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Matkalla

Kun mahdollisuus ulkomailla tehtävään työssäoppimiseen
aukeni päätin ehdottomasti tarttua siihen. Lähtöpäivän 
lähentyessä ajatus osoittautuikin henkisesti haasteellisemmaksi 
kuin osasin ehkä odottaa. Nuorempana kaikki tuntui niin paljon 
helpommalta ja nyt mietitytti vähän esimerkiksi toisen kotona 
asuminen ja pitkä työmatka monella eri bussilla kaupungin 
osasta toiseen. 

Lähdin kuitenkin iloisesti matkaan, laivalla Tukholmaan ja siitä 
sitten autolla eteenpäin kohti Göteborgia. 

Kävin ennen ensimmäisen työssäoppimispäivän alkua 
katsomassa työpaikan sijainnin ja vähän tutkailemassa 
bussireittejä. Koska saavuin Göteborgiin auton kyydillä se 
helpotti vähän paikkoihin tutustumista. 

Ensi tunnelmat ovat todella hyvät ja julkiset yhteydet näyttävät 
toimivan täällä erinomaisen hyvin.  Työpaikalle kuljen kahdella 
tai kolmella bussilla/ratikalla ja matkaa on tunnin verran 
suuntaansa. Työpaikka sijaitsee Angeredin alueella Gårdstenissa
ja asuinpaikka Hisingenissä.



Finska Aftonstjärnan, Iltatähti

Iltatähti on perustettu 1994. Jäseniä Iltatähdessä 
on 177. Iltatähti on tärkeä sosiaalinen 
kohtaamispaikka. Vanhemmiten sosiaalisten 
yhteyksien ylläpitäminen on hyvin tärkeää.

Iltatähti on avoinna pääsääntöisesti arkisin ja 
päivittäisiä askareita hoitaa yksi palkattu 
työntekijä. Lisäksi mukana on innokkaita 
vapaaehtoisia täydentämässä toimintaa. 

Yhdistys saa taloudellista tukea kunnalta. 

Johtokunta tekee Iltatähteen liittyvät päätökset 
vuosikokouksessa.

Tiistaisin ja torstaisin on lounas, joka on 

yksi tärkeimmistä sosiaalisista toiminnoista 
Iltatähdessä.

Keskiviikkoisin on mm. sanaristikoita, joogaa, 
yhdessäoloa

Torstaisin järjestetään bingo. Bingo on erityisen 
suosittu ja pitää ikäihmisen mielen ja 
aivotoiminnan pirteänä



Finska Aftonstjärnan, Iltatähti

Vuosien mittaan Iltatähdessä on järjestetty erilaisia tapahtumia, kursseja ja projekteja 
esimerkiksi: bingo, karaoke, filmitaim (elokuvien katselua yhdessä), vanhustenhuoltoinfo, 
äitienpäivät, isänpäivät, grillijuhlat, info suomenkielen hallintoalueista, juhannusjuhlat, 
jäsentapaamiset, kesäkahvila, yhteislaulua, hemmafixare info, jalkahoitoa ja hierontaa, 
sotalapsi-projekti-kielen elvytys, mummola projekti, käsityöt, kirjapiiri, keskustelupiiri, 
leipominen, pääsiäislounas, jouluaatto, liikunta, kirjasto, ristisanat, kasvimaa.

Kasvimaa



Ensimmäinen viikko ja tunnelmat

Aloitin maanantaina tapaamalla Mångkulturella Folkhögsskolanin rehtorin. Hän 
kertoi minulle koulun toiminnasta, vaikutti erittäin mielenkiintoiselta. 

Monikulttuurisen koulun kautta järjestyi minun harjoittelupaikka ja majoituskin. 
Koululta matka jatkui omalle työharjoittelupaikalle Iltatähteen.

Maanantai oli rauhallinen, mutta sain kyseltyä paljon Iltatähden toiminnasta, 
yleisistä asioista, bussireiteistä ja kulkemisesta ylipäätään. Mukava ja rauhallinen 
aloitus harjoittelulle. Ohjaajani on lomalla tämän viikon ja olen joka päivä eri 
ihmisten kanssa ja ohjattavana ensimmäisen viikon aikana.

Tiistaina vuorossa oli ruuanlaittoa ja ihmisiin tutustumista. Tiistai on tyypillisesti 
päivä jolloin Iltatähdessä on paljon kävijöitä ja kotiruuan ystäviä. Ruuasta pyritään 
tekemään ravitsevaa ja terveellistä. Lähes kaikki jotka tulevat syömään iltatähteen 
ovat yksinäisiä. Heille ruokailut ovat viikon kohokohtia. Samalla näkee tuttavia ja voi 
keskustella äidinkielellään eli suomeksi.

Keskiviikkona oli vuorossa leivontaa ja torstain ruokapäivän ennakkovalmisteluja. 
Kävin lisäksi tutustumassa Angeredin palveluihin ystävällisen naisen kanssa. 



Ensimmäinen viikko ja tunnelmat
Torstaina ruuanlaittoa, lettujen paistoa ja bingo. En ole erityisen hyvä keittiötöissä, 
mutta harjoitus tekee mestarin kuten sanotaan. Ei ehkä mestari vielä, mutta viimeiset 
letut oli jo aika kauniin näköisiä, tai no lettuja ainakin. 

Ruuan jälkeen vuorossa oli bingo. Bingo on oikein hauska ja hyvä tapa olla yhdessä ja 
virkistää aivotoimintaa. Hyvin suosittu juttu torstaisin ruuan päätteeksi.

Perjantaina keskustelimme todella paljon monista eri aiheista ja samalla syntyi kakkuja 
tulevia joulumyyjäisiä varten.  Saan samalla valtavasti oppia leipomiseen ja ruuanlaittoon 
liittyen. 



Ensimmäinen viikko ja 
tunnelmat

Ensimmäisellä viikolla kävi siis hyvin esiin sosiaalisen kuntoutumisen ja verkostoitumisen 
merkitys. Iltatähti on erittäin tärkeä kohtaamispaikka. Iltatähdessä keskustellaan, 
kuunnellaan, ohjataan, neuvotaan, autetaan ja ollaan läsnä. Yksinäisyys on monelle suuri 
ongelma ja paikan merkitys erityinen. 

Olin aika flunssainen koko viikon ja sunnuntaina oli jo pakko käydä lääkärissä joten tuli 
tutustuttua myös julkiseen terveydenhuoltoon joka toimi täällä aivan loistavasti ja 
kansainvälinen kelakorttikin ihan oikeasti toimi. 

Ihana viikko ja todella lämmin vastaanotto.



Toinen viikko ja tunnelmat

Maanantaisin Iltatähdessä on monesti hiljaisempi päivä ja sovimme, että voisin 
tällä viikolla työskennellä samalla alueella sijaitsevassa päiväkodissa. Aloitin viikon 
siis Mångkulturella Montessori förskola Victoriassa. Tässä päiväkodissa kaikki 

sekä lapset että hoitajat ovat monista eri kulttuureista lähtöisin ja päivä oli

kyllä erittäin mielenkiintoinen. Yhtään syntyperältään täysin ruotsalaista ei 
päiväkodissa ollut. Päiväkodissa puhuttiin ruotsia kylläkin.

Tiistaina oli tyypillisesti vilkasta ruokailun merkeissä ja aamu alkoikin valmisteluilla. 
Ohjaajani palasi lomalta töihin ja aloitin työskentelyn hänen kanssaan. Huomasin 
heti, että ystävällinen, mukava ja todella työteliäs henkilö kyseessä ja uskoisin että 
yhteistyö hänen kanssaan sujuu. 

Joka toinen tiistai Iltatähdessä kokoontuu sotalapsi-ryhmä. Pääsin mukaan 
kuuntelemaan ja kyselemään 40-luvulla sotalapsina ruotsiin tulleilta naisilta heidän 
elämästään. Erittäin vaikuttavaa ja sain paljon mietittävää. Töiden jälkeen oli pakko 
käydä tutustumassa aiheeseen lisää. Ennen kotiinpaluuta on vielä yksi tiistai enkä 
malta odottaa seuraavaa tapaamista.



Toinen viikko ja tunnelmat
Keskiviikkona kävin tutustumassa suomalaisten ikäihmisten keramiikka kurssiin ja 
toiminnan ohessa kuuntelin ja keskustelin ihmisten kanssa. Tein muistoksi käynnistä 
myös yhden kuusenkoristeen. Sen jälkeen oli vuorossa joogaa. Suomalaisilla on täällä 
paljon aktiviteetteja jossa sosiaalisia suhteita käytetään. Sosiaalisella kuntoutuksella on 
suuren suuri merkitys ja se käy päivä päivältä ilmeisemmäksi. Monet auttavat toisiaan 
erilaisissa tilanteissa ja soitellaan toisille etenkin jos jotakuta ei ole vähään aikaan nähty. 

Torstai oli todella mukavan kiireinen aamusta alkaen ja laitoimme jauhelihakeittoa, 
hernekeittoa ja pannukakkuja. Vähän oli keittiössä käryäkin.  Bingo oli tutulla paikalla ja 
ilahduttavan paljon oli taas väkeä pelissä mukana. Kuntoutuksen näkökulmasta 
tarpeellinen sosiaalinen tapahtuma ja kyllä siinä samalla voi havainnoida kuinka ihmiset 
pysyvät ylipäätään mukana numeroissa ja pelissä. 

Työpäivän päätteeksi lähdin elokuviin Göteborgin keskustaan uusien

suomalaisten ystävien kanssa. Kävimme katsomassa suomalaisen

dokumenttielokuvan Autolla Nepaliin. 



Toinen viikko ja tunnelmat

Perjantaina valmisteltiin sunnuntaista isänpäivää varten täytekakku. Koristeleminen 
jätettiin sunnuntaille. Työpäivän jälkeen minut vietiin katsomaan Angeredin lähialueita ja 
samalla kerrottiin alueen aiemmista vuosista. Erittäin ystävällistä jälleen kerran. 

Sunnuntaina oli isänpäivä ja menin Iltatähteen auttelemaan. Väkeä tuli kakkukahveille 
paljon ja tunnelma oli oikein mukava. Ohjelmassa oli tietokilpailu, runoja ja yhteistä 
keskustelua. Minä jaoin kaikille iseille ruusun halauksen kera. (äiditkin saivat ruusun 
mukaansa). Isänpäivän juhlinnan jälkeen minut otettiin mukaan kyläilemään eläkkeellä 
olevan sairaanhoitajan luokse ja keskustelemaan hoitotyöstä täällä Ruotsissa.

Täytyy kyllä sanoa, että kaksi ensimmäistä viikkoa on tuntunut tosi kivalle ja ei ole mitään 
mistä voisi valittaa. Korkeintaan viilenevä sää 



Kolmas viikko ja tunnelmat

Maanantaina tulin Iltatähteen ja aloitimme jo joulumyyjäisten valmisteluja. Vuorossa oli 
Karjalan piirakoiden tekeminen. Meitä oli viisi naista näitä tekemässä ja oli todella 
mukavaa yhdessäoloa ja tekemisen meininkiä ja minun kohdallani lisäksi tietysti 
oppimista. Saatiin 275 kpl piirakoita tehdyksi.  

Tiistaina Iltatähti ja viikon suosituimmista päivistä toinen. Tuttuun tapaan kävijöitä tuli 
taas paljon ja keskustelua riitti. Ihailtavaa, että taas oli uusia kävijöitä mukana. Minun ja 
ohjaajan yhteistyö on todella mukavaa ja työskentely tuntuu erittäin kivalta. Olen 
keskustellut hänen kanssaan paljon erityisesti kestävän kehityksen ja taloudellisuuden 
merkityksestä.



Kolmas viikko ja tunnelmat

Keskiviikkona olin päivän tutustumassa Suomalaiseen turvakoti Piilopirttiin. Piilopirtti on 
yhdistys, joka antaa suojaa naisille, tytöille ja lapsille, joiden on pakko paeta kodistaan 
väkivallan ja uhkauksien vuoksi. Hyvin pysäyttävä kokemus ja paikka. Voi vaan ihailla 
näitä naisia jotka tätä työtä tekevät. 

Torstaina oli ruokapäivä ja väkeä oli niin paljon, ettei montaa olisi enää mukaan 
mahtunut. Valtavan mukavaa. Uusia jäseniä ja ihan uusia kasvoja mukana. Bingossakin 
osallistujia oli lähes jokaiseen tyhjään tuoliin. Paljon keskusteluja ja yhdessäoloa. 

Perjantaina oli siivouspäivä. 

Vilkas viikko kaiken kaikkiaan. 

Kävijöitä oli paljon ja uuden oppimista samoin. 

Tästä on ilo siirtyä kohti viimeistä harjoittelu viikkoa!

Viikonloppuna tutustuin Göteborgiin ja kävin elokuvissa 

katsomassa uusimman James Bondin.



Neljäs viikko ja tunnelmat

Maanantaina jatkettiin taas isommalla ryhmällä joulumyyjäisten valmisteluja. Tämä on 
ollut oikein mukavaa ja kuntouttavaa kaikille osallistujille ja moni saa sitten 
joulupöytäänsä hankituksi itsetehtyjä suomalaisia leivonnaisia ja jouluruokia.

Tiistaina oli taas sotalapsiryhmän kokoontuminen. Sää oli tosi huono ja se varmaan 
vaikutti tämän ryhmän osallistujien määrään. Osa heistä tulee kauempaakin. 

Muuten päivä oli oikeinkin vilkas. Useimpien mieliruoka täällä on lohikeitto ja erityisesti 
sotalapsipäivinä sitä on aina toivottu ja jälkiruuaksi vispipuuroa. Niitä siis tänään.  

Jäljelle ei jäänyt mitään vaikka ruokaa valmistettiin paljon. 

Keskiviikkona pääsin tutustumaan Rauhalaan. Rauhala on suomenkielinen 
vanhustenasuntola Lövgärdetissä. Rauhalassa on kaksitoista huoneistoa. Omien 
huoneistojen lisäksi Rauhalassa on yhteisiä tiloja kuten ruokasali, seurustelutilat ja 
parveke. Rauhalassa voi ylläpitää suomen kieltä ja kulttuuria kaksikielisen henkilökunnan 
kanssa. Pääsin myös seuraamaan ja osallistumaan nuorisopuolen vaihdossa olevan Ninan 
ohjaushetkeä. Ohjaus sujui erittäin hyvin ja mukana oli mukavan reippaita asukkaita 
jotka kaikki osallistuivat parhaan kykynsä ja voimiensa mukaisesti. 



Neljäs viikko ja tunnelmat

Torstaina oli taas ruokapäivä ja bingo. Mukava huomata kuinka taas väkeä saapui 
paikalle. Koska väkeä oli paikalla paljon minulle annettiin läksiäislahjat ja hirmuisesti 
halauksia ja kutsuja takaisin. Majoituspaikkoja taitaisi tulevaisuudessa löytyä. Sain 
villasukat ja paidan jossa kävijöiden kuvia. Aivan mielettömän ihana muisto jää tästä 
paikasta.

Perjantaina oli viimeinen päivä ja ohjaajani oli järjestänyt jalkahoitajan kanssa minulle 
sitten jalkahoito yllätyksen. Ihana. Paikalle tuli vielä monia toivottamaan minulle hyvää 
kotimatkaa. Ensin kuitenkin illalla tavarat matkalaukkuun ja huone siistiksi. Kävin vielä 
Liseberg nimisen huvipuiston joulukauden avajaisissa naisen kanssa jonka luona sain 
asua. Aivan mahtava ihminen ja suotta jännitin asumisjärjestelyjä. Ihana viimeinen ilta. 



Göteborg
Kaunis ja mukavanoloinen kaupunki. 

Kaupungista löytyy kyllä paljon vaikka ja mitä ja

joskus täytyy palata uudelleen. Ehkäpä jo ensi kesänä.

Kauniiden puistojen ja kahviloiden vuoksi luulisin, 

että kaupunki on erittäin kaunis juuri kesällä.

Saluhallen



Göteborg

Göteborg Operan

Liseberg



Kotimatka

Työssäoppiminen Göteborgissa oli todella mukava ja antoisa, mutta kiva on palata 
kotiinkin. 

Kokonaisuudessaan täytyy todeta, että tämä matka kannatti kokea ja olen tyytyväinen 
että tulin. Minulla oli todella hyvä tuuri asunnon ja työpaikan suhteen ja varmasti 
mukaan tarttui monta uutta asiaa, muistoa ja ystävää.


