
Finnország szakmai gyakorlat  

2 hét 

Augusztus 17. 

 16 óra 30 perckor odaértem az apukámmal a Ferihegy Nemzetközi Repülőtérre. És ott 

találkoztam a többiekkel. Aztán elbúcsúztam az apukámtól és a búcsúzkodás után elmentünk 

feladni a nagy bőröndöt. A leadás után átmentünk a biztonsági kapun. Le kellett vennem az 

övet, telefont és a táskát meg a kézipoggyászt. Az ellenőrzés után betértünk egy boltba, ahol át 

kellett menni és kijutottunk az aulába, ahol sok bolt volt. Eltelt kb.:1 óra és elindultunk az A5-

ös kapuhoz. Felszálltunk a repülőre és elfoglaltam a helyem. Mikor felszáltunk az nagyon 

tetszett. Eltelt 2 és fél óra, leszálltunk és megkerestük a bőröndkiadót. Mikor meglett a bőrönd, 

akkor mentünk a sofőrhöz, aki egy tábával várt, amire az volt írva, hogy „Kiipula”. És kb.: 1 

órás út után odaértünk a szálláshoz. Kipakoltam és utána el is aludtam. 

 

 

  



Augusztus 18. 

 

Reggel felkeltem elmentünk reggelizni - finom svéd asztalos reggeli volt. Reggeli után 

visszamentünk a szállásra, ahol találkoztunk a koordinátorral, aki körbevezetett az iskola 

körül. Azután elmentünk ebédelni. Finom volt. Ebéd után találkoztunk Kimmo tanár úrral, aki 

megmutatta a gyakorlati termeket, szerszámokat, üvegházakat és az erdőben a tűzrakó helyet, 

ami tetszett. Aztán visszajöttünk lepakolni és mentünk vacsorázni. Vacsora után visszajöttünk 

és megnéztük a Toimarit, ami egy játékterem. Volt ott biliárd, csocsó meg sok más. Aztán 

elmentünk Donáttal a szobába. És 22 órakor aludtunk. 

  



Augusztus 19. 

Reggel felkeltem elmentünk reggelizni. Reggeli után a sofőr elvitt minket Turenkibe a Lidibe 

és vettünk sok édességet, zsömle, szalámi. Amikor visszaértünk lepakoltunk és mentünk 

gyakorlatra. Műtrágyáztunk és közben sokat tanultunk róla, egész jól megértettem angolul. 

Ebéd után megbeszélés volt és megünnepeltük a Donát szülinapját.  



 

 

Augusztus 20. 

Reggeli után sétáltam Donáttal, majd elkezdtük az ebédet főzni. Kicsit leveses lett a pörkölt, 

de azért finom volt ízlett mindenkinek és ennek nagyon örültem. Ebéd után pihentem egy 

kicsit aztán Donáttal kimentünk mini golfozni. Később játékterembe is mentünk és sok dolgot 

kipróbáltunk pl.: csocsó, biliárd. Vacsorára rántotta volt.  

           

  



Augusztus 21. 

Reggeli után és délután is sétáltunk a tó körül Donáttal és mini golfoztunk is. Az után 

angoloztunk, majd szoba rendrakás, zenehallgatás. Rend és tisztaság lett. Játszottunk és utána 

aludtunk. 

  



Augusztus 22. 

Reggeli után bár esett az eső, de azért mentünk gyakorlatra. Ebéd után elmentünk Kimmo 

tanár úrral kirándulni Aulanko Nemzetiparkba ahol volt egy szép tó és sok növény pl.:  

1, Közönséges lucfenyő (). Elérheti az 50 méter magasságot. A törzsének az átmerője pedig a 

2 métert. Törzse egyenes. Koronálya többnyire sűrű, kúp alakú.  

 

 

2, Amerikai dugles fenyő () ez a fa 1930-ban, amikor kidőlt 1030 éves 120 méter magas volt 

Washington. A leveleit megdörzsöljük narancs illatúak. 

 

 

 

 



3, Vörös juhar (Acer rubrum) szappan fa virágúak. Szappan fafélékhez tartozik. Terebélyes 25 

méter magasra növő lombhullató fa.  

 

 

 

Augusztus 23. 

Reggel elmentünk a minatorihoz, ahol két tanárnő várt. Utána elmentünk a gerbera házba és 

ott megmutatták a kígyókat, egereket és még sok állatot. Ezt követően kitakarítottuk Donáttal 

az akváriumot és kimentünk a mezőre növényeket szedni az állatoknak, amivel megetettük 

őket. Behoztuk és megtisztítottuk a szamarakat, majd a többiek kivezették és megsétáltatták 

őket. Aztán faforgácsot kellett lapátolnunk, két zsáknyit sikerült összeszedni. Nagyon tetszett 

ez a gyakorlat, mert az iskolai gyakorlatokon nagyon ritkán találkozunk állatokkal. Este fele 

szimulátorozni mentünk, ami nagyon tetszett vacsora után megbeszéltük és leírtuk a naplóba 

az elmúlt két nap eseményeit.  

 

 

 

 



Augusztus 24. 

Reggeli után a Gerbera házba mentünk, ahol már várt minket a tanárnő. Rövid megbeszélés 

után mentünk almát szedni, de csak egy részét szedtük össze, a maradékot ebéd után. Elméleti 

oktatáson pedig azt tanultuk, hogy az almafát tágasra vágják, hogy átszellőzzön. A fák alatti 

területnek pedig tisztának kell lennie. A méhek beporozzák a virágot, hogy gyorsabban nőjön 

a termés. Az elméleti óra után mehettünk a rétre sétálni. Később egrest szedtünk 3-3 kilót. 

Vacsora után még a Turenki Lidl-ben vásároltunk. Aztán játék és alvás. 

 

 

 

Augusztus 25. 

Reggeli után ismét a Gerbera házba mentünk, ahol Kimmo tanár úr megmutatta a damilos és 

tárcsás fűkaszát. A bemutató után a fásszárú vadhajtásokat vágtuk le az ágvágóval. Ebéd után 

mentünk vissza a nagy ágakat összeszedni és gereblyézni. Később a tanár úr osztályába 

mentünk, ahol finn zenéket hallgattunk. Ez nagyon tetszett, és mi is betehettünk zenéket. 

Vacsora után ismét átbeszéltük és leírtuk a naplóba az elmúlt 2 napot, majd mentünk aludni. 

 

 

 

 

 

 



Augusztus 26. 

Délelőtt eligazításra mentünk, volt egyes és kettes csoport, én az egyes csoportban voltam. Az 

eligazítás után felvettük a szerszámokat, pl: ültető kanál, gyomlálókés és metszőolló. Ezt 

követően elindultunk a Miinátori elé, és elkezdtem ott gyomlálni. Később a Gerbera házban 

még lombseprűztem, és talicskáztam. Délután 4 órakor elmentünk a közeli fesztiválra, ahol sok 

jó dolog volt. A kedvencem egy hokis hely volt, szabadtéren lehetett floorballozni. Régi autók 

is voltak kiállítva. Visszaérve a szállásra fürödtem, vacsoráztam, és aludtam. 

 

 

 

Augusztus 27. 

 

Reggel 7 órakor Pirjetta néni kocsival elvitt minket Turenki vasútállomásra. Kicsi várakozás 

után felszálltunk a vonatra és másfél óra múlva oda értünk Helsinki. Elsőnek a Helsinki 

Székesegyházhoz mentünk, ahol sok információt szereztem pl.: filmeket csináltak róla és egy 

temetőre építették. Később a kikötőhöz mentünk, ahol volt piac (kauppatori). Itt kb. 45 perc 

szabadidő volt. Itta kikötőben felszálltunk egy kompra, ami Suomelinna szigetére ment, itt 

pedig meglátogattuk a katonai múzeumot. Szuper tankok, fegyverek, rangok voltak. Nekem a 

második vh. náci tank és az ágyúja tetszett, ami golyót tudott ki lőni. A múzeum után mentünk 

a vesikko nevezetü finn tengeralattjáróhoz, ami 1939-1944 között szolgált és letiport egy orosz 

hadihajót. Egy gyors fagyizás után mentünk vissza a komphoz. Újra Helsinkibe jutottunk, 

metróztunk és megnéztük a csend kápolnáját, majd kaptunk még egy óra szabadidőt.. 

Átszállással jutottunk el Turenkibe, Hämelinnán keresztül.  



 

 

 

Augusztus 28. 

Felkeltem és 10 órakkor leültünk naplót írni a hétről. Később elmentünk ebédelni, utána pedig 

kipróbáltuk a szimulátort, ami helyileg az iskolában volt. Vacsora előtt volt egy órás pihenő, 

ahol én beszélgettem a többiekkel. Vacsoráztunk.  

  



Augusztus 29. 

 Ma virág szedés, és csigaszedésvolt egész nap a feladatunk. A csigákat azért kell összeszedni, 

mert megrágják a virágokat. Vacsora és finom volt.  

 

Augusztus 30. 

Reggeli után mentünk metszeni. Metszés után ebédeltünk. Aztán mentünk az üvegházba, ahol 

a paradicsomot mutatták meg, mert nagyon nagyra nőttek a speciális művelési módnak 

köszönhetően. Azután mentünk fát vágni és mohát kaparni. Aztán vacsi. 

  



Augusztus 31. 

Reggeli után mentünk fát ültetni, amit együtt csináltunk a finnekkel. Aztán ebédeltem és kora 

délutánig még visszamentünk kicsit dolgozni. Ezután elkezdtünk pakolni a bőröndbe. Utána 

mentünk a reptére, ami Helsinkiben volt. Kb.: 2 óra után felszálltunk a repülőre. 2 óra út után 

leszálltunk és megkerestük a bőrönd kiadót. Aztán haza mentünk. 

 


