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A Leonardo pályázatnak köszönhetően 1 hónapos tanulmányi úton vehettem részt
Finnországban, ahol nagyon sok új és számomra érdekes élményt megtapasztalhattam,
láthattam.

0. hét: Reggel 6:50-kor gyülekeztünk az iskola előtt, és már közösen a kísérő tanárokkal
együtt utazhattunk a Ferihegyi repülőtérre. Amikor odaértünk, megvettük a jegyeket és
becsekkoltunk. Izgalmas volt a repülőút, főleg, hogy ablak mellett ülhettem és láttam a
gyönyörű tájakat és lenyűgöző volt a felhők között repülni. Aztán amikor megérkeztünk
Helsinkibe, egy finn tanár, Marita jött értünk és az iskola kisbuszával elvitt minket
Hämeenlinnába. A koleszben szétnéztünk, ami nagyon
tiszta és jól felszerelt. Sok helyisége van: például
konyha, szauna, konditerem, tv szoba stb. Másnap a
tanárok elvittek minket kocsival az üvegmúzeumba,
ahol láttuk az üvegkészítés történetét és sok szép vázát,
poharat stb. Még megnéztük az üvegmúzeum boltját is.
Azután ellátogattunk egy kézműves múzeumba, ahol
horgolt, batikolt, kötött és még más különböző
technikával készített dolgokat nézhettünk meg. Ezután
egy „bolhapiacra” vitt az utunk, ahol vesszőből készített
állatok, porcelánok, ruhák, párnák és még rengetegféle
portéka volt, és ami még érdekes volt, hogy nem csak
boltként üzemelt, hanem étteremként is funkcionált.
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1.hét: A suliban körbevezettek minket. Megnéztük a varrodás, szövős és kalapos termet.
Nagyon tágas és modern gépekkel rendelkezik az iskola, nagyon jól felszerelt. Utána a varrós
teremben varrtunk kenyértartót. A teremben
voltak más finn diákok, ők nagyon
csöndesek voltak, ritkán szóltak egymáshoz
is. A suliban nagyon egészséges finn ételeket
ettünk és minden étkezéshez tejet ittunk. Ha
kérdeztünk valamit, nagyon kedvesen
válaszoltak és nagyon szívesen segítettek.
Másnap Marita elvitt minket Tamperébe,
ahol először egy kilátóba mentünk. Nagyon

szép volt a kilátás és a kilátónál volt egy kis kávézó,
ott megkóstoltuk a finn fánkot, ami nagyon finom.
Utána elmentünk egy hatalmas múzeumba, ahol
megnéztük a jéghokis, játékos, cipős, állatos,
tudományos, történelmi és egyiptomi kiállítást.
Mindegyik kiállítás nagyon jó, érdekes és
szórakoztató volt. Azután megnéztük a tamperei
katedrálist, ami gyönyörű volt, kívül-belül érdekes
festmények voltak. Meglátogattuk az Alexander’s
templomot, ahol teát és egy kis süteményt is
kaptunk. Aztán szétnéztünk néhány ottani butikban.
Szerdán gyapjúanyagra kézi öltésekkel finn
motívumokat varrtunk a suliban. Kipróbáltuk a
darazsolást is selyem anyagon. Meghívott aznap
estére az egyik finn tanár, Peivi a házába pizzázni. Nagyon családias légkör volt. Rengeteg
szarvasagancs volt a falon, amin a sapkák és kalapok voltak felrakva és volt szövőkeret is a
szobában. Közösen készítettük a pizzákat. Nagyon jól éreztük magunkat.

2.hét: Babát varrtunk a suliban, aztán újságokat, magazinokat nézegettünk, hogy
mindenkinek legyen ötlete a ruhavarráshoz. Mindenki megcsinálta a szabásmintát és aztán
horgolni tanultunk, ami érdekes volt.
Helsinkibe is elvitt minket kocsival Peivi,
ahol
elmentünk
ruhaboltokba
és
ajándékboltokba. Láttuk a parlamentet, a
katedrálist és voltunk a kikötőnél, ahol a
nagy hajókat és a befagyott tengert láttuk.
Elmentünk a finn Nemzeti Múzeumba, mely
kívülről úgy néz ki, mint egy templom és
megtekintettük az őskori leleteket, régi
ruhaviseleteket,
különböző
díszítésű
vetélőket stb. Elkezdtük varrni a ruháinkat.
Megnéztük Hämeenlinna központját és
vásárolgattunk.
Hétvégén mostunk, főztünk és takarítottunk.
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3.hét: Elkészült a fekete fölsőm a suliban. Utána fűzőt kezdtünk el varrni, először a finnek
gyakorló anyagából készítettük. Amikor elkészítettük a fűzőt, elvitt minket Peivi és vettünk
anyagot és csipkét a fűzőhöz. Elkezdtük a fűzőt varrni, de mivel én pántosat akartam, ezért
kétszer kellett megvarrnom próbaanyagból a
fűzőt, és csak utána varrhattam meg a saját
anyagomból.
Szombaton
busszal
is
elutaztunk Helsinkibe, másfél óra alatt
értünk oda. Érdekes volt, hogy a busz
végállomását egy aluljáróba építették. Utána
megnéztük
a
sziklatemplomot,
ami
csodálatosan szép volt belülről. Utána
bementünk
egy
hatalmas
áruházba
szétnézni, érdekes volt, hogy a föld alatt
átjárókkal össze vannak kötve az üzletek és
így át lehet menni egyik utcából a másikba
anélkül, hogy kimennénk az utcára. Sokat
nézelődtünk
és
vásárolgattunk.
Az
üzletekkel szemben volt egy kínai fesztivál, ahol lampionok díszítették a teret, rengeteg ember
csodálta a különböző kínai táncokat.

4. hét: A kalapos műhelyben kesztyűt készítettünk. Befejeztem a fűzőmet, utána még
utoljára Hämeenlinnában vásárolgattunk és a bőröndbe
bepakoltunk. Még aznap este elmentünk finn diákokkal
az erdőbe virslit sütni és utána a koleszben finn sütit
ettünk. Másnap takarítottunk. Kocsival kivittek minket a
reptérre. Amikor odaértünk, rengeteg ruhát kellett
magunkra vennünk, hogy a csomagunk súlya a
megengedett legyen. A repülőn Budapest felé is ablak
mellett ültem. Másodjára jobb volt a repülés, mert
nagyobb gépen voltunk és nem éreztük annyira, ahogy
fordul a gép és kivetítőn mutatták, hogy milyen
országokon megy át a repülő. 2 órás volt az út. Este
értünk a Ferihegyi repülőtérre. Egyik osztálytársam szülei
vittek haza mindenkit kocsival. Már nagyon vártam, hogy
haza érjek, és végre találkozzak a családommal.
Nagyon érdekes kaland volt, sokat tanultam, de jó volt
újra otthon lenni.
Tapasztalat: A finnek nagyon kedvesek és segítőkészek voltak Helsinkiben . De csak akkor
segítettek, ha kérdeztünk valamit. Az iskolában nem szólt a csengő, mindenki önállóan
dolgozott és csak néha kérték a tanár segítségét. Nyugodtan dolgoznak a saját tempójukban,
inkább a minőségre törekednek, nem a gyorsaságra. Nagyra értékelik a kézzel készített
termékeket. Jól tudnak angolul. Nincsenek nagy külföldi multi cégek, élelmiszer boltok,
hanem saját élelmiszer üzletláncuk van. Az élelmiszer boltokban leginkább barna kenyeret,
több féle sajtkrémet és nagyon finom, krémes joghurtokat árulnak.
A menzán nagyon sokszor volt hal és szinte mindenhez krumplit adtak köretnek, nem sűrűn
kaptunk levest. Az ebédnél mindig többféle saláta közül lehetett választani.
Eleinte nem nagyon mertem megszólalni angolul, de később már egyre jobban ment az angol
és egyre gyorsabban megértettem, amit mondtak az emberek.

4

Gyalog kb. fél óra alatt el lehet jutni Hämeenlinna központjába, ahol ruhaboltok, cipőboltok
sorakoztak és étkezdékből is lehet válogatni.
Tanácsok leendő kiutazóknak:
Sok teát érdemes kivinni a nagy hideg miatt. Zacskós levest is érdemes kivinni, mert nem
sűrűn kaptunk levest a menzán. 1-2 csomag zsebkendőt is érdemes, mert nem nagyon lehet
találni a boltokban zsebkendőt, mivel ők nem nagyon használják. Sok meleg ruhát érdemes
vinni, az is igaz, hogy Hämeenlinnában nem érzi annyira hidegnek az időt az ember, de
Helsinkiben például nagyon hideg van.
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