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Harjoittelupaikkanani oli iso yksityiskoulu Piraeuksessa, Ateenassa. Koulussa on yhteensä noin 700 henkilöä 

opiskelijat ja henkilökunta yhteenlaskettuna. Pienimmät lapset ovat noin kolmevuotiaita ja isoimmat lukion 

viimeistä vuotta käyviä.  

 Koulun pihalla oli tuntien aikaan rauhallista, mutta välituntien 

aikaan valtava vilske. 

Tein harjoittelujakson 5-vuotiaiden koululaisten ryhmässä. Koulussa on kaksi 5-vuotiaiden luokkaa 

vierekkäin väliovella yhdistettynä. Ensimmäisen viikon olin toisessa ryhmässä ja sitten vaihdoin toiseen 

ryhmään, jossa vietinkin sitten loppu ajan harjoittelusta. Molempien ryhmien lapset tulivat kyllä tutuiksi, 

koska aamulla ennen opetuksen alkua sekä iltapäivällä varsinaisen opetuksen jälkeen lapset leikkivät ja 

olivat yhdessä ja luokkien välinen väliovi oli auki. 

Yhdessä ryhmässä oli noin 15 lasta ja yksi opettaja (koronan takia lapsia oli normaalia vähemmän, yleensä 

ryhmäkoko on 25 lasta). Varsinaista perehdytystä en työtehtäviin saanut vaan lähdin heti seuraamaan 

ryhmän toimintaa, molempien ryhmien opettajat olivat kyllä erittäin ystävällisiä ja kertoivat minulle hyvin 

päivän kulusta ja vastasivat aina kysyessäni lisäkysymyksiä. Ensimmäinen päivä meni ehkä hieman 

ihmetellessä ja toimintaan tutustuessa, mutta pian sain mielestäni hyvin kontaktin lapsiin.  

https://www.themistoklis.gr/


 

Päivärytmi lapsilla oli joka päivä sama, ensimmäiset lapset tulivat koululle jo seitsemän aikaan aamulla, 

jolloin luvassa oli vapaata leikkiä, piirtämistä, pelaamista ym. varsinainen opetus alkoi yhdeksän jälkeen 

aamun tervehdyksillä, rukouksella ja kuulumisilla, tämän jälkeen oli opettajajohtoista opetusta viikon 

teeman mukaisesti. Aamupalalla ja lounaalla lapset söivät omia eväitään, ulkoiluhetki oli ennen 

lounastaukoa, jonka jälkeen varsinainen opetus loppui ja osa lapsista lähti kotiin, osa lapsista meni koulun 

tarjoamiin harrastuksiin (maksullisia) ja suurin osa jäi luokkaan leikkimään vapaasti. 

Työtehtäväni olivat lasten kanssa leikkiminen ja opetuksen seuraaminen ja tarvittaessa esim. harjoitusten 

teossa avustaminen ym. Työtehtävät vastasivat ennakko-odotuksiani ja yhteisen kielen puuttuminen lasten 

kanssa ei mielestäni ollut suuri ongelma. 

Työskentelykieli koululla on luonnollisesti kreikka, itse osasin siitä hieman alkeita jo etukäteen ja 

huomasinkin pian, että pystyin hyvin seuraamaan opetusta ja lasten puhetta kreikaksi, vaikka en sitä 

juurikaan peruslauseita pidemmälle osannut puhua. Opettajan kanssa keskustelu sujui hyvin englanniksi ja 

lasten kanssa joko kreikan alkeilla tai elekielellä. 

Opetuksen tempo ja työtahti olivat Kreikassa mielestäni kovempia, kuin Suomessa, esim. mitään taukoja ei 

opettajilla ollut ja lounaankin he söivät samalla, kun vahtivat lapsia. Itse söin lounaan vasta varsinaisen 

työajan jälkeen ja välipaloja samaan aikaan, kun lapsetkin söivät eväitään. Opetuksen suunnittelu ja esim. 

tehtävien valmistelu tai tarkastus tapahtui opettajilla samaan aikaan, kun he vahtivat lapsia, joten tässäkin 

mielestäni eroa Suomeen. Koululla oli erittäin hyvä tunnelma ja henkilökunta oli erittäin ystävällistä ja 

avuliasta, kaikki tervehtivät aamuisin ja aina vastaan tullessa, mielestäni asiat hoidettiin koululla erittäin 

hyvin.  



 Asuntoni sijaitsi lähellä Pasalimanin satamaa, jossa on 

ihania kahviloita ja ruokapaikkoja. 

Asunnon harjoittelujakson ajaksi hankin itse Airbnb:n kautta, koska halusin vaikuttaa asunnon sijaintiin, 

hintataso asunnossa oli suurin piirtein sama kuin Suomessa, sähkö, vesi ym. kuuluivat hintaan, asunto oli 

myös erittäin hyvin varusteltu, esim. keittiön suhteen. Asuntoni sijaitsi Piraeuksen keskustassa lähellä 

satamaa ja matkaa työpaikalle oli noin kolme kilometriä, työmatkan taitoin usein kävellen, vaikka suora 

bussiyhteyskin olisi ollut. Hankin kuitenkin myös julkisen liikenteen kuukausikortin (27 euroa), jotta pystyin 

matkustamaan vapaa-ajalla näppärästi esim. Ateenan keskustaan ja kauemmaksi pitkin Ateenan rannikkoa. 

 Ateenan ”Rivieralla” Glyfadan rannalla ei huhtikuussa ollut 

vielä ruuhkaa. 

Vapaa-ajalla tutustuin Piraeuksen alueeseen, vietin paljon aikaa esim. huvipursisatamissa, joita 

Piraeuksesta löytyy useampia, nämä satamat ovat myös paikallisten suosiossa kahvittelun ja ruokailun 

merkeissä sekä yleisessä ulkoilussa ja lenkkeilyssä. Pirauksen keskusta on myös erittäin vilkas ja 



ostosmahdollisuudet ovat hyvät. Pirauksesta pääsee näppärästi raitiovaunulla pitkälle Ateenan rannikkoa, 

niinpä eri rantoihin ja kaupunkeihin oli myös mukava käydä tutustumassa.  

 Iltaisin oli mukava lenkkeillä pitkin kaupungin rantoja. 

Muihin Erasmus-opiskelijoihin tutustuin heti ensimmäisenä viikonloppuna, kun meille järjestettiin 

Ateenassa tapaaminen ruokailun merkeissä. Harjoittelupaikassani oli myös pari Espanjalaista ja muutama 

Saksalainen Erasmus-opiskelija. Kommunikointi Erasmus-koordinaattorin kanssa oli erittäin sujuvaa ja 

varsinkin harjoittelujaksoni alussa hän laittoikin viestiä erilaisista tapahtumista ym. Sosiaalisena ihmisenä 

tutustui myös muutamiin paikallisiin ihmisiin opintojeni ulkopuolelta. 

 Ateenan keskustassa Monastirakin aukiolla kannattaa 

pitää lompakosta kiinni, ihmisiä on valtavasti. 



Harjoittelujakson aikana huomasin, miten hyvin meillä Suomessa on moni asia järjestetty ja miten hyvin 

esim. sosiaalietuudet on hoidettu. Kaikilla lapsilla on mahdollisuus yhdenvertaiseen koulutukseen 

vanhempien taloudellisesta tilanteesta riippumatta ja esim. erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat 

Suomessa huomattavasti helpommin apua. Suomessa koulussa on myös enemmän erilaisia virikkeitä ja 

opetustilat ovat äärettömän paljon paremmat ja meillä huomioidaan myös esim. rauhoittumistilat ja 

hiljaisen työskentelyntilat paremmin. Kaikkein suurin ero Kreikkalaisessa ja Suomalaisessa koulumaailmassa 

oli kuitenkin kouluruokailu. Meillä Suomessa lapset saavat maksuttoman terveellisen kouluruuan, kun taas 

Kreikassa lapsilla oli omat eväät mukana ja esim. aamupalalla lapset söivät usein suklaakeksejä ja imeliä 

kakkuja ja lounaalla saattoi olla esim. suolaista piirakkaa tms. Tällä yksityiskoululla oli kyllä myös tarjolla 

itsetehtyä kotiruokaa lisämaksusta, mutta aika harvan lapsen vanhemmat ryhmässäni hyödynsivät tätä 

palvelua. Varmastikin monet lapset sitten koulupäivän jälkeen syövät kunnollisen ruuan perheensä parissa. 

Kreikassa koulussa lapsia kehuttiin todella paljon ja lapset saivat meluta ja leikkiä aika rajujakin leikkejä 

ilman, että heitä koko ajan varoiteltiin. Lapsia huomioitiin ja halailtiin myös ihanan paljon. Meteliä ja 

vilskettä koululla riitti todella paljon ja tämä alkuun näytti melkein kaoottiselta, mutta äkkiä totuin siihen. 

Harjoittelujakso antoi todella paljon. Sain lisätietoa Kreikan kulttuurista, tapasin ihmisiä Kreikan lisäksi myös 

Espanjasta ja Saksasta. Paransin harjoittelujaksolla mielestäni kreikan kieltäni, vaikka se edelleen onkin 

alkeiden tasolla, niin kielen ymmärtäminen parani valtavasti. Ammatillisesti itsetunto parani varmaankin 

sen kautta, että en ehkä ota asioita niin vakavasti, kun kerta pärjäsin ilman yhteistä kieltäkin lasten kanssa, 

niin eiköhän sitä seuraavalla harjoittelujaksolla Suomessakin taas jotenkin pärjää. Haluaisin myös viedä 

täältä mukanani Suomeen hieman stressittömämmän asenteen elämään, ja sen että kaiken ei aina tarvitse 

olla niin virallista ja mennä kaikkien ohjesääntöjen mukaisesti, mutta pelkäänpä pahoin, että meillä 

Suomessa tämä virallisuus on niin vahvasti kulttuurissa, että sitä ei yhdellä Kreikan reissulla muuteta.       

 Ortodoksiuskonto näkyy Kreikassa vahvasti, kuvassa Glyfadan 

kaupungin kirkko Ateenan rannikolla. 

Työssäoppimispaikkani Ateenassa oli ehdottomasti suosittelemisen arvoinen. Minulla oli koko ajan erittäin 

tervetullut olo ja asiat kohdallani hoidettiin todella hyvin. Henkilökunta oli äärettömän ystävällistä ja myös 

lapset olivat tottuneet ulkomaalisiin, koska koululla on usein opiskelijoita ympäri Eurooppaa. Se, että osasin 

jo etukäteen Kreikkaa hieman auttoi varmastikin sopeutumaan alussa ja toki lasten kanssa oli helpompi 

olla, kun ymmärsin hieman mitä he sanoivat, mutta mikään vaatimus kreikan kielen osaaminen ei ole, 

mutta kiva ja helpottava lisä kyllä.       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


