutta ei myöhemmin enää tule. Maanantaina olin yhteydessä Leenaan, ja myöhemmin koulun KV-vastaavaan.
KV-vastaavan kanssa käytiin läpi apuraha- ja paperiasiat. Apuraha olisi tietynsuuruinen, jonka on tarkoitus
kattaa asuminen, matkat ja ruokailu. Lisäksi koululta saisin ruokarahan. Leenan avulla tein käytännön
järjestelyitä; hankittiin matkaliput, sovittiin asuminen ja oltiin yhteydessä Tarton hoitokotiin, jossa olisin
työssäoppimassa. Kieltä preppasin hieman itsekseni.

HOOLDEKODU
Olimme sopineet, että olen hoitokodilla tiistaina klo 9. Henkilökunta oli minua vastassa, ja heti alkuun
pidettiin pientä palaveria jaksostani. Sovittiin ruokailusta, päivieni pituudesta ja niin edelleen.
Alkuun sovittiin, että olen hoitokodilla fysioterapeutin mukana. Tämä ei aivan tuntunut omaltani; seurasin
lähinnä vierestä toisen tekemistä. Lisäksi halusin perehtyä muuhunkin kuin fyysiseen puoleen. Olinkin pian
yhteydessä Leenaan, joka oli myös ohjaajani. Sainkin vapaammat kädet tehdä mitä haluan.
Hoitajien kanssa harjoiteltiin siirtoja ja ergonomiaa. Hoitokodilla minulle
kehkeytyi asiakkaita, joita tapasin lähes päivittäin. Tein heille hierontoja ja
liikeharjoitteita, käytiin nauttimasta ulkona keväästä ja harjoiteltiin
kävelyä. Monelle olin lähinnä juttuseurana. Lisäksi kävimme kaupungilla.
Myös
henkilökunna
n hartiat
hieroin usein
kahvitauon
aikana.

Hoitokodilla tutustuin heidän arkeensa ja osallistuin päivittäisiin virikkeisiin. Viikoittain on ryhmäliikuntaa ja
hartaushetkiä, luetaan lehtiä, kuunnellaan musiikkia ja tanssitaan, tehdään erilaisia käsitöitä, katsotaan
elokuvia… Lisäksi välillä kävi ulkopuolisia esiintyjiä; jaksoni aikana kävi mm. päiväkodista lapsia esittämässä
näytelmää, lauluryhmiä ja oli komediaa.

Kun opettajani Leena tuli jakson päätteeksi myös Viroon, teimme Ergocarebank-projektin kuvauksia.

Lisäksi kävimme tutustumassa medkorgkooliin, eli Tarton hoito-oppilaitokseen.

VABA AEG
Heti Tarttoon tultuani hankin salikortin. Vapaa-ajallani kuljin ahkerasti siis salilla ja lenkillä, tutustuin
kaupunkiin ja shoppailin. Kävin myös teatterissa ja näyttelyssä. Tutustuin Viron nuoriin, ja heidän kanssaan
kävin viikonlopun mittaisessa rock-tapahtumassa ja tein lisää tuttavuuksia. Nautimme lämmöstä ja keväästä
grillijuhlien merkeissä, ja huonompina päivinä olimme elokuvaklubilla katsomassa elokuvia. Hieman ennen
kotiinpaluuta hoitokodin henkilökunnalla oli virkistyspäivä hyvän seuran ja ruoan merkeissä, johon Leenan
kanssa pääsimme mukaan.

SUMMA SUMMARUM
Reissun alussa ajattelin, että kuusi viikkoa (=PUOLITOISTA KUUKAUTTA!) on pitkä aika olla yksin vieraassa
maassa. Aika kuitenkin kului nopeasti, eikä ollut yhtään sellaista päivää että olisi ärsyttänyt lähteä
hoitokodille. Henkilökunta otti minut mahtavasti sisälle porukkaan, ja vanhukset olivat ihania. Kielen kanssa
pärjäsin hyvin; suomea, viroa, englantia ja paljon käsien heilutusta ja kyllä saimme aina toisistamme selvää.
Kuin huomaamatta opin valtavasti viron kieltä. Kaikenkaikkiaan reissu oli mahtava, opin paljon uutta ja
tutustuin uusiin ihmisiin, joihin tulen pitämään yhteyttä myös jatkossa. Uskon, että vielä palaan Viroon.

