Osaamisen pääoma karttuu

Kohta on takanapäin vuosi työskentelyä harjoitusyrityksessä. Kokemuksia, tuntemuksia ja ajatuksia on tältä ajalta kirjattu oppimispäiväkirjaan.
Näin merkanttikoulutuksen loppuvaiheessa lienee paikallaan tarkastella omaa oppimisprosessiaan.
Luin harjoitusyrityspäiväkirjaani väärinpäin eli
lopusta alkuun ja taisin naurahtaa lopettaessani
lukemisen. Olin tyytyväinen itseeni. Lukemastani
oli selvästi havaittavissa jonkinlainen minussa
tapahtunut kehitys ja edistyminen.
Olen aina ollut erakko, ainakin mitä työntekoon
tulee. En pidä tiimityöskentelystä. Kun minun
pitää työskennellä ryhmässä, menen täysin lukkoon ja minusta tulee suorastaan työkyvytön.
Minun pitää saada työskennellä yksin.
Kun syksyllä aloitimme harjoitusyrityspäivämme,
olin kauhuissani. Suhtauduin todella negatiivisesti
näihin päiviin. Minulle oli täysi työ se, että olin
läsnä. En pystynyt oikeastaan osallistumaan töihin lainkaan. Jaoimme tehtäviä keskenämme, ja
jokainen oli tavallaan vastuussa omasta alueestaan. Minun tehtäväkseni tuli mm. palkanlaskenta. Oli pakko alkaa ottaa asioista selvää, kukaan ei
antanut mitään valmiina. Kauhuissani työskentelin illat ja istuin harjoitusyrityspäivänäni jouten.
Kävihän se niinkin, jonkin aikaa. Hankalamman
hetken tullen en voinut perääntyä, kun kyse ei
ollutkaan yksin minun työstäni vaan koko ryhmän
asiasta, josta oli tavallaan annettu vastuu minulle.
Tuossa vaiheessa olin sitä mieltä, että harjoitusyritystoiminta on pilannut koko opiskeluni.
Miten hauskaa olisi ollutkaan opiskella vanhalla
tavalla. Opettaja opettaisi ja meidän oppilaiden

tehtävänä olisi vain oppiminen. Mutta vähitellen
aloin ottaa yhä enemmän osaa ryhmän toimintaan ja luottamaan itseeni.
Meitä työskentelee kolmetoista erilaista ihmistä
yhdessä. Jokaisella on oma tapansa tehdä työtä ja
reagoida eri tilanteissa. On ollut hyvä seurata
toisten toimintaa. Minäkin olen saanut palautetta
itsestäni ja osannut nyt paremmin arvioida itseäni
ryhmässä, niin puutteitani kuin myös vahvuuksiani. Jos harjoitusyritystoimintaa ei olisi ollut, nämä
kokemukset olisivat todennäköisesti jääneet kokematta.
Yrityksen toiminnan hahmottamisen kannalta
tämä on varmasti ollut paras tapa opiskella yritystoimintaa. Tässä oppii näkemään, miten yrityksen
eri osa-alueet toimivat ja vaikuttavat toisiinsa. Se,
paljonko tietoa ja kokemusta saa, on kiinni omasta aktiivisuudesta. Siitä, paljonko osallistuu toimintaan ja paljonko hankkii tietoa.
Näin keväällä en enää sanoisi, että harjoitusyritystoiminta on pilannut kouluvuoteni – raskaammaksi se on sen kyllä tehnyt. Menetelmä on vaativa tapa opiskella, mutta se on kuitenkin kannattanut. Olen oppinut monta asiaa yrityksestä ja
sen toiminnasta, tiimityöskentelystä ja sen onnistumiseen tai epäonnistumiseen vaikuttavista
tekijöistä. Lisäksi olen oppinut itsestäni ryhmän
jäsenenä. Aloitekykyni on parantunut ja suhtaudun uusiin asioihin myönteisemmin. Minun kohdallani tämä on tapahtunut harjoitusyritystoiminnan kautta.
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