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Isle of Wight sijaitsee Englannin etelärannikolla muutaman kilometrin päässä 
’mainland’istä, eli pääsaaresta. Saarella on pidempi ja lämpimämpi kasvukausi kuin 
muualla Englannissa ja elämänmeno on rauhallisempaa verrattuna muuhun Englantiin. 
Ihmisillä on myös oma murteensa ja omia sanoja, joita ei tunneta muualla Englannissa.  

Isle of Wightin hallinnollinen 
pääkaupunki on Newport, ja siellä 
minäkin pidin majaani vaihtojaksoni 
ajan.  

Ennen reissuun lähtöä tein jonkin verran 
paperihommia, lähinnä apurahan 
anomista ja työpaikan etsimistä. 
Onneksi koulullamme oli sangen pätevä 
opettaja nimitetty auttamaan 
kansainvälisyysasioissa, ja paperityöt 
olivatkin todellisuudessa helpompia 
kuin pelkäsin. Tosin aluksi hieman 
epäilimme KV-opettajan kanssa että 
tuleekohan tästä nyt reissua ollenkaan 

vai ei, mutta sitten asiat lähtivätkin rullaamaan yllättävän nopeasti. Ja yhtäkkiä olin jo 
matkalla! 

Ensimmäinen matkapäiväni, torstai 26. päivä helmikuuta oli aika rankka. 
Keskiviikkoiltana matkustin Oulun lähistöllä asuville vanhemmilleni ja suoritin 
viimeisimmät pakkailut ja panikoinnit ennen lyhyitä yöunia. Näin jälkiviisaana voin 
todeta, että mukaan kannattaa pakata sateenvarjo, pyjama, villasukat/tohvelit ja 
tuulenpitävä takki. Oulun lentokentällä piti olla aamuneljältä, kaksi tuntia ennen lentoa 
Helsinkiin. Sain onnekseni kyydin vanhemmiltani lentokentälle, niin ei tarvinnut 
matkalaukkua kiskoa julkisissa. 

Oulusta lensin Helsinkiin ilman ongelmia, ja Helsingissä odottelinkin sitten vaihtoa 
vaatimattomat kaksitoista tuntia. Ja sitten vielä muutaman tunnin lisää, sillä kone oli 
luonnollisesti myöhässä. Itse lento sujui ongelmitta, ja öinen valomaisema oli 
henkeäsalpaava. Laskeuduttuani etsin taksikuskia, joka oli ruuhkan vuoksi myöhässä, 
mutta löytyi lopulta. Hän oli todella mukava ja tarjosi minulle jopa paikallisella 
nakkikioskilla teen! Ylitin meren Fastcatillä, ja saaren puolella minua oli vastassa toinen 
Collegen yhdyshenkilöistä, Pat. Hän ajoi minut hostiperheeni luo, jossa pääsin vihdoin 
nukkumaan. Yhtäjaksoista matkustusaikaa kertyi reilu vuorokausi, joten nukahdin 
välittömästi. Ja aamulla herätessäni olin hieman hämmentynyt, että missäs sitä 
oltiinkaan? 
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Ensimmäinen päiväni saarella 
oli niin täynnä uusia ja jänniä 
asioita, että univajeesta 
huolimatta olin täynnä intoa ja 
tarmoa. Hostiperheeni isäntä 
vei minut Collegelle heti 
aamusta. Collegella sain 
perehdytyksen liikenteestä, 
hyvistä tavoista ja työajoista 
sekä muista paikallisista 
käyttäymissäännöistä. Sain 
myös bussikortin ja nipun 
tärkeitä puhelinnumeroita ja 
kehotuksen kysyä apua, oli asia 
mikä tahansa. Toinen 
yhdyshenkilöistä, Cristina, 
käveli kanssani Newportin 

keskustaan bussiasemalle ja työpaikalle sekä takaisin Collegelle. Lyhyen loppupäivän 
tutustuin Newportin keskustaan ja hostiperheeseeni.  

Hostiperheeni asui aika lähellä keskustaa sievässä perin englantilaisessa pienessä talossa. 
Perin englantilaisella tarkoitan eräänlaista rivitalon ja omakotitalon sekoitusta. 
Asuinalueen talot olivat kaksikerroksisia, kapeita ja kaikissa oli pitkulainen takapiha. Ja 
melkein kaikissa asunnoissa oli kissoja. Meidänkin perheessämme oli kaksi ujoa kissaa, 
Maggie ja Marge.  

 Kävelin usein työpaikalleni 
kuvassa olevaa kävelytietä 
pitkin.  

Työpaikkani oli QS, Store 
Twenty One-konsernin osa 
Newportissa. Saarella oli myös 
toinen STO’n liike 
Shanklinissa, joka on 
kuulemma paljon kiireisempi 
ja suositumpi paikka. Minua 
pyydettiin Shankliniin 
kesätöihin!  

Liikkeessä myytiin naisten- 
lasten- ja miestenvaatteita 
sekä pienehköjä ja 
keskikokoisia sisustusesineitä 

ja leluja. Liikkeen tuotteet olivat sesongin mukaan vaihtuvia halpoja perustuotteita.  
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Ensimmäinen varsinainen 
työpäiväni oli maanantai, 
toinen päivä maaliskuuta. 
Ensimmäisenä päivänä 
allekirjoitimme paperit 
Store Managerin kanssa ja 
minulle kerrottiin työajat, 
näytettiin paikat, 
selvitettiin 
turvallisuusasiat (etenkin 
paloturvallisuus oli isossa 
osassa!) ja sitten sainkin 
jo aloittaa työnteon. 
Työtehtäviini kuului 
kaikki paitsi kassalla olo. 
Olisin mielelläni 
työskennellyt myös 
kassalla, mutta 

valitettavasti työharjoittelijat eivät saa käsitellä rahaa. Kyseessä oli konsernin käytäntö, 
jota ei ollut rikkominen.  

Työskentely oli kuitenkin mielekästä ja 
sain työskennellä kaikilla osastoilla 
tasapuolisesti. Erityisesti pidin koti-
osastosta, sillä siellä oli aina jotakin 
järjesteltävää. Yleisimpiä työtehtäviäni 
olivat tuotteiden järjestely (vaatteet 
kokojärjestykseen ja tavarat nätteihin 
ryhmiin), uusien tuotteiden esille laitto 
ja hyllyttäminen, somistus, imurointi 
(sitä riittää kokolattialla varustetussa 
liikkeessä!), hintalappujen 
kirjoittaminen ja kiinnittäminen 
tuotteisiin sekä varashälyttimien 
irroittaminen alennustuotteista ja 
kiinnittäminen uusiin. 

Englannissa opin olemaan positiivisempi ja avoimempi. Opin olemaan ylpeä itsestäni ja 
omista taidoistani, jopa siinä määrin, että osaan nykyään hieman kehua itseäni! 
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Työpaikalla ihmiset olivat todella mukavia ja 
ottivat minut nopeasti joukkoonsa. 
Kertaakaan ei tullut orpo olo. He olivat myös 
hyvin ymmärtäväisiä ja selittivät 
kärsivällisesti, jos en ymmärtänyt jotain 
sanaa tai lausetta, esimerkiksi lausunnan tai 
murteen vuoksi. Työkaverini ja pomoni 
antoivat myös paljon positiivista palautetta 
aina kun oli vähänkin aihetta, aina englannin 
kielen taidoistani erinomaiseen visuaaliseen 
silmääni.  

 

Sain myös yllättävän paljon vastuuta, etenkin visuaalisissa asioissa. Työkaverini myös 
kysyivät ja kuuntelivat mielipidettäni useasti.  

Tehtävä, joka jäi erityisesti mieleeni oli se, kun sain järjestellä korut mieleni mukaisesti 
esille.  Ainut sääntö oli, että alennuskorut tuli laittaa toiseen telineeseen ja uudet toiseen. 
Sain lopputuloksesta paljon positiivista palautetta.  

 

Kuvissa ylpeydenaiheeni; uudet korut nätisti ja siististi järjesteltyinä. 

Viikonloppuisin tutustuin saareen ja sen asujaimistoon. Viikollakin olisin mielelläni 
tutustunut paikkoihin, mutta työpäiväni loputtua suurin osa yrityksistä ja nähtävyyksistä 
oli jo sulkenut ovensa. Kesällä tilanne olisi ollut eri, sillä kesäisin saari täyttyy turisteista ja 
yritykset haluavat ottaa kaiken irti sesongista. Talvisin kuitenkin ainoat liikkeet, jotka 
olivat auki viiden jälkeen iltapäivällä, olivat baarit ja pubit.  

Viikonloppujen aikana ehdin käydä katsastamassa tunnetuimmat nähtävyydet kuten The 
Needles, Osborne House, Compton Beach ja Garlic Farm.  
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The Needles, eli Neulat. Erittäin tuulinen paikka. 

 

 Osborne House’n puutarha. Koko paikka oli vierailemisen arvoinen, ja voin vain arvailla, 
kuinka kauniita Osbornen tilukset ovat kesällä kaiken kukkiessa. 
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 Compton Beach ei ole 
tunnettu pehmeistä 
hiekkarannoista, vaan 
fossiileistaan. Laskuveden 
ollessa matalimmillaan voi 
nähdä kivettyneen 
dinosauruksen jäljen. Se on 
niin iso, että sitä ei ole voitu 
siirtää museoon. Tältä rannalta 
löytyy myös jatkuvasti uusia 
fossiileja. Valitettavasti en 
onnistunut löytämään yhtään. 
Ehkä ensi kerralla! 

 

Garlic Farmilla oli kaikkea 
mitä vain voit keksiä tehdä valkosipulista. Jopa jäätelöä! 
Mikä oli muuten erittäin herkullista, mutta sisälsi laktoosia. 
Englannissa muutenkin laktoosittomien tuotteiden 
löytäminen oli haasteellista. Useimmiten ihmiset eivät edes 
tienneet, mitä laktoosi-intoleranssi tarkoittaa! 
Hostiperheenikin luuli aluksi, että olin maitoallerginen.   

Vapaa-aikanani vietin myös hieman aikaa työkaverini ja 
hänen ystäviensä seurassa. Sovimme, että he tulevat joku 
päivä tutustumaan Suomeen. 

Ennen kuin itse palasin Suomeen, kävin tutustumassa 
Lontooseen ja Readingiin. Reading siksi, koska siellä asui 
sukulaisiani, ja Lontoo tietysti maan pääkaupunkina oli 

ehdoton juttu. Aika loppui kyllä 
pahasti kesken, joten luulen että 
minun on pakko palata Englantiin 
jotta näkisin kaiken mitä haluan 
nähdä.  

Lentoni takaisin Suomeen lähti 
lauantaiaamuna, joten menin 
lentokentälle jo edellisenä iltana 
odottamaan lähtöä. Suomeen saavuin 
Tampereen lentokentälle puoli neljän 
jälkeen iltapäivällä. Kentältä otin 
bussin Tampereen keskustaan. 
Keskustassa odottelin pari tuntia 
Onnibussin(erittäin halvat hinnat!) 
lähtöä Jyväskylään, jossa kulutin taas miltei kokonaisen yön odottaen jatkoyhteyden 
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lähtöä aamuneljältä Ouluun päin. Puoli seitsemältä jäin Kärsämäellä pois bussista ja sain 
ystävältä kyydin kotiin Nivalaan. Jossa sitten meninkin suoraan nukkumaan.   

Opin vaihdossa itsenäisyyttä, syömään ruokaa josta en pidä ja englannin kieleni hioutui 
huomattavasti sujuvammaksi ja monipuolisemmaksi. Ehdottomasti menisin uudestaan ja 
todellakin suosittelen muillekin!  

 

 


