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Jertta Kasterinne, Oulaisten ammattiopisto, ravitsemus- ja puhdistuspalveluyksikkö 

Merja Väänänen, Oulaisten ammattiopisto, sosiaali- ja terveysalan yksikkö 

 

MATKARAPORTTI TARTTO 4-17.5.2014 HOOLDEKODU 

Kahden viikon pituinen kansainvälinen työelämäjaksomme suuntautui Viroon, Tarttoon.  Työskentelimme 

Lähdesmäen Leenan myötä tutuksi tulleella Hooldekodulla. Leenasta olikin suuri apu matkan 

etukäteisjärjestelyissä ja suunnittelussa. Hooldekodulla Jertta työskenteli keittiössä ja Merja osastoilla 

erilaisissa tehtävissä. Hooldekodun historia ja palvelut löytyvät Leenan aiemmista raporteista. Olimme 

molemmat käyneet Tartossa jo aiemmin joten Emajoen rannat olivat tuttuja ja kuuluisimmat muistomerkit 

ja maisemat oli jo katseltu. Etukäteissuunnitelmamme oli, ettei suunnitella, vaan mennään avoimin mielin 

ja katsotaan mitä mahdollisuuksia eteemme tupsahtaa, ja tulihan niitä.  

Sää ei meitä hellinyt – valitettavasti. Vain kahtena viimeisenä päivänä aurinko lämmitti kesäisesti, muuten 

oli Jedun villapaita tarpeen. Pukemalla tarpeeksi päälleen kuitenkin tarkeni hyvin ulkoilla ja kierrellä. 

Laiva Emajoella poimii pelipallon 
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Matka alkoi 4.5.2014 sunnuntai aamuna klo  7.15. Juna-taksi-laiva-taksi-linja-auto-taksi ja olimme perillä 

Tartossa majapaikassamme klo 22.00. Asuimme Inkerinsuomalaisten Inkeri- talossa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensimmäinen 

päivä kului 

tutustuessa 

Inkerin- talon 

toimintaan. 

Talossa ovat 

Suomen 

kunniakonsulaatti, Inkeri –lehden toimitus ja vanhusten päiväkeskus, lisäksi siellä toimii suomalainen 

seurakunta ja tietysti Tarton inkerinsuomalaisten seura. 

Ester Pruul kertoi meille talon historiaa ja Albert Saunanen puolestaan talon nykyisestä toiminnasta. 

Inkerinsuomalaiset ylläpitävät Tarton ensimmäistä vanhusten päiväkeskusta, jossa palveluina ovat sauna ja 

pesupalvelut, ruokailu ja erilaiset toiminnalliset ryhmät. Talossa toimi myös parturi, suomenkielinen kirjasto 

ja siellä oli pidetty internet- ja suomenkielenkursseja. 

Talossa harjoitteli myös Röntyskät  –kansantanssiryhmä, joiden harjoituksia seurasimme keskiviikko iltana. 

Ryhmä kertoi meille muun muassa omista esiintymismatkoistaan ympäri Viroa ja Suomea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

 



3 
 

VAPAA-AIKA 

Työmatkat kävelimme, paitsi yhtenä päivänä kun vettä tuli taivaan täydeltä. Kevät oli huomattavasti 

pidemmällä kuin kotona, joten puistot olivat heleän vihreitä ja omenapuut kukkivat. Luonto teki Tarton 

kaupungista kauniin. Jasmiinit tuoksuivat ja narsisseja sekä tulppaaneja myytiin isoina kimppuina edullisesti 

(10 kpl nippu 1,50 €).  

Kevät näkyi myös kaupungin tapahtumissa. Vierailumme aikaan osui markkinat, joissa Oulaisten ja 

Ylivieskan vastaavat jäävät jälkeen. Seurasimme myös Linnasprint –kisoja , joka oli jonkinlainen 

katusuunnistuskisa. Osallistujista osa oli mukana leikkimielellä osa verenmaku suussa kilpailevia ja 

oheisohjelma oli sen mukainen.  

Kaupungin maamerkit kuten Raekoja plats ja suudelevad studentit patsas kaupungintalon edessä tulivat 

nähtyä moneen kertaan. Tutustuimme useisiin kirkkoihin, kävelimme katsomaan Alvar Aallon 

suunnitteleman rakennuksen, istahdimme hetken yliopistolla, jonka portaissa näkyi tuhannet kävellyt 

askeleet. Paikallisten kanssa jutellessa puheenaiheina olivat eurovision laulukilpailut ja lähestyvät 

eurovaalit. Meneillään olevat jääkiekon MM-kisat kiinnostivat ainakin pubien kisakatsomoita. 

            

Töiden jälkeen kävelimme Tarton kaupungin ristiin rastiin tutustuen kaikkeen eteemme tulevaan. 

Kasvitieteellisessä puutarhassa vietimme äitienpäivää. Pionit olivat jo isoilla nupuilla kun meillä kotona ne 

olivat vasta nousemassa esille maasta. Mahtavia värikkäitä kerrottuja tulppaaneja ja paljon muita 

kevätkukkia oli täydessä loistossa. Puutarhassa oli myös paljon patsaita ja paikkoja jossa istua ja antaa 

silmän levätä. 
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Lounastimme Püssirohukeldrissä, eli historiallisessa ruutikellarissa. Alkuruokana leivän sisään piilotettua 

kalakeittoa, joka oli herkullista ja olisi jo yksinään riittänyt siirtämään nälkää. Juhlapäivän kunniaksi söimme 

vielä pihvit, mutta jälkiruokaa ei enää vatsa vetänyt, vaikka historiallisessa asussa palvellut tarjoilija yritti 

meille suositella erilaisia vaihtoehtoja. 
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Paikalliseen ruoka- ja kahvilakulttuuriin tutustuimme muutenkin hartaudella. Inkeritalon aamupalat olivat 

valtavan suuria, joten aamiaisen jälkeen teki hyvää kävellä töihin. Iltaisin kävimme kahviloissa ja tarjolla oli 

valtavat määrät kakkuja ja leivoksia. Sokerihiiren täytyi tehdä vaikeita valintoja  

 

           

 

 

Markkinoiden tarjontaa 
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Markkinoilla Raekoja platsilla myynnissä lihaa ja kalaa, sekä erilaisia kätten töitä. Valinnan varaa riitti. 

    

 

Vihanneksia ja kevään narsisseja, eivätkä hinnat huimanneet. 
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Ja välillä piti tietysti levähdellä ja saada energiaa…. huomautettakoon että alla olevassa kuvassa 

kakkulautasen koko on meillä ruokalautasena…. ja Merja kehräsi onnea  

          

 

Kaikkiaan reissu oli onnistunut, vaikka pieniä epämukavuus tekijöitä olikin. Toisaalta oli pakko myöntää 

tottuneensa aika hyvälle ja huomioivansa helposti epäkohtia. Asennetta muokkaamalla löytyi paljon hyvää 

ja hauskaa. Meiltä molemmilta löytyi joustoa ja tarpeen tullen sormien välistä katselua. Olimme paikalla 

oppimassa heidän tapojaan emmekä opettamassa suomalaisia totuuksia. Lisäksi kahden erilaisen ammatin 

näkökulmasta katseltuna matka sai erilaisia sävyjä kuin olisi saanut, mikäli kumpikin olisi ollut matkalla 

yksiin. Iltaisin vaihdoimme kokemuksia päämäärättömien kävelyjemme lomassa. 

 

JERTTAN havaintoja ammattikeittiötoiminnasta  

Hooldekodun keittiötoimintaan osallistuminen ja samalla keittiötyöntekijöiden työtehtävien seuraaminen 

antoi hyvän kuvan ja näkemyksen keittiötyöstä ja ruokapalvelujen tuottamisesta asiakkaille. Asukkaille 

sisältyy palveluun aamupala, lounas, päivällinen, päiväkahvi (välipala) ja iltapala. 

Lounas sisälsi leivän, ruokajuoman, lihaa viipaloituna, kastikkeena tai keitossa, perunaa tai muuta 

energialisäkettä sekä salaattia tai lämmintä kasvislisäkettä. Jälkiruoka oli myös lounaan jälkeen päivittäin 

tarjolla. Keittiöapulaiset käyvät osastoilla jakamassa keittiötiloissa ruokajuomat mukeihin, vaaleat ja 

tummat leivät sekä annostelevat jälkiruoan ja siihen kuuluvan mahdollisen lisäkkeen. Keittiöllä käytettävät 

maidot, piimät ja maitokiisselit olivat pakattuina litran muovipussipakkauksiin ja esimerkiksi kuohukerma oli 

tölkissä. Kaikkien aterian osien annosmäärät ovat hyvin tarkkoja asiakkaita kohden. Erityisruokavaliot 

huomioidaan luonnollisesti kuten Suomessakin. Pääruoat annostellaan keittiöllä asiakasmäärien mukaisesti 

gn-astioihin ja osastojen henkilökunta hakee ne osastoille ruokaileville asiakkaille jaettaviksi. Lounaan 

päätyttyä lämpövaunut ja keittiössä oleva ruokahissi, jolla ruokaa myös kuljetaan yläkertaan, tyhjennetään 

ja puhdistetaan päivän seuraavia ruokakuljetuksia varten. Samalla alkaa astiahuolto. 
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Virolainen ruokakulttuuri tuli tutuksi Hooldekodun keittiötyöskentelyyn osallistumalla. Ruokien raaka-

aineina käytettiin useimmiten lihoista sianlihaa, kanaa ja kalaa oli myös ruokalistalla. Lihat olivat hyvin 

rasvapitoisia ja ruoissa näkyi sekä maistui rasvaisuus. Vihanneksia ja juureksia käytettiin paljon ja kasviksista 

erilaiset kaalilajit olivat suosiossa ja jälkiruoissa sekä päiväkahvileivonnaisissa erityisesti sesonkiajan raaka-

aineet näkyivät, sillä uudet raparperit olivat jo kasvaneet isoihinkin valmistusmääriin riittäviksi. Virolaisessa 

ruokakulttuurissa raaka-aineista kaalit ovat monipuolisesti käytettyinä ja virolaiset pitävät kaaliruoista ja 

kaalin mausta. Lisäksi maitotaloustuotteita käytetään monipuolisesti. Maito, piimä, smetana, rahka ja 

kermat eri tavoin valmistettuina olivat päivittäin eri aterioilla mukana. 

 

   

 

Keittiötyössä, leipomisessa ja astiahuollossa kaikessa toiminnassa oli panostettu uudenaikaisiin 

ammattikeittiön koneisiin ja laitteisiin. 
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Työelämäjaksoni aikana keittiölle tuli uusi yleiskone sekä lihamylly. Pienempiä hankintoja tehdään 

tarvittaessa, esimerkiksi uusi kutterin kansi oli tilauksessa. Ajantasalla pysyminen koneiden ja laitteiden 

lisäksi näkyi ammattikeittiötyössä keittiöstä vastaavan Hilja Seilerin ruokapalvelujen suunnittelutyössä. 

Hänellä on viimeisemmän tietotaidon mukaiset tietokoneohjelmat, joita käytetään mm. raaka-aineiden 

tilausmäärien selvittämiseen, ruokailijamääriin päivän eri ateriakerroilla, kustannuslaskentaan ja 

reseptiikkaan. Mielenkiintoista oli havaita kuinka oli mahdollista muutaman euron päivittäisellä 

kustannuksella valmistaa asukkaille koko päivän ateriakokonaisuudet ravitsevasti, laadukkaasti ja 

monipuolisesti. Samassa suhteessa oli keittiötyöntekijöiden palkkaus. Kokit saavat muutaman kymmenen 

euroa enemmän palkkaa kuin heitä avustavat keittiötyöntekijät. Alhaisemmasta elin-  ja hintatasosta 

huolimatta tuntui melko pieneltä heidän ammattikeittiötyöstä ansaitsemansa palkka mm. työaikoihinsa 

ajateltuna.  

 

Työntekijöiden työajat olivat ammattikeittiössä arkisin ja viikonloppuna kahtena päivänä klo: 7.00-19.00 

kokeilla ja kokintyötä avustavilla työntekijöillä, sitten heillä on kahden päivän vapaa ja taas työpäivät 

jatkuvat samanlaisesti. Hooldekodun keittiössä oli työssä samanaikaisesti kokki, kolme kokin työtä 

avustavaa, leipuri sekä keittiötyöstä vastaava. Leipurin työhön kuului leipoa mahdolliset päiväkahvi- ja 

iltapala tuotteet asukkaille sekä kahvioon myyntiin menevät suolaiset ja makeat leipomotuotteet. Päivän 

aikana aterioilla tarjottavat leivät tulivat kuitenkin tukusta tai leipomosta. 

 

Yhteisen kielen puuttuminen keittiötyöntekijöiden kanssa hankaloitti osaltaan asioiden hoitamista ja entistä 

yksityiskohtaisempien asioiden selvittämistä ammattikeittiötyöstä ja ruokakulttuurista yleensäkin. Paljon 

työelämäjaksolle liittyviä asioita sain kuitenkin selville englanninkielellä. Moni työntekijä keittiöllä osasi 

englantia. Ammattisanasto ja käytännön työssä tarvittavat asiat onnistuivat englannin lisäksi 

suomenkielelläkin. Osa työntekijöistä osasi muutaman sanan suomea ja minä muutaman sanan viroa, 

lähinnä raaka-aineiden nimiä, joita vaihdoimmekin sitten puolin ja toisin opetellessamme mitä mikäkin on 

viroksi ja heitä kiinnosti tietää vastaavasti mitä se on suomeksi. Jotkut sanat ovat juuri eri merkityksessään 

kuin kuulemansa perusteella voisi ajatella. Hauskoja tilanteita riitti päivittäin ja sanakirjaa tutkittiin eräänkin 

kerran. Ammattikeittiötyöhön ja virolaiseen ruokakulttuuriin liittyvien asioiden selventämisessä suureksi 

avuksi oli Hilja Seilerin  suomenkielen puhuminen välttävästi. Hän osasi joitakin asioita kertoa sujuvastikin, 
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mutta oli myös asioita, joita yhteisen kielitaidon puuttuminen hankaloitti. Pääsin hyvin perille useimmista 

näin viro-suomi tai suomi-viro –tavalla käydyistä keskusteluista Hiljan kanssa. Mielestäni oli mielenkiintoista 

oppia viroksi sanoja, olivat ne sitten ammattikeittiösanastoa tai muita yleisiä sanoja. Työelämäjakson 

lopussa sain ajatuksen, että olisi mielenkiintoista kartuttaa sanastoa ja kielitaitoa lisää, eli voisin lähteä 

opiskelemaan vironkieltä. 

 

Hilja Seiler , keittiötyöstä vastaava 

 

Hooldekodun keittiössä oli joinakin työpäivinä myös virolaisia kokkiopiskelijoita työssäoppimassa. 

Keittiötyöstä vastaava Hilja Seiler piti mahdollisena, että suomalaisia kokkiopiskelijoitakin voisi tulla 

työssäoppimisjaksolle Hooldekoduun. Kaiken kaikkiaan työelämäjakso oli opettavainen kokemus ja kiitän 

tästä tilaisuudesta saada osallistua kansainväliselle työelämäjaksolle. Monet asiat ja kokemukset 

kansainväliseltä työelämäjaksolta tulevat olemaan vielä tulevaisuudessakin hyödyksi.             

 

MERJA: massöör, pedikyrist ja tegevusjuht 

Opetan siis Soten aikuiskoulutuksen puolella  jalkojenhoidon ammattitutkintoryhmää.  

Lähihoitajakoulutuksessa opetan kuntoutuksen tukemisen osiossa sekä kuntoutukseen suuntautuvaa 

ryhmää. Lisäksi vapaavalintaisissa kursseissa opetan vauvahierontaa, jalkojenhoitoa ja oman toimintakyvyn 

tukemista sekä viriketoimintaa. 

Pohjakoulutukseltani olen hieroja, jalkojenhoitaja ja toimintaterapeutti. Niinpä Hooldekodullakin 

työtehtäväni muodostuivat monesta palasesta. Sain olla sekä pedikyristin, tegevusjuhtien että 

fysioterapeuttien mukana. 

Holdekodulla toimii pedikyristinä Riina Paland ja hänen mukana sain olla viitenä päivänä. Riina työskentelee 

hoitokodilla kolme päivää viikossa ja hoitaa 120.n asukkaan jalat. Työtahti oli hirmuinen ja keskittyi lähinnä 

kynsien lyhentämiseen. Virossa ei ole varsinaista jalkojenhoidon koulutusta, joten näkemyseromme olivat 
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suuret, mikä ei kuitenkaan estänyt hedelmällistä yhteistyötä. Itse vein mukanani silikonimassoja ja erilaisia 

suojia ja pehmusteita, joita Virossa ei vielä käytetä. 

    

Niinpä monet ongelmaiset jalat saivat uudenlaista helpotusta. Riina olisi hyvin mielellään pakannut itsensä 

minun laukkuni ja tullut mukaan Suomeen oppimaan lisää. 

Aseptiikka oli jalkojenhoidossa melko tuntematon käsite meidän mittapuumme mukaan. Koko päivä töitä 

tehtiin samoilla välineillä ja hanskoja vaihdettiin edellisten rikkoutuessa. 

     

Riinalla oli kuitenkin käytössään kuulasterilaattori josta hän oli kovasti ylpeä. Kuvasta näkyy laitteen 

toimintaperiaate.  

Riinan työasentoja katsellessa tuli omakin selkä kipeäksi. Osastoilla kiertäessä tärkeintä oli toimia nopeasti 

ja oman ergonomian huomioiminen jäi toissijaiseksi. Myös poran käsikappale oli painava ja pitkään 

työskennellessä aiheutti ranneoireita. Riina olikin menossa myöhemmin keväällä rannekanavan 

puhdistukseen ja selkä oli leikattu jo vuosi sitten.             

 

Tegevusjuht vastasi lähinnä virikeohjaajaa, toimintaterapiaa ei Virossa tunnettu. Tegevusjuhtia oli talossa 

viisi, joista yksi teki osa-aikatyötä. Jokaisella oli tarkoin määritelty oma osa-alue ja yhteisessä 

toimistohuoneessa nimillä merkityt laatikot joissa kukin säilytti oman reviirinsä tarvikkeita. 



12 
 

Talossa on erillinen huone jossa on polttouuni savi- ja lasitöiden valmistukseen. Kirjastohuonetta käytettiin 

silkkimaalauksen työtilana ja erilaisia askarteluja ja kädentaitoja tehtiin osastojen oleskelu- ja 

ruokailutiloissa. 

Osallistuin mm. kolmeen erilaiseen kädentaitojen viriketuokioon: pääsin silkkimaalaamaan, punomaan 

nyöriä ja tekemään organza-kankaasta ruusun rintapieleen. Etenkin ruusujen tekeminen sai naiset 

osallistumaan ja lopputuloksia ihasteltiin porukalla. Naisella ei koskaan ole liikaa koruja. 

         

Toimintatuokioissa myös laulettiin, luettiin lehtiä ja keskusteltiin samalla ajankohtaista asioista, ja tietysti 

muisteltiin menneitä. Ihan kuten meilläkin tehdään. Jokaisen ryhmän yksi suuri anti olikin yhteisöllisyys ja 

yhdessä oleminen. 

Talossa oli kerran viikossa elokuvat ja kerran viikossa konsertti. Minäkin pääsin mukaan Rein ja Sirje Kurgin 

konserttiin. Äitienpäivän kunniaksi talon omat lahjakkaat musikantit Urmas Oras ja Tõnis Uibo pitivät 

pienen serenadituokion kaikille äideille ja äitien ystäville. 

Yhden päivän olin fysioterapeutti Pillen mukana ja sen jälkeen kuljin itsekseni hieromassa asukkaita. Vaikka 

juttelu hieronnan ohella jäi kevyeksi, niin yhteisymmärrys löytyi ja peittelin onnellisesti hymyileviä 

asukkaita levolle hieronnan jälkeen. 
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Fysioterapian huone oli pieni ja kahden fysioterapeutin tehokkaassa käytössä. Välineitä ei ollut paljoa, 

mutta työtä tehtiin suurella sydämellä. Restoraattorissa istui aina käyttäjä kun kurkistin huoneeseen. Yleisiä 

jumppatuokioita siivitti laulaminen ja jutustelu. 

Tarton katukuvassa kevyenliikenteen väylille autolla ajamista estävät hollannikkaat olivat mielestäni 

hyväntuulisempia kuin omat betoniesteemme. 

Reissussa rähjääntyy. Valitsin mukaani hyvät, mukavat ja jalkoihin sujuvasti sujahtavat kengät joilla pystyi 

kävelemään ongelmitta. Kävelyn määrästä johtuen pohjat kuluivat puhki molemmista kengistä. Hyvin 

palvelleet jalkineet jäivätkin Tallinnassa roskikseen. 

 

 

YHTEENVETO 

Eniten ongelmia aiheutti kielitaidottomuus. Suututti toisinaan kun ei osannut selittää, eikä ymmärtänyt 

paikallisten puhetulvaa. Eestin kieltä virolaisten kanssa kahden kesken hitaasti artikuloituna selvisi monta 

asiaa, mutta esimerkiksi kahvipöytäkeskusteluista ei ehtinyt napata kuin hajanaisen sanan, eikä 

kokonaisuutta ymmärtänyt. 

Sään haltijat eivät meitä hellineet mutta eivät sentään vihanneetkaan. Yhtenä päivänä satoi rankasti ja 

yhtenä päivänä oli helle. Keskimääräisesti siis kaikki oli hyvin. Vaatetukselta olimme ehkä varautuneet 

hieman kesäisemmin. Reissun parhaita puolia oli Tarton jo puhjennut kevät ja omaan kevääseen päästiin 

takaisin palattuamme, kaksi ihanaa kevättä samalle vuodelle! 

Suosittelemme omien rajojen venyttämistä itse kullekin. Omaan työhönsä tottuu, niin ettei välttämättä niin 

sanotusta enää näe metsää puilta. Matkailu avartaa ja kokemukset ovat aina tarpeen. 

 


