Työssäoppimisjakso Iso-Britanniassa
työssäoppimisajankohta: 22.9-31.10.2016

Olin jo pitempään haaveillut työssäoppimisjaksosta ulkomailla. Varsinkin Iso-Britannia oli ollut
haaveissani, koska englannin kielen taitoni oli hyvä. Kuulin mahdollisuudesta päästä
työssäoppimaan Iso-Britanniaan ryhmän ohjaajaltani ja päätin heti tarttua tilaisuuteen. Ennen
matkalle lähtöäni minun piti hankkia esimerkiksi. passi, eurooppalainen sairaanhoito kortti ja koulun
vakuutuskortti. Opettajan avustuksella haimme minulle Erasmus+ apurahan ja europassin.
Lähtövalmisteluihini kuului myös englanninkielen itseopiskelu ja kielitesti.
Matkan aloitin vain parin kuukauden päästä
siitä, kun hain paikkaa ja apurahaa. Apuraha
tuli tililleni pari päivää ennen lähtöä, mutta
lentoliput ja hotellit olin varannut jo paljon
aikaisemmin. Lähdin ensin oman auton
kyydillä Ouluun, josta lensin iltalennolla
Helsinki-Vantaan
lentokentälle.
Yövyin
Hilton-hotellissa, joka sijaitsee lentokentän
lähistöllä. Aamulla aikaisin nappasin
aamupalan ja lensin Gatwickin lentoasemalle.
Lontoon Gatwickin lentoasemalta otin taksin
Holy Crossin hoitokotiin. Taksimatka kesti
noin tunnin ajan ja siinä kerkesi nähdä paljon
hienoja
maisemia.
Taksi
osoittautui
muutenkin parhaaksi vaihtoehdoksi mennä
hoitokodille, koska junilla ja busseilla olisi
ollut hyvin monimutkaista matkustaa paikan
päälle.
Hoitokodille saapuessani, minulle kerrottiin,
että johtaja on viikon lomalla, mutta muu
henkilökunta otti minut oikein ystävällisesti
vastaan.
Sain oman huoneen ja ruoan kaksi kertaa
päivässä. Sen lisäksi sain pyytää keittiöltä
leipää, leivän päällisiä, jogurttia, hedelmiä ja

Heathfield

kaikkea mitä tarvitsin. Alussa oli hiukan totuttelemista
kaikkien ihmisten aksenttiin, mutta vähitellen opin
ymmärtämään jokaisen puhetta todella hyvin.
Aloitin työskentelyn seuraavana päivänä ja huomasin,
että työhön perehdyttäminen oli hiukan hakusessa. Siitä
huolimatta pääsin kyllä lopulta työhön sisälle, missä
helpotti paljon se, kun kerroin ja näytin, että osaan kyllä
tehdä työtä.
Eroavaisuuksia
suomalaisiin
hoitokoteihin/
asumispalveluyksikköihin
oli
jonkun
verran.
Hygieniataso oli alhaisempi kuin Suomessa, mutta sen
sijaan oli panostettu paljon kodikkuuteen ja
viihtyvyyteen, sekä ympäristön, että asuntojen
kauneuteen.
Heathfieldin kylä ei ollut todellakaan mitään, mitä
kuvittelin. Tiesin kyllä, että se on pieni paikka, mutta en
ollut kuvitellut sen olevan niin pieni, kuin se
todellisuudessa on. Sieltä kyllä löytyy ihan kaikki
tarvittava, kuten muutama pieni ruokakauppa. Sen
lisäksi siellä on pari pientä kierrätyskeskusta ja jonkun
verran erilaisia pikkukauppoja ja putiikkeja. Hyvä puoli
Heathfieldissä on se, että sinne voi kävellä ja matkaa on
vain muutama maili.
Brightonin ranta
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Vapaapäivinä kävin aina jossain shoppailemassa, tai
muuten
vain
matkustin
johonkin
kaupunkiin
kiertelemään, koska muuten aika olisi tullut pitkäksi.
Työssäoppimisjaksoni aikana kävin mm. Lontoossa,
Brightonissa ja Edinburghissa. Bussit kulkevat kyllä
yleensä viikonpäivinä aika hyvin, mutta lauantaisin bussit
kulkevat todella huonosti ja sunnuntaisin ei ollenkaan.
Ennen matkalle lähtöäni luulin, ettei kulttuuri paljon eroa
suomesta, mutta totuus on, että kyllä huomasin aika
paljonkin eroa heidän kulttuurissan ja meidän
kulttuurissamme, mutta sen huomatakseen täytyy
todella asua siellä hetken aikaa. Minua mietitytti myös
nunnat, mutta kaikki sisaret työssäoppimispaikallani
olivat kyllä todella mahtavia.

Lontoo

Skotlanti, Loch Ness, Urquhartin linna

Suosittelen paikkaa kyllä kaikille, joita vain sattuu
kiinnostamaan työssäoppiminen ulkomailla, paitsi ei
niille, jotka eivät tykkää asua maalla, koska paikka
tosiaankin on todella syrjässä. Ja todella nuoria ei tosiaan
löydy työpaikalta, koska Iso-Britanniassa saa aloittaa Care
assistant-opinnot vasta kun on täyttänyt 20v. Careassistant nimikkeellä työskentelevät tekevät siis vain
todella perus hoitoa, eli siis heidän työnkuvansa on
suppeampi, kuin lähihoitajan. Lähihoitajiahan siellä ei ole
ollenkaan, mutta uskoakseni nytten ne, joiden kanssa
työskentelin, ymmärtävät aika hyvin, mitä lähihoitajan
työnkuvaan kuuluu.
Mirva Hosionaho

