Finnország
Huszonöt nap Finnországban..
Személyes adatok:
Név: Polenyik Panna
Cím: Úri Síp utca 7.
Email: bmthfan02@gmail.com
Mobiltelefon: 06204557340
Tanult szakirány: Textiltervező
Intézményi adatok:
Iskola neve: Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium
Címe: Budapest, Rákóczi tér 4.
Külföldi gyakorlat tartalma:
Kiutazás kezdete és vége: 2017. március 20. – 2017 április 13.
A gyakorlati munkahelyen mentorod neve: Sirpa Uotila, Kaisa Linna, Susanna
Manner
Napi munkaidő: 6-7 óra
Tevékenység;
Hétfő reggel (Március 20-án) elindultunk Budapestről Ikaalinenbe. Először Berlinbe
tartottunk,majd onnan átszálltunk Helsinkibe. Egy 2-3 órás buszozás után értünk
Ikaalinenbe. Nagyon elfáradt mindenki a hosszú utazás miatt.
Első hét: Másnap reggel körbevezettek minket az iskolában.(IKATA) 15 épülete
van,különböző szakokkal. Pl.: kovács,gitár

készítő,grafikus,textiltervező,divattervező stb. Miután körbevezettek minket úgy
döntöttünk,hogy visszamegyünk a textil szakra. Ott gyapjúból sodortunk szálat.
Először egy kis kefével kifésültük,hogy ne legyen gubancos,majd sodorni kezdtük
egy sodrófával. Volt mikor elszakadt a szál,olyan vékonyra sikeredett,de volt
mikor túl vastag lett. Próbáltuk a köztes állapotát keresni. Következő reggel
megláttam a szövőkereten egy szép textildarabot ,így elhatároztam,hogy
megtanulom a technikáját. Nem volt nehéz,mert már előtte is szőttem.
Szőnyegszerű volt,mert kis szálak lógtak ki belőle. Ezt még négy alkalommal
csináltam. Amikor voltak kis szünetek,akkor megnéztem azt amit az IKATA tanulói
csinálnak. Volt aki az anyagba valamilyen mintát csinált,volt akik nyomdáztak a
textíliára és volt aki egyszerű szövést tervezett.
Második hét: Kirándulni vittek minket a Seitseminen Nemzeti Parkba. A rövid
eligazítás után 1 km-es útra indultunk. Nagyon csúszós volt az út,így a fák között
mozgolódtunk. Nagyon szép volt a táj és nagyon jól éreztük magunkat. A túra
végén egy kis háznál pihentünk meg,ahol sütögettünk . Ettünk palacsintát meg
kolbászt. Én még horgászni is elmentem,de sajnálatos módon nem fogtam ki
semmit. Következő napon egy Norvég gyapjúkészítő érkezett hozzánk aki egy
érdekes bemutatóval készült nekünk,majd folytattuk azt,amit első napot
csináltunk,de azt már rokkán próbáltuk ki. Könnyűnek tűnt,de miután
kipróbáltuk,nagyon nehéznek bizonyult. Nekem többször is elszakadt a fonalam,de
próbálkoztam. Másnap folytattuk még az eddig elkezdett munkánkat,majd
eltakarítottam magunk után a sok gyapjúszálat a földről. Következő napon
Tampere felé vitt az utunk. Először múzeumba mentünk ahol több különböző
kiállítást láthattunk. Finn polgárháborús,ásvány kiállítás és játék kiállítás volt.
Utána elmentünk IKATA Tampere-i iskolájába,ahol a szakács tanulók főztjét
kóstolhattuk meg. Utána egy kilátóba mentünk,ahonnan az egész várost
beláttuk,nagyon szép volt. Másnap meghallgattuk az Erasmus-ról hazatérő
másodéveseket,akik egy-egy Power Point bemutatóval készültek és mutattak be
egy-egy darabot. Nagyon szépeket csináltak.
Harmadik hét: Az egyik Erasmusról visszatérő diáknak annyira tetszett a
munkája,hogy mi is meg szerettük volna tanulni. Textilre festettünk. Saját
tervezésű mintákat csináltunk,először sablonra dolgoztunk,majd átvittük a textil

felületére. Én egy rókát csináltam. A tanárunknak annyira tetszett,hogy kért belőle
egy másolatot,nagyon meglepett,de örültem neki,hogy ennyire tetszett neki.
Másnap elmentünk Tampere és Helsinki közé egy üvegkészítő iskolába Két
amerikai tartott bemutatót a diákoknak,nagyon szépeket csináltak,volt egy asztal
ami tele volt az ő munkáikkal és meg lehetett vásárolni. Utána elmentünk egy
üvegmúzeumba ahol szebbnél szebb megmunkált üveget láthattunk. A következő
nap egy tanár meg mutatta nekünk,hogyan kell kis ajándék tárgyakat készíteni. Jó
szórakozás volt. Kiválasztottuk a megfelelő színt és egy gömböt
formáztunk,aminek a belsejében egy kis műanyag golyó volt. Bevizeztük és
formáztuk,utána száradni hagytuk. A nap folyamán mintára festettünk,amiből
majd táska lesz. Következő napon folytattuk a mintát. Én egy rókát csináltam
fekete alapon,aminek az egyik felén fekete-fehér,a másik felén pedig színes volt a
minta. Sajnos újra kellett festenem ,mert a feketén nem nagyon látszódott a
narancsos szín és a sablon alá is befolyt kicsit,így maszatos is lett. A nap végére
sikerült teljesen késznek lennem a rókákkal. Másnap a minta sikeresen megszáradt
,így levasaltuk a hátulját és elkezdtük összevarrni. Délre készen is lettünk a kész
táskával. Új barátainknak nagyon tetszettek a minták és mindenki dicsérte. Ugyan
én még most se vagyok megelégedve a színes felével,mert kissé maszatosnak
látom. A hétvégén megjött a kedvem egy kis kötögetéshez,így a
Negyedik hét eleje: Kötögetéssel telt és csináltunk egy plakátot. Különböző
országokból lehetett válogatni,mi Kínát választottuk és annak a mintáiból
terveztünk ruhákat és mintákat. Az elején nem annyira ment,de végül sikerült egy
valahogy kinéző ruhát összedobnom. Az utolsó előtti napon folytattuk a
nemezelés. Egy kész tároló lett a vége. Az enyémen kis rókák voltak,de azt az egyik
diáknak odaadtam emlékül,majd a nap végén odaadtuk a textiles lányoknak az
ajándékokat amit az iskolánkból hoztunk el. Nagyon örültek az
ajándékoknak,tetszett nekik. Mi is kaptunk tőlük húsvéti csoki nyuszit. Délután
összepakoltam a bőröndöt és 5 órakkor visszamentünk az iskolába ,ahol egy
kisebb összejövetel volt. Mindenféle finomságokkal kínáltak minket és egy-egy
Finn komedistát néztünk meg. Elbúcsúztunk majd hazamentünk. A következő
napon összepakoltunk és elindultunk haza. Sajnálatos módon a repülők késtek,így
péntek éjfélre értünk haza. (Április 13-14) Nagyon élveztem a Finnországban

töltött időt, remélem egyszer még visszatérek oda. Az utazás alatt sok új barátra
tettem szert és sok új dolgot tanultam.
Budapest, 2017. április 20.

