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Asuin yliopiston asuntolassa aivan Tarton vanhankaupungin lähellä, noin 40 minuutin 
kävelymatkan päässä harjoittelupaikasta. Asunnossani asui venäläinen, valkovenäläinen 
ja kaksi slovakialaista tyttöä. Heidän kanssaan tutustuin opiskelijoihin eri puolilta maailmaa 
ja pääsin osallistumaan juhliin sekä muihin opiskelijarientoihin. 
 

Ensimmäisenä työpäivänä työnohjaajani tuli hakemaan minut asuntolalta ja näytti reitin 
työpaikalle. Harjoittelupaikkana toimi kultasepänpaja, jossa työskenteli neljä kultaseppää. 
Sepät olivat aivan ihania ja heidän kanssaan oli helppo tehdä töitä. Koko ajan he olivat 
vitsailemassa, mutta pitivät kyllä huolen, että tein töitäni. 
 

Aluksi tein omia keskeneräisiä töitäni, joissa sepät tarvittaessa neuvoivat. Kun omat ideani 
loppuivat, sepät antoivat minulle uusia harjoituksia. Opin muun muassa kuinka prässätään 
ja sain hyödyllisiä sahausharjoituksia. Oli hyvä että sepät myös potkivat minua eteenpäin, 
kun minulla on vähän tapana jäädä nyhjäämään töitteni kanssa. 
 

Harjoittelupaikan sepät puhuivat sujuvasti suomea ja oppivat mielellään lisää, samalla opin 
itsekin joitain sanoja viroksi. Arkisissa tilanteissa opin käyttämään Viron kielen 
perusfraaseja, mutta onneksi paikalliset osasivat myös englantia. Asuntolan nuorten 
kanssa puhuimme enimmäkseen englantia. Vaikken kunnolla oppinut Viron kieltä 
puhumaan, harjoittelun loppuvaiheessa ymmärsin jo melko hyvin mitä sepät keskenään 
juttelivat. 
 

Tartto on Viron vanhin kaupunki ja sillä on todella pitkä historia tieteen ja taiteen saralla. 
Kaupungissa sijaitsee monia mielenkiintoisia museoita, jotka olivat ehdottomasti vierailun 
arvoisia. Vanhassakaupungissa tuli käveltyä ja katseltua ihan vain kauniiden rakennusten 
takia. 
 

Tartossa kannattaa myös ehdottomasti käydä ulkona syömässä. Paikallinen ruoka oli 
todella hyvää ja muunmaalaisiakin ravintoloita riitti. Lisäksi ruoka oli Suomeen verrattuna 
todella halpaa. Asuntolassa sain tutustua myös kämppäkavereideni kansallisruokiin, kuten 
slovakialaisiin perunalettuihin. 
 

Vaikka aluksi neljä viikkoa kuulosti pitkältä ajalta, reissuni hujahti aivan hetkessä. Olisin 
mielelläni jäänyt vielä toiseksikin kuukaudeksi, koska juuri loppuvaiheessa ihmiset ja 
paikat alkoivat olla tuttuja. Kokemus oli todella mahtava. Oli hyvä nähdä mitä työ 
todellisuudessa on, millaisia asiakkaat ja työajat ovat. Sain tutustua moniin uusiin ihmisiin, 
uuteen kaupunkiin ja uuteen kulttuuriin. Suosittelen tätä kokemusta ehdottomasti kaikille, 
jotka haluavat oppia mukavassa ympäristössä ja haluavat tutustua mukaviin ihmisiin ja 
hienoon kaupunkiin! 
 


