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RAPORTTI
Olin työharjoittelussa Virossa, Tarton hooldekodulla. Jakso oli kuusi viikkoa pitkä, joka alkoi
maaliskuun 26. päivä ja päättyy toukokuun 4. päivä. Työssäoppimisen ajan asuin Hostel Peplerissä
lähellä Tarton keskustaa.
Matkan rahoittajana oli MAMEKAM-hanke, mistä tuli tietynsuuruinen apuraha.
Minulla oli kuntoutumisen tukemisen jakso, ja siihen liittyi prosessinäyttö. Tämä näyttö sisälsi
oman näyttösuunnitelman tekemisen, kuntoutussuunnitelman tekemisen omalle asukkaalle ja muut
tietyt tavoitteet, jotka mietimme opetussuunnitelmaan perustuen jakson alussa.
Olin koko jakson siellä luokkakaverini kanssa, mutta viimeiseksi kahdeksi viikoksi sinne tuli myös
reilu kymmenen muuta opiskelijaa+opettaja työssäoppimaan. Olimme hoitokodilla miesten
osastolla, jossa meillä oli ohjaajana venäläissyntyinen nainen, joka osasi muutaman sanan suomea.
Työpäivämme alkoi aamulla kello yhdeksän ja päättyi iltapäivällä kolmelta. Teimme siis kuusi
tuntista työpäivää. Viikonloput olimme yleensä vapaalla.
Työpäivä koostui perushoidosta, yleisestä avustamisesta, viriketoiminnan järjestämisestä,
ulkoilusta, yhdessäolosta… Pääasiallinen tehtävä oli kuitenkin kuntoutuksen tukeminen, eli teimme
omalle kuntoutujalle kuntoutussuunnitelman ja toteutimme ja arvioimme sitä.
Kokonaisuudessaan ulkomaanmatka meni mielestäni erittäin hyvin, viihdyin työpaikalla, tulin
toimeen kaikkien työntekijöiden ja asukkaiden kanssa eikä koskaan ollut mitään ongelmia, sekä
pääsin asettamiini tavoitteisiin. Meidät otettiin loistavasti vastaan työpaikalla, vaikka alkuun ei
juuri yhteistä kieltä löytynyt.
Ensimmäisen viikon jälkeen kielimuuri pieneni vauhdilla, kun oli niin paljon mielenkiintoa oppia
lisää viron kieltä. Alkuun työpäivien jälkeen oli todella väsynyt, kun työskentely vaati niin paljon
ajattelemista yms. piti miettiä tarkkaan mitä minulle puhuttiin ja mitä minun pitää sanoa.
Ohjaaja hoitokodilla oli aivan mahtava ihminen, joka todella tykkäsi meistä suomalaisista.
Vapaa-aikana urheilimme, Tarton spordihooneelle hankimme kuntosalikortit, kävimme juoksu- ja
kävelylenkeillä, valokuvasimme, shoppailimme ja tutustuimme koko Tarttoon ja kulttuuriin.
Kokonaisuudessa harjoittelu oli erittäin opettava ja kokemusrikas, mitä en jättäisi mistään hinnasta
pois. Harjoittelu opetti paljon vastuullista ja itsenäistymistä, sekä erilaisia näkemyksiä asioiden
katsomiseen. Lisäksi sai paljon rohkeutta puhua viron ja englannin kieltä, ja käyttämään niitä
vaikka niitä ei kovin hyvin osaakaan.
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