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Miksi halusit lähteä ulkomaille?

Olin halunnut mennä ulkomaille työharjoitteluun jo 
ensimmäisen opiskeluvuoden alussa. Sain tietää että 
on mahdollista mennää vain kolmanella vuodella mut-
ta kun tuli mahdollisuus mennää Viroon tyharjoittelu-
un jo toisella vuodella. Otin mahdollisuudesta kiinni ja 
menin. 

Miten hoidit matkustamisen?

Olen itse Virolainen ja käyn Virossa usein. Matkustin 
Tallinnaan laivalla. 
retki kesti parisen tuntia ja matkustamisen kanssa ei 
ollut mitään ongelmia.



Miten löysit majoituksen ja millainen se oli?

Majoitusta oli helppoa löytä. Yöllä olin usein kavereil-
la ja mummolla kuka asuu puolen tunnin bussi mat-
kan päästa työpaikasta.

Miten liikuit kohdekaupungissasi?
Pääkaupungissa liikuin bussilla ja junilla. Ostin ittel-
leni kuukauskortin mikä oli halpa. Olin tottunut liikku-
maan busseilla Tallinnasa.

Mitä teit vapaa-ajalla? Tutustuitko paikallisiin 
(esim. toisiin opiskelijoihin?)

Tutustuin toisiin työharjoittelioihin. Monella oli vahva 
kuvallinen tausta.
 

Ruokataullo kävin kävelyillä vanhassa kaupungissa 
tutkimassa paikkoja missä en ollut käynyt ennen.



Minkälainen oli työpaikkasi / oppilaitoksesi, 
työtehtäväsi ja työkaverisi?

Työpaikassa otettiin mua vastaan nopeasti. Kun en 
osanut tehdä jotain kysyin ja mua opetettiin. Työpaik-
kka näytti ammattilaiselta ja hienolta. Ensimmäisen 
viikon aikana työtehtävät olivat helppoja mutta ajan 
sisällä huomattiin että psystyn olla vastulla isommis-
ta ja vaikeammista töistä. Työkaverit olivat kaikki ket-
kä työskentelivät toimistossa. Opin eniten ihmisiltä 
ketkä annoivat mulle työtehtäviä.

Miten teit yhteistyötä työkavereidesi kanssa 
(esim. viestintä)?  

Yleensä minun työtehtävät olivat kuvat tai piirostus-
ket isommasta kokonaisuudesta. Minulle lähetettin 
kuvat, tekstit ja kaikki muu mika kuului työhön. Sanot-
tiin mitä voi tehdä ja kokeilla. Myöhemmin näytin työn 
työkavereille  he antoivat vinkkeja esim mitä voisin 
lisää tai kokeilla uudestaan. Lähetin yleensä useam-
mat vaihdoetot työnanatajalle kun työ oli valmis.



Miten työskentely vieraalla kielellä sujui?

Kieli ei ollut vieras mutta en ollut ensmmäisten viik-
kojen aikana tottnut puhumaan työkieltä. Totuin puhu-
maan Viron kiletä uudestaan ensimmäisen viikon aika-
na.

Minkälaisia eroja huomasit työkulttuurissa (esim. 
työtavat, materiaalit, työkalut, laitteet, ohjelmat)?

Työpaikalla työskentelemine oli tosi vapaata. Työsken-
telin konella minkän olin hankkinut kuukausia aikase-
mmin työn varteen. Työkaluilla ei ollut eroja. Koneen 
ohjelmat olivat samat mitkä koulussa ( Photoshop, Il-
lustrator ja Indesign).



Mitä opit itsestäsi (esim. vahvuudet, kehit-
tämiskohteet, kiinnostuksen kohteet)?

Opin heti ensimmäisellä päivällä, että pitää ker-
taa monet koulussa opitut ohjelmat uudestaan. Ke-
hitämiskohteita oli paljon. Monet asiat mitkä olivat 
epäselvät mä opiskelin uudestaan ja nopeasti takas. 

Minun viressä istui mies kuka teki musiikkivideoi-
ta ja 3D kuvia/mainoksia. Olen aina ollut kiinostunut 
sellaisesta työstä. Hän opetti minulle paljon miten 
käytetään ohjelmia mitä en ollut ikinä käyttänyt. 
Hän myös opetti miten työelämässä tullaan toimeen 
asiakkaiden kanssa. 



Tuliko ongelmatilanteita ja miten ratkaisit ne?

Mikä oli matkan paras kokemus?
Matkan paras kokemus oli silloin kun kävelin Tal-
linnan pääkaupungissa ja huomasin, että minun 
tekemäni mainos oli laitettu kadulle. Se oli minun 
ensimmäinen työ mikä oli julkaistu. En tehnyt 
mainoksen kaikkia osia itse mutta olin tehnyt jotkut 
kohdat. 

Mitä vinkkejä antaisit seuraavalle opiskelijalle 
joka lähtee samaan kohteeseen?

Sanoisin että ole itsevarma ja ole kiinostunut työstä 
mitä teet. Ei kannata olla peloissa kaikki hyvät ja 
huonot työkokemukset opettaa miten toimitaan tule-
vaisuudessa. 


