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Isle of Wight
Isle of Wight (suomeksi Wightsaari) on
Englannin etelärannikolla sijaitseva saari, jolla
on asukkaita noin 140 tuhatta. Saaren
ekonomiasta suuri osa perustuu matkailuun,
mutta saarella myös viljellään huomattavasti.
Turisti tuntee saaren parhaiten Carisbrooke
Castlesta, The Needlesistä sekä Osborne
Housesta, jossa kuningatar Victoria vietti
aikaansa ja joka on myös hänen
kuolinpaikkansa. Saarella myös järjestetään
vuosittain erilaisia festivaaleja. Tunnetuimmat
ovat Isle of Wight Walking Festival, jossa
osallistujat kävelevät saaren päästä päähän
sekä musiikkifestivaali Isle of Wight Festival.

!
!

Matka
Lentomme Englantiin lähti kuudelta aamulla 7. tammikuuta. Olimme saapuneet
Ouluun edellisiltana välttyäksemme turhalta kiireeltä lennollemme Oulusta
Helsinkiin. Helsingissä sai hyvään tahtiin kulkea lentoaseman päästä päähän
jatkolennolle Lontooseen. Ehdimme kuitenkin hyvin sekä myös matkatavarat ehtivät
samalle lennolle.

Sandownin
kaupunkia,
kävelemässä ylös
Culver Downiin

!

Lento Lontooseen kesti vajaa kolme tuntia ja kone joutui hetken aikaa odottelemaan
ilmassa ennen laskeutumista, johtuen ruuhkasta Heatrow:lla.
Saatuamme laukkumme aloimme metsästämään collegen järjestämää taksikuskia,
häntä kuitenkaan löytämättä. Lentokentällä oli ihmisiä auttamassa oppilaita ja eräs
soitti taksiyhtiölle taksimme perään. Selvisi, että taksi on ruuhkan takia hieman
myöhässä, pian kuljettajamme saapuikin ja kertoi ruuhkan lisäksi, että oli etsinyt
lentokentältä kahta tyttöä, ilmeisesti väärinkäsityksen vuoksi.

!

Aiemmasta ruuhkasta johtuen meille ei jäänyt paljon aikaa tuhlattavaksi, että
kerkiämme saarelle vievälle lautalle. Ehdimmekin juuri ja juuri lautalle, joka lähti
telakasta heti kun olimme astuneet lauttaan.

!
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Saarelle saapuessa odotimme hetken Mollya collegelta. Saapuessaan hän ojensi meille pinon
papereita, joissa kerrottiin muunmuassa miten pääsemme isäntäperheen luota työpaikalle ja
takaisin. Sää oli lämmin, vaikka Molly väitti
muuta. +8°C oli huomattavan lämmin
verrattuna Suomen säähän. Pian saapuikin
isäntäperheen Deborah ja Andrew noutamaan
meidät.

!

Debbien ja Andyn lisäksi tutustuimme heidän
koiraansa Rockyyn ja illalla kiertelimme
Sandownin kaupunkia. Kävimme myös Culver
Downissa.

!

Seuraavana päivänä kävimme collegella, jossa
täytimme papereita ja saimme tietoa säännöistä
sekä saaresta itsessään. Papereiden jälkeen
kävimme Gillyn kanssa työpaikallamme PC
Consultantsissa pikaisesti, jonka jälkeen Gilly
vei meidät isäntäperheen luo, samalla näyttäen
bussipysäkit, joilta pääsemme työpaikalle ja
takaisin.

Rocky

!

Perjantaina tutustuimme työpaikkaan ja
työkavereihin paremmin. Toisella viikolla
aloitimme varsinaisesti tekemään töitä.
Työkuvaamme kuului koneiden vikojen
etsiminen ja korjaaminen, esimerkiksi
läppäristä rikkinäisen näytön vaihtaminen,
ohjelmistopuolen päivitykset, yritys- ja
kotikäynnit sekä asiakkaiden koneiden
puhdistelua haittaohjelmista. Lisäksi
asensimme kaapeleita rakennuksiin ja
päästimme työpaikalta napatut hiiret takaisin
luontoon. Ensimmäinen viikko töissä oli
nopeasti ohi.

!
!

Työpaikalta kuvaa
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Viikonloppuina kävimme katsomassa Isle of
Wightin tunnetuimmat nähtävyydet, Osborne
House, The Needles sekä Carisbrooke Castle.
Carisbrooke Castlessa kävimme työpaikalta
tutun Seanin kanssa, joka myös piti kierroksen
koko saaresta autollaan. Kävimme myös
yhtenä viikonloppuna katsomassa Saint
Catherinen majakkaa, joka on 27-metrinen
valkoinen majakka saaren eteläisemmässä
osassa ja on yksi Iso-Britannian vanhemmista
majakoista.

!

Viimeisen viikonlopun olimme suunnitelleet
viettävämme Lontoossa. Lähdimme Isle of
Wightilta lauantaiaamuna lautalla, jonka
jälkeen menimme taksilla Heatrowille, josta
jatkoimme metrolla Hammersmithiin
hotelliimme. Kiertelimme Lontoota viimeiset
kaksi päivää ja ehdimme hyvin näkemään
kaupunkia.

Saint Catherinen
majakka

!

Lento Suomeen lähti sunnuntaina kuudelta
illalla ja Oulussa olimme yöllä yhdeltä. Kotona
olin noin kolmelta yöllä. Pidin matkasta ja
kuusi viikkoa oli ihan sopiva aika, vaikka olisi
siellä voinut pidempäänkin oleskella.
Englannin kielen osalta opin puhumaan
rennommin ja väittäisin, että kynnys englannin
kielen käyttämiseen on pienempi kuin
lähtiessä.

Carisbrooke Castlesta
pieni osa
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