Englanti, Bognor Regis 15.4.–24.5.2013

Lähdimme matkaan maanantaina 15. huhtikuuta. Matkamme alkoi varhain aamulla, varasimme hyvin aikaa junan odotteluun sekä lentokentällä
toimimiseen, kuinkas ollakaan junamme oli myöhässä pari tuntia. Odottelun jälkeen vihdoin 10 aikaan pääsimme aloittamaan matkamme kohti
Tikkurilaa ja lentokenttää. Linja-autossa jännitys kasvoi ja olimme epävarmoja siitä milloin jäädä pois kyydistä. Pääsimme kuitenkin lentokentälle ajoissa ennen lentoa, joka oli illalla puoli kahdeksalta.
Lentokentällä meillä jäi aikaa viisi tuntia shoppailemiseen lentokentällä ja
odottamiseen. Odottaminen tuntui pitkältä jännittämisen takia, koska
emme olleet koskaan ennen lentäneet lentokoneella. Lento sujui kuitenkin hyvin, vaikkakin lentomme kesti odotettua pidempään. Kiertelimme
ainakin tunnin lentokoneella Lontoon ilmatilassa, koska oli ruuhka-aika.
Heathrown lentokentällä matkalaukkujen etsiminen tuotti vaikeuksia,
mutta lopulta löysimme laukkumme, seuratessamme muita lentokoneessa olleita. Taksikuskia oli vaikea löytää satojen taksikuskien joukosta, mutta viimein löysimme taksikuskimme ja lähdimme kohti Bognor Regisiä.
Hoitokodissa meitä oli vastassa kaksi nunnaa, jotka näyttivät meille huoneemme. Sokkeloisia ja ahtaita käytäviä pitkin kävelimme huoneeseemme. Huoneessamme oli iso olohuone, suihku, wc, keittiö ja makuuhuone.

Harjoittelupaikkamme oli n.20 asukkaan hoitokoti, jota ylläpiti katolilaiset
nunnat. Hoitokodissa oli erikuntoisia vanhuksia 70–104 ikävuoteen. Suurin osa oli hyväkuntoisia ja omatoimisia. Asukkaat oli jaettu kolmeen kerrokseen, toinen meistä työskenteli ylimmässä kerroksessa ja toinen alimmassa. Talossa oli selvä arvojärjestys. Papit, nunnat ja vanhin oli suurimmassa arvossa, dementikot huonoimmassa. Tämä näkyi esimerkiksi ruuan
jakamisessa, istumajärjestyksessä ja ehkä hieman kohtelussa. Työskentelimme Sri Lankasta tulleiden vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Vapaaehtoistyöntekijöitä oli myös muista maista, kuten Englannista, Japanista ja
Irlannista. Työntekijät olivat mukavia ja heidän kanssaan tuli hyvin toimeen. He huolehtivat, että meillä on kaikki hyvin. Ikävä tulee ja viestiä
tullaan varmasti lähettämään. Asukkaat olivat herttaisia ja ystävällisiä.

Harjoittelun alussa valitsimme omat asukkaat, joihin tutustuimme paremmin. Tutustuimme heidän hoitosuunnitelmiin ja vietimme aikaa heidän kanssaan.

Josephine, 85-vuotias.

Kathy, 104-vuotias.

Vasemmalla mentorimme Alice.

Työntekijöiden ammattitaidosta voidaan olla monta mieltä. Heidän mielestään he toimivat oikein, mutta meidän mielestä olisi ollut parannettavaa. Talossa käyvä sairaanhoitajakin joutui välillä ohjaamaan heitä. Moni
valitti selkävaivoja, joka johtui todella huonosta ergonomiasta, itsekin välillä pelkäsimme selkämme puolesta. Apuvälineitä ei ollut juuri lainkaan,
vaikka niille olisi ollut käyttöä. Potilasturvallisuus on välillä aika huonoa.
Esimerkiksi asukkaita, joilla on huono tasapaino, jätetään sängyn reunalle
yksin istumaan ja suihkukaappi oli korkealla, joten asukkailla oli vaikea
tulla ja mennä sinne.
Hygieniasta huolehtiminen oli huonoa, mutta asukkaiden henkilökohtainen hygienia oli erittäin hyvää ja rasvauksista huolehdittiin hyvin. Käsien
pesu, hanskojen käyttö ja käsien desinfiointi erittäin vähäistä, myös silloin, kun oli kyseessä infektiopotilas. Asukkaat käyttävät samaa kylpyammetta, eikä sitä käytön jälkeen mitenkään desinfioida, vaan se vain huuhdellaan käytön jälkeen vedellä. Samalla rentulla pyyhitään niin hammaskupit, kuin suihkunlattiaakin. Myös siivoojien hygienia on huonoa, siivoukset hoidetaan ilman käsineitä, jopa wc:n pesu. Dementoituneiden kohtelu nunnien puolesta oli hoputtamista, josta yksikin asukas kiivastui helposti. Lääkkeiden jaossa oli epäkohtia. Lääkkeitä annettiin viinin kanssa ja
lääkkeitä saattoi nähdä joskus kuuman uunin päällä.

Asukkaiden huoneet olivat erittäin ahtaita, mutta siisteydestä pidettiin
aina huolta. Huoneet olivat oman mielen mukaan sisustettuja. Käytävät
olivat todella ahtaita ja sokkeloisia, jos liikkui pyörätuolilla käytävällä, niin
vastaantulijat eivät päässeet ohi, vaan joutuivat odottamaan jossain lähimmässä huoneessa.
Ennen harjoittelun alkua, saimme CIMOn Leonardo da Vinci-hankkeen
apurahaa harjoitteluumme. Apurahaan sisältyi matkat ja elinkustannukset. Tulimme suorittamaan viimeistä kuuden viikon näyttöämme, joka oli
tarkoitus olla samanlainen, kuin Suomessa suoritettava. Olimme ensimmäiset kokelaat. Ja nyt kerromme kuinka harjoittelumme ja näyttö sujui.
Työtehtävämme olivat siellä helppoja ja yksinkertaisia. Päätehtävämme
oli huoneiden siisteydestä huolehtiminen, sekä asukkaiden kanssa keskusteleminen. Pääsimme muutaman kerran viemään asukkaita ulos ja kävimme heidän kanssaan retkillä joka toinen tiistai. Kävimme puutarhaliikkeessä ja yhdessä linnassa kahvilla ja teellä. Alakerran työtehtäviin aamulla kuului yhden asukkaan aamupesut, hammaskuppien ja saippuakuppien
pesu ja joskus vesikannujen pesu ja täyttö. Yläkerran työtehtäviin aamulla
kuului yhden asukkaan hoito, jossa pääsi mm. tekemään aamupesuja,
astmalääkkeiden anto, katetrin avanteen hoito, katetripussin vaihto ja
tyhjennys, vesikannujen pesu ja täyttö ja siivoamista, pölyjen pyyhkiminen. Kello 10.15 meillä oli kahvitauko, jonka jälkeen asukkailla oli tee- ja
kahvitauko. Kahvitauon jälkeen asukkailla oli yleensä jokin viriketuokio,
kuten puutarhakerho ja tietovisaa. Parturi kävi joka tiistai. Kello 12 oli
asukkaiden lounas, jonka jälkeen puoli yhdeltä oli työntekijöiden lounas,
tähän päättyi meidän aamuvuoromme. Viideltä palasimme takaisin töihin.
Anne aloitti työt auttamalla asukkaita ruokasaliin syömään. Silja meni
suoraan yläkertaan avaamaan asukkaiden petejä, jonka jälkeen tuli auttamaan ruokailussa. Puoli kuudelta pääsimme itse syömään iltapalaa. Annen iltavuorossa ei ollut paljon hoitotyöhön liittyvää. Joskus pesin yhden
asukkaan jalat, josta siirryin tekemään toiselle asukkaalle iltapesut. Tässä
oli hoitotyö. Loppuillan lajittelin vaatteita ja ompelin niihin nimiä. Joinain
iltoina autoin asukasta suihkussa.

Yläkerrassa Siljan työvuoro jatkui kahden asukkaan pesuilla, jonka jälkeen
ilta meni asukkaiden kanssa jutellessa tai paikkoja siivoillessa. Iltavuoromme loppui kahdeksalta.

Toisella viikolla luoksemme saapui kaksi opettajaa Suomesta, toinen meidän koululta ja toinen Etelä-Suomesta ammattiopistosta. Opettajilla oli
oma projekti, josta emme tiedä mitään. Opettajien kanssa vierailimme eri
paikkakunnilla, kuten Brightonissa ja Lontoossa.

Kävimme myös katsomassa Arundelin linnaa.

Paikat olivat mielenkiintoisia ja rahaa meni. Täällä ollessamme ja matkaillessamme opimme, että junalla meno yhteen suuntaan on kalliimpaa,
kuin edestakainen matka. Kävimme myös syömässä Intialaisessa ravintolassa, jossa ruoka oli todella hyvää. Opettajamme olivat täällä viikon verran, mutta siltikin jäi vielä kysymyksiä näytöstä ja harjoittelusta yleensä.
Vapaa-aikamme käytimme suurimmaksi osaksi shoppaillen, aurinkoa ottaen, rannalla kävellen, kuvailemalla, syöpöttelemällä, nukkumalla ja katsomalla tv:tä. Koneellahan emme koskaan olleet. ;) Täällä on osa halvempaa, kuin Suomessa. Esimerkiksi ruoka, laukut, herkut, vaatteet ja meikit.

Kielen suhteen alussa oli vaikeuksia eri aksenttien ja nopean puhumisen
takia. Parin viikon kuluttua pääsi jo vähän jyvälle mistä puhuttiin. Olemme
opettaneet muille työntekijöille suomenkielisiä sanoja, kuten kiitos. Ja he
yrittivät opettaa meille japania ja Sri Lankassa puhuttavaa kieltä. Jos emme ymmärtäneet heitä, pystyimme kysymään, jonka jälkeen he selittivät
asiat paremmin ja ymmärrettävämmin.
Harjoittelun ajalle sattui kaksi pyhäpäivää ja yksi näyttösuunnitelmantekopäivä. Oli todella vaikea selittää, että saamme pitää ne vapaapäivinä,
koska mentorimme ei ymmärtänyt meitä. Mutta lopulta opettajamme
laittoi sähköpostia hoitokotiin ja asia järjestyi. Teimme näyttösuunnitel-

mat suomeksi ja lähetimme ne opettajallemme käännettäväksi, joka sitten lähetti ne hoitokotiin. Itsearvioinnin kanssa teimme samoin. Näytöstä
oli paljon kysymyksiä, kuka saa meitä arvioida, miten arviointi ja näyttö
etenee, osallistuuko opettaja arviointikeskusteluun.
Asiat selvisi, mitä lähemmäksi arviointia päästiin. Se näkyi, että mentorillamme ei ollut työpaikkaohjaajakoulutusta, vaikka heitä oli ohjeistettu
ennen meidän tuloamme. Näytön arviointi oli aika samanlainen mitä
Suomessa, mentori luki itsearviointimme, kertoi miten meillä on mennyt
ja antoi numeron. Arviointilomakkeet palautimme harjoittelun jälkeen
opettajallemme, joka antoi myös numeron harjoittelustamme. Näyttöviikolla teimme töitä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa, jotka kertoivat
myöhemmin työskentelystämme mentorillemme. Näyttöviikko sujui hyvin
ja saimme kiitettävät.
Suosittelisimme paikkaa niille jotka haluavat uusia kokemuksia. Paljon
täällä ei oppinut uusia asioita, mutta mielenkiintoista ja hauskaa oli!
Anne & Silja, kevät 2013

