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1. hét:
2016. április 23-án szombat délután érkeztünk meg Helsinkibe, ahol már Marita várt minket
és a suli egyik kisbuszával mentük el Hämeenlinnába. Körülbelül két órát utaztunk.
Útközben vagy az eső vagy a hó esett. Az első héten nagyon rossz idő volt.
Vasárnap Marita elvitt minket Helsinkibe, ott körbenéztünk a városban és bementünk egy
design múzeumba. Érdekes volt látni a formatervezést, az anyagok, színek, formák
lehetőségeinek modern alkalmazását.

Hétfő reggel 9 órára
mentünk be az iskolába ahol a
műhely termeiben körbevezettek minket. Hatalmas az iskola és nagyon jól felszerelt.
Látszik, hogy a tanulók akár a legmodernebb eszközöket is megtanulják használni. Mi a
szakmai programunkat először a kalapos műhelyben kezdtük. Mindent megmutattak,
megismertük, hogyan is készülnek a legkülönbözőbb formájú kalapok. De az is kiderült,
hogy annyi idő nincsen, hogy az eljárást megtanuljuk, de így is nagyon érdekes feladatot
végeztünk: egy kis fejdíszt készítettünk. Nagyon érdekes volt, ahogy készítettük, mert
mindenki maga döntötte el, milyennek szeretné a fejdíszt. Használhattunk szalagokat, tüllt,
tollat, s megtanultuk, hogy a kalapka hogyan tartsa meg a formáját.

A hét második felében bőrből készíthettük karkötőket és virágdíszt (pl. kitűzőnek). Először
kaptunk három bőrdarabot, amin kipróbálhattunk különböző technikákat (pl. rajzoltunk rá,
véstünk bele, égettük és festettük). Ezután a virágot csináltuk, amit egy vágó szerkezet
segítségével kivágtuk a virágformát. Utána meleg sütőlapon megolvasztottuk a széleit, majd
szegeccsel rögzítettük össze. Végül karkötőket készítettünk. Kétféle karkötőt lehetett
készíteni. Az egyiket fontuk, amit vízzel megpuhítottuk, hogy könnyebben lehessen vele

dolgozni. A másikra bőr virágokat raktunk. Itt is szükség volt a kézügyességre, de úgy
gondolom, tetszetős darabokat csináltunk.

A hétvégén elvitt minket Anita Valkeokoksiba, ahol egy finn szobrász élt és megnéztük a
múzeumot is. Különleges volt a ház, s nagyon szép a környék. Az feltűnt, hogy a finnek
nagyon szeretik és nagyon védik a természetet. mindenütt tisztaságot és rendet láttunk.
Utána elvitt minket Tamperébe. Érdekesek voltak a nagy vörös épületek, amiket láttunk.
Volt olyan is, amelyik gyár volt régebben, s most üzletek meg étterem van benne. Ott
gyorsan körülnéztünk és vissza vonattal mentünk. Így megtapasztalhattuk a
vonatközlekedést is. Angolul kellett beszélnünk, és jól elboldogultunk.

2.- 3. hét:
A második és a harmadik héten a szövödében voltuk. Szakmai tapasztalatunk csak elméletben
volt, de gyakorlatban még nem. Olyan hosszú folyamat volt, hogy két hétig voltunk itt.
Először a láncfonalakat készítettük el, majd ezután raktuk fel a szövőszékre. A befűzés vett
sok időt igénybe. Egyesével fűztük be a nyüstszemekbe és a bordába, végül a pedálokat
állítottuk be a megfelelő sorrendbe. Miután ezekkel megvoltunk, elkezdhettünk szőni. Hosszú
és fárasztó volt, de meglett az eredménye és most már gyakorlati tapasztalatot is szereztem a
szövésből.

A szabad időnkben a vendéglátók programokat, kirándulásokat szerveztek nekünk. Ennek
nagyon örültünk, mert így sokkal jobban megismertük az országot és az embereket.
A hétvégén vonattal elmentünk egyedül Helsinkibe. Izgalmas volt önállóan közlekedni, de
mindent megtaláltunk. Körbenéztünk a városban. Megértettek bennünket az emberek,
örültem, hogy nem tévedtünk el. Elhajókáztunk Suomelinába is. Nagy élmény volt a tenger és
az utazás is. Így utaztunk már repülővel, hajóval és vonattal is. Anita elvitt minket még
egyszer Tamperébe. A harmadik hét végén pedig elmentünk a hämeenlinnai várba. És nagy
szerencsénkre a jó idő miatt még a tóban is fürödtünk.
Nagyon sok érdekességet láttunk, izgalmas dolog volt új környezetben, idegen országban
élni.

4.hét:
Az utolsó héten a varrodában voltunk. Nagy és világos termek voltak, minden asztal mellett
ott állt a próbababa, s a kellékekből is nagy választék volt a raktárban. Elsőnek az ottani
diákokkal pólót varrtunk. Kivettük a szabásmintát és saját magunk alakíthattuk át. Láttuk,
hogy mindenki igyekezett gyorsan dolgozni, de azt is, hogy van elegendő idő, s a tanárok is
csak akkor mentek oda valakihez, ha segíteni kellett. Feltűnt, hogy nincsenek úgy tanítási
órák, mint nálunk, de így sok mindent meg lehetett csinálni, nem zökkentünk ki a munkából.
De amikor szünet volt, akkor persze mi is pihentünk.
A maradék napon pedig azt varrhattunk, amit szerettünk volna. Így nyári ruhákat varrtunk. A
varrógépek könnyen kezelhetőek és korszerűek voltak. Nagyon sokat segített a szálvágó, az
aparáttal ellátott gép, amellyel a póló nyakát szeghettük el. Úgy gondolom, szakmailag sokat
jelentett, hogy az elejétől a végéig mi magunk csináltunk meg mindent. Jól sikerül a ruha,
tetszett a feladat, az önállóság, amit kaptunk.

Összefoglalva:
Nagyon jól éreztem magam. Ez az 1 hónap eseménydúsan telt. Teljesítettük a szakmai
feladatainkat, de emellett nagyon sokféle tapasztalatot, ismeretet szereztünk. Soha nem
unatkoztunk, mindig volt valami programunk. Örülök, hogy megismerhettem a finn kultúrát
és szokásokat. Voltunk szaunázni, láttunk több ünnepet is, voltunk boltokban, múzeumokban
is. Az ételeik különösek voltak, levest alig ettek, de saláta mindig volt mindenhez. Nagyon
egészségesen táplálkoznak. Kedvesek az emberek, az iskolában a tanárok és a diákok is
segítőkészek voltak.
A városok nagyon szépek és egyszerűek, semmi túldíszítettség. Nagyon örülök, hogy
tavasszal mehettünk ki Finnországba. Az első hét még nagyon hideg volt, de végül
felmelegedett az idő.
Gyorsan eltelt ez az 1 hónap, de nagyon sok tapasztalatot szereztem. Az angol nyelvtudásom
is fejlődött egy kicsit, de nem aggódtam, mert elmagyarázták és megmutatták, hogy mit kell
csinálni. Így végül mindig elboldogultam.
Nagyon örülök, hogy részt vehettem ebben a programban, sosem fogom elfelejteni az
élményeimet, és azt, hogy miket tanultam.

