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Aloitin reissuni maanantaina 16.9. Lähdin matkaan maanantaiaamuna noin klo 

10 ja hyvällä tuurilla sain vanhemmiltani kyydin Helsinki- Vantaa lentoasemalle 

eikä tarvinnut matkustaa yksin junalla ja jännittää tulevaa. Lentokentälle 

saavuimme hyvissä ajoin ja rakkaat vanhemmat halusivat saattaa tyttönsä 

turvallisesti perille. Kerkesimme juoda kahvit ja rupatella vielä viimeiset hetket 

kunnes tuli aikani lähteä turvatarkastusten kautta ”toiselle puolelle”.  

 

Matka kului todella nopeasti ja pian huomasinkin jo olevani Gatwickin 

lentoasemalla. Laukkujen haku sujui hyvin, koska seurasin vain muita 

matkustajia. Vastassa minua odotti taksikuski nimelläni varustetun kyltin 

kanssa. Seurasin taksikuskia ja kun hän oli laittamassa laukkuani auton 

peräkonttiin, päätin jo mennä odottamaan autoon etupenkille.. ja enhän minä 

muistanut että auton ratti on ”väärällä” puolella! Me molemmat nauroimme 

tapahtumalle ja sain onneksi pienen jännityksen rikottua. 

 

Matka Bognoriin kesti noin puolitoista tuntia ja kello oli noin 8 illalla kun 

saavuin perille hoitokotiin. Vastassa minua oli eräs nunna, joka näytti minulle 

huoneeni ja kertoi hieman tulevista työajoista. 

 



 

 

 

Aloitin työni hoitokodissa heti seuraavana aamuna kello 9 ja pääsin 

työskentelemään japanilaisen vapaaehtoistyöntekijän kanssa. Tulimme heti 

hyvin juttuun! Hän oli todella kiltti, auttoi ja opetti minulle talon tapoja. 

Hoitokodin asukkaat olivat suurimmaksi osaksi todella hyväkuntoisia ja 

omatoimisia. Hieman avustusta he tarvitsivat mm. pesuissa ja 

pukeutumisessa. Asukkaat pukeutuivat aina todella siististi! Naisilla oli hameet, 

korut, korkokengät ja huulipunat mikä yllätti minut positiivisesti! Olin todella 

iloinen siitä, että asukkaiden vaatteet pestiin päivittäin vaikka niissä ei olisi 

ollutkaan näkyvää likaa. Joissakin hoitolaitoksissa olen nähnyt, että saatetaan 

olla viikko likaisissa vaatteissa. Asukkaat olivat hyvin kilttejä, kohteliaita ja 

ottivat minut hyvin vastaan. Samoin sain nunnilta hyvän vastaanoton, mutta 

olisin toivonut enemmän ohjausta heiltä. Minun tehtäviini kuului suurimmaksi 

osaksi vain asukkaiden kanssa jutustelu. Olisin toivonut, että olisin päässyt 

enemmän mukaan hoidollisiin toimenpiteisiin ja opetella lääkehoitoa. Mutta 

ainakin englannin kieli rupesi sujumaan paremmin mistä olen iloinen ja jota 

jännitin ehkä eniten koko reissulla. 



 

 

 

Saavuin hoitokotiin hieman huonoon aikaan, koska talossa oli tapahtumassa 

muutoksia. Sain kuvan, että siellä oli hieman erimielisyyksiä työntekijöiden ja 

nunnien välillä, kaksi minulle tärkeäksi tullutta nunnaa siirtyi toiseen luostariin 

ja hoitokodille valittiin uusi johtaja, mikä aiheutti joissain työntekijöissä 

paheksuntaa. Olin siis vähän ”keskellä kaikkea” ja vielä vähän pihalla 

muustakin toiminnasta. Joskus hieman petyin nunnien toimintaan, koska eivät 

aina kohdelleet asukkaita tai työntekijöitä kärsivällisesti ja välillä pistivät 

työntekijät aika koville. Onneksi ystävystyin neljän aivan mahtavan 

vapaaehtoistyöntekijä tyttöjen kanssa todella hyvin ja pystyimme 

keskustelemaan kaikesta luottamuksella sekä kuuntelemaan toisiamme. 

 

 



 

 

 

Työnteko oli hyvin erilaista mitä olen muissa työssä oppimispaikoissa tehnyt. 

Hoitokodissa potilasturvallisuus ja lääkehoito oli mm. sellaisia asioita mihin olisi 

voinut perehtyä enemmän. Muistan erään esimerkin lääkkeenjaossa, jossa 

sisar jakoi nestemäistä lääkettä ns. ”mäkkärin ketsuppiastiaan”. Kysyin 

häneltä, kuinka hän voi tietää antavansa juuri oikean määrän lääkettä, koska 

lääkelistassa lääkettä oli määrätty 20ml. Sain paheksuvan vastauksen, että 

hän on toiminut sairaanhoitajana jo monta vuotta että kyllä hän tietää. En 

kyseenalaistanut hänen toimintaansa sen enempää.. 

 

 

 



 

Työaikani oli kolme ensimmäistä viikkoa klo: 9-13, jonka jälkeen oli omaa 

aikaa kello viiteen asti. Iltavuoro oli siis klo 17-20. Muutamina päivinä uusi 

johtaja piti luentoja vapaaehtoistyöntekijöille esim. ensiavusta, 

työergonomiasta, aseptiikasta ym. ja pääsin myös osallistumaan luennoille. 

Luennot alkoivat meidän ruokailun jälkeen, noin klo 13.15 ja kesti noin pari 

tuntia. Luentopäivinä palasimme töihin vasta kuudeksi. 

 

 

 

 

Loput viikot tein päivävuoroa joka oli 12-19. Työtehtäviini kuului tuolloin 

ruokailussa/tarjoilussa avustaminen, pyykkihuolto, teen tarjoaminen, 

siivoaminen, asukkaiden kanssa rupattelu ja ulkoilu. Yritin pyytää jos pääsisin 

muutaman kerran näkemään mitä kuuluu hoitotehtäviin aamuvuorolaisella. 

Tein kaksi päivää 8-10 ja takaisin töihin 14-19. En siis päässyt tekemään kovin 

paljon hoidollisia työtehtäviä. En olisi saanut rasvata perusvoiteella asukkaan 

jalkoja tai pistää kosteuttavaa silmägeeliä. Joskus rikoin tätä kieltoa, koska 

muuten kukaan muu ei olisi niitä tehnyt. 

 

Viikonloput minulla oli vapaata ja päätimme kahden ystäväni kanssa lähteä 

ihastelemaan Lontoota. Ystäväni lensivät Suomesta Lontooseen eräänä 

perjantaina ja lähdin Bognorista lauantai-aamuna heitä tapaamaan. Koti-ikävä 

yllätti, kun näki rakkaat ystävät juna-asemalla vastassa. Majoituimme 

keskustan hostelliin. Kulutimme aikamme ostoksilla, söimme hyvin ja vietimme 



 

laatuaikaa. Tietenkin tuli nähtyä osa nähtävyyksistä; kuten Tower Bridge, Big 

Ben, London Eye ja Madam Tussaudsin vahakabinetti. 

  

     

        

 

Ystävien vierailu antoi lisäpotkua ja loppuaika sujui todella hyvin ja meni jopa 

liiankin nopeasti! Viimeinen työpäivä koitti ja oli aika hyvästellä nunnat ja 

asukkaat ja itkuhan siinä tuli niin minulla kuin osalla asukkaistakin. Sisarten 

kanssa istuimme viimeistä iltaa heidän talossaan ja sain tekemästäni työstä 

kiitosta ja kehuja mikä aina tuntuu hyvältä. Ikävä on sisaria, mutta 

vaihdoimme sähköpostiosoitteet, jotta voimme pitää tulevaisuudessa yhteyttä. 

Vaikeinta oli hyvästellä hyviksi ystäviksi tulleet tytöt, jotka olivat vielä 

järjestäneet aivan mahtavan intialaisen yllätysillallisen heidän asunnollaan. 

Tytöt saivat kyllä paikkani minun sydämessä ja tulen pitämään heidän kanssa 

kovasti yhteyttä ja puhuimme jo tapaamisesta ensi vuodeksi.  

 



 

 

 

Työharjoittelu Englannissa oli kokemuksena sanoinkuvaamattoman mahtava! 

Kun uskaltaa pistää itsensä likoon, saa myös itselleen todella paljon. 

Suosittelen kyllä käyttämään hyväksi tällaisen kokemuksen ja mahdollisuuden, 

tällaisia on harvassa. 

 

- marianne  


