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A Leonardo program pályázata által 4 hetet tölthettem könnyűipari szakmai gyakorlaton
Finnországban.
A kiválasztás meghallgatás alapján történt októberben, ekkor már értesültünk az eredményről.
Novembertől szakmai felkészítő órákat kaptunk.
Finnország:
Legfőképp az ezer tó országának nevezik, mivel közel 188 000 tavat tartanak
nyilvántartásban.
Legfőbb hagyományai közé tartozik a Mikulás és a finn szaunázási módszer.
Hämeenlinna:
Finnország déli részén helyezkedik el, a fővárostól mintegy 98 km-re.
Lélekszáma közelít a 68 000 főhöz.
Ebben a városban született Finnország egyik kiemelkedő zeneszerzője Jean Sibelius.
Magyarországon is van testvérvárosa, Püspökladány.
Indulás, érkezés:
Január 5.-én indultunk vonattal délután Szegedről
Juhász Viktóriával és szüleivel és Enikő tanárnővel
Budapestre. Ott Ferihegyen, vasútállomáson
leszálltunk, majd egy kijelölt busz szállított a
repülőtérre.
A repülés élményére kíváncsi voltam, mivel még
nem volt benne részem.
2014. január 06.-án (hétfőn) érkeztünk a városba
hajnalban.
Márkusné Csíkos Ildikó és Puskás Enikő tanárnő
kísértek el minket, Bíró Tímeát, Frank Viktóriát,
Juhász Viktóriát és engem.
A főváros repterétől busszal utaztunk Hämeenlinnaba, ott Marita, a főmentorunk várt minket, és elvitt a
kollégiumba az autójával. Ekkor elfoglaltuk a
szállásunkat.
A várost már aznap meg tudtuk nézni, mivel akkorra
esett a Vízkereszt ünnepe, amit kint ünnepnapként
tartanak számon.
A fogadó intézményről:
Koulutuskeskus Tavastia egy nagy oktatási komplexum, több épületből áll, tanulóinak száma
több mint 2000 fő.
Szerencsére a kollégium szemben helyezkedett el a főépülettel, és azzal az épületrésszel, ahol
az oktatásunk folyt.
Az iskola körülbelül kényelmes sétával negyedórányira volt a belvárostól.
Kedden, az első nap a tiszteletünkre felhúzták a magyar zászlót, aminek nagyon megörültünk.

Az egész intézmény tágas, tiszta és modern. A tanítási rendszer eltér az itthoni oktatástól,
nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyakorlatias képzésre, mellyel könnyebben boldogulhatnak a
fiatalok a nagybetűs életben.
Két szünetünk volt naponta, a kávészünet és az ebédszünet. Reggelire a választék szendvics,
kávé, tea, gyümölcslé. Ebédre főtt étel volt, innivalónak tej vagy víz.
A főétel mellé mindig volt saláta választék, viszont levest nem nagyon esznek.
Az iskolát a második héten tudtuk szemrevételezni, számos lehetőség közül tudnak választani
az ottani diákok:
A kínálat között megtalálhatóak ezek a szakmák is: ács, CNC esztergályos, ápoló, asszisztens,
csecsemő - és gyermekgondozó, kárpitos, fodrász, autószerelő, autófényező, autófestő,
szakács, cukrász, festő, mázoló, villanyszerelő, asztalos, fémforgácsoló, textiles, ruhás,
kalapos, bőrös, üvegfúvó, textilfestő, üvegfestő, szövős

Inspiráció: A finn fiatalok, de a közép korosztály is jobban hangsúlyt fektet az
öltözködésében a gondolkodásmódja kifejezésére, ami nagyon szimpatikus volt.
Helsinkiben az egyik ruházati boltban kaptam egy prospektust is a tavaszi kollekcióról,
példaként az eladónő is viselte az árut.

A varrodában: Minden teremben van szegőgép, gőzölős vasaló, huroköltésű szálvágó
varrógép és háztartási varrógép. Találkoztunk még hímző géppel, amit sajnos nem tudtunk
kipróbálni, mert iskolai program használata alatt volt. Kipróbálhattuk a ringliző gépet, a
„kocsi” felhúzásának módját a zipzárra, ezek érdekes élmények voltak számomra.
A kinti rutinosság, önállósodási lehetőség és a szakmai segítség hatással lesz a további
munkáimra is.
A kollekciókeresésnél „A táska lehetőségei” szempont alapján magát a táska kiegészítőt
választottam. A döntésem után kaptunk könyveket, melyekből ihleteket lehetett keresni.
Elsőként próbaanyagból készítettük el a mintát, majd utolsó héten befejeztük a készterméket.
A tervezésnél a szakoktató, ha volt kérdés, szívesen segített.

A raktárban polcos rendszerrel tárolták az anyagokat, amelyek között található volt szövet,
kötött kelme, textília, a bőröket külön helyiségben helyezték el. A tároló felszerelése bőven
megfelel az elvárásoknak, mindenféle eszköz megtalálható volt.
Az anyagminták variációi elvarázsoltak minket, fel is használtuk különböző termékek
készítéséhez.
A talált színek között legjobban a zöld fogott meg, kiegészítettem még egy-két árnyalattal és
így neki tudtam fogni a gyártmány előállításának.
Finnország híres a Marimekko márkájáról, nagy, határozott mintáiról, szerencsések lehettünk,
hogy több boltban is felfedezhettük a jellegzetes vonásait.
A kollekciókészítés során fényképezéssel dokumentáltuk az aktuális munkamenetet.
A feladatokat Päivi tanárnő adta ki nekünk, és ő ellenőrizte naponként és a negyedik hét
végén is az elkészült kiegészítőket, termékeket, ami alapján írt véleményt rólunk.
Egy teremben voltunk a felnőtt képzéses diákokkal, akik kedvesek voltak velünk, és ha
felmerült bármilyen kérdés felőlünk szívesen segítettek.(Szinte mindenki beszéli az angol
nyelvet.)

Itt kellemesen csalódtunk a mindennapokban, hiszen az előző évek tapasztalata alapján arra
számítottunk, hogy visszahúzódóak és csöndesek lesznek a kintiek.
Viszont kellemes, családias volt a hangulat, amellett, hogy mindenki haladt a saját
elkészítendő feladatával.
Az iskolai munkakörülmények minősége jobb, modernebb.
Ésszerűen rendszereznek, és adnak a minőségi gépekre, így könnyebben előállíthatóak a
megálmodott variációk.
Az oktatásban az is szimpatikus volt, hogy a
tanárok önállóságra nevelik a diákokat, tehát
nincsenek folyamatosan a teremben, és nem
ellenőrzik minden lépését az embernek, viszont ha
segítségre van szükség, akkor kis távolságon belül
fellelhetőek.
Szakmai gyakorlat, elkészített munkáim:
Első héten megismerkedtünk a finn jellegzetes
mintákkal, ezeket hímeztük.
A hét többi napján babát is varrtunk, a tavalyi minta
megtetszett
nekünk
is,
így
kérésünkre
megvalósíthattuk.
Majd kenyértartót készítettünk ajándékba.
Második héten hétfőn körbevezettek minket az
iskolában és különleges kialakítású neszeszert
szabtunk.
Kedden és szerdán ollótartót készítettünk saját
részre, illetve az osztálytársaknak ajándékba
Csütörtökön kenyértartó díszt varrtunk az iskolai boltba.
Közvetlen az iskola mellett egy bolt található, ahol a diákok
által készített, előállított tárgyakat, ételeket lehet vásárolni.
Pénteken hímeztem kispárnára, és elkezdtem a díszpárna
kialakítását.
Harmadik héten két párnát varrtam , és elkezdtem a
táskák próbaanyagból való elkészítését.
Elkészült egy bevásárló táska és egy hátitáska .
Ezen a héten hétköznap el tudtunk jutni Helsinkibe .
Negyedik héten a kollekció befejezésén volt a hangsúly.
Itt már a kijelölt anyagból állítottam elő, a végeredményt
pár sorral föntebb már említettem.

A kinti és a szegedi iskola összehasonlítása

Szempontok
Tanárok
Anyagok (raktár)
Eszközök/Felszerelés
Méret
Gyakorlati idő
Varrógépek

Koulutuskeskus Tavastia,
Hämeenlinna
Segítőkészek, tapasztaltak
Nagy választék, megfizethető
megfelelő mennyiség, jó
minőség
Tágas , minden elfér
Napi 6-8 óra
Modernek, jól
karbantartottak

SzSzSzI Kossuth Zsuzsanna
Tagintézménye
Segítőkészek, tapasztaltak
Kisebb választék
kevés ,alapmennyiség
Kicsi, zsúfolt
Heti 7 óra
Régebbiek

Szabadidős programok:
Első héten megismerkedhettünk a helyi boltokkal. Felfedeztük a város érdekes pontjait,
többek között egy valamikori olimpiai központot.
Érdekességként megemlíteném a kávés joghurtot, ha valaki nem mindennapi ízeket szeretne
kipróbálni, ezt érdemes!
A kollégiumban lehetőség volt heti egyszer szerdánként szaunázni, fontos, hogy előre felírja a
saját szobaszámát az ember, mert könnyen lecsúszhat a lehetőségről!
Illetve kondizásra is volt alkalom, itt is külön ki voltak jelölve napok, hogy mikor edzhetnek a
lányok, a fiúk vagy vegyesen is lehetséges volt.
Harmadik héten lehetőségünk adódott kétszer is eljutni Helsinkibe, ott a helyi múzeumba
látogattunk el, Marimekko üzletláncba, Helsinki new design részlegre, boltokba.
Érdemes a kávézókat is megnézni, különleges, fiatalos stílusúak!
Alkalmunk volt még Aulankoba utazni, ahova tanárnő vitt el minket. A hely mesés, a
kilátóból elvarázsolt a látvány bennünket.

Idegen nyelvű kommunikáció
A finnek jól beszélnek angolul, érthetően fogalmaznak, ha mégis ismeretlen kifejezést
hallanátok, egyszerű leírással is elérhető, hogy megértsék egymást az emberek.
Könnyebben kezdtem hozzá a beszélgetésekhez, segített az is, hogy rá voltunk kényszerítve,
hogy csak az angol nyelv volt a közös, így el kellett adnunk magunkat, kisebb nagyobb
sikerrel ez össze is jött!
Szerencsére nem történt előre nem tervezett helyzet, de ha így is lett volna, akkor a
kollégiumban a harmadik szinten is van iroda, ahol segítséget tudtam volna kérni, illetve az
iskolában is.
Ajánlás a kiutazóknak:
- Papírzsebkendőt érdemes százas csomagolásban venni még otthon, és ezzel már itt nem lesz
problémátok! ( Kint kisebb kiszerelésben lehet vásárolni.)
- Vitaminokat, gyógyszereket érdemes kivinni.
- Ruházatot úgy pakoljatok, hogy rétegesen tudjatok öltözni, plusz egy vastagabb fölső a
túrázáshoz jól jöhet, de az iskolába és a kollégiumba felesleges.
- Felszerelésként rajzkészletet, ollót, bontót és gombostűket vigyetek magatokkal, a többit
biztosítja az iskola, a műhely jól felszerelt !
-A szálláson a szobákban vannak edények, evőeszközök, poharak, bögrék, törölközők, ha
szerencsétek van, akkor mikró illetve vízforraló is található, ha nem, minden emeleten van
egy közös konyha, ott tudtok főzni. A fürdőszobában a törölközőtartó melegítős funkciójú,
így mosás után itt is tudjátok szárítani a ruháitokat!
- Csere cipőt érdemes vinni, ha a társaság szeret túrázni!
- A sál és kesztyű nélkülözhetetlen eszköz a kellemes kintléthez.
- Türelem és alkalmazkodóképesség! :)

Köszönöm a lehetőséget!

