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Matkamme Tarttoon sujui hyvin ensin hyppäsimme Ylivieskasta junaan jolla matkasimme Helsinkiin. 
Helsingistä matkasimme laivalla Tallinnaan ja Tallinnasta bussilla Tarttoon. 
 
 
Ensimmäinen viikko meni tutustuessa kaupunkiin. 
 
 
Toisella viikolla olimmekin jo täydessä työn touhussa viikko menikin 
tutustumalla työkavereihin ja opetellessa perus tehtäviä. 
 

 

Kolmannella harjoittelu viikolla menimme joka päivä töihin kello yhdeksän ja pois pääsimme noin kello 
kolme. 

Maanantaina järjestelimme paikkoja ja teimme uusia hintalappuja tuotteille. Purimme kuormaa ja 
heitimme pois hävikkiin meneviä tuotteita. Tarkastimme myös lähetyslistoja. 

Tiistaina tarkastelimme päiväyksiä sekä purimme kuormaa. 

Keskiviikkona järjesteltiin taas paikkoja, tarkastettiin tuotteiden 
päiväyksiä, ja purettiin kuormaa. 

Torstaina aloitimme aamun järjestelemällä paikkoja, sen 
jälkeen ryhdyttiin kuorman purkuun. Tarkistimme tuotteiden 
päiväykset sekä hävitimme vanhat tuotteet, lopuksi teimme 
vielä hintalappuja. 

 
 
Neljännellä harjoittelu viikolla työpaikkamme vaihtui. 
Menimme tiistaina tutustumaan toiseen Selveriin. 
Aloitimme työt jo samana tiistaina uudessa paikassa. Uuteen 
työpaikkaan matkaa on paljon enemmän kuin entiseen, joten 
joudumme kulkemaan töihin linja-autolla.  
 

Tiistaina laitoimme koko päivän tavaraa hyllyyn ja 
järjestelimme niitä. 

Keskiviikkona laitoimme myös koko päivän tavaraa hyllyyn. 

Torstaina meillä oli lyhyt päivä, siivosimme vain 
muutaman tunnin hyllyjä ja saimme lähteä. 

Perjantaina oli taas koko päivä kuorman purkua. 

Viidentenä viikkona emme tehneet muuta kun 
siivosimme hyllyjä ja laitoimme tavaraa hyllyihin. 
Lisäksi saimme tehdä hyllykarttoja. 
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Vapaa aikaa meni pääsääntöisesti kämpillä oleskellessa. 
Kävimme myös pari kertaa ulkona syömässä.  
 
 
 
 
Viimeisellä viikolla kiertelimme paljon eripaikoissa. 
 
Maanantaina meillä oli ihan normaali työpäivä. Itse olin vähän sairaana, joten päivä tuntui melko pitkältä. 
Tiistaina purimme kuormaa puoleen päivään asti ja sitten saapuivat opettajat ja teimme arvioinnin. 
Arviointi sujua todella hyvin saimme molemmat kaikista 
arviointi kohdista kiitettävät. 
Keskiviikkona ja torstaina ohjelmassa oli vierailua 
kauppakeskuksissa toisen suomalaisryhmän kanssa, 
mutta itse en näihin pystynyt ottamaan osaa sillä olin 
sairaana. 
 
Perjantaina alkoi sitten koti matka takaisin suomeen. 
Ensin otimme taksin Tarton bussiasemalle, josta 
matkasimme bussilla Tallinnaan. Tallinnasta menimme 
laivalla suomeen. Helsinkiin päästyämme otimme 
satamasta taksin rautatieasemalle. ja loppu matkan 
päästelimmekin junalla Ylivieskaan. 
 
Reissu oli omasta mielestäni onnistunut ja hyvin 
opettavainen. Itse sain paljon hyviä uusia kokemuksia, 
joita ei pysty korvaamaan. Tärkeimpänä pidän sitä, että kielitaito karttui reissunaikana ja oppi elämään 
omin avuin. 
 

 

 

 

 


