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Matkamme kohti Englantia ja Bognor Regisia alkoi maanantaina 6. 
helmikuuta. Hyppäsimme aikaisin aamulla Ylivieskasta junaan ja 
aloitimme pitkän matkan. Tapasimme Helsinki-Vantaan-
lentokentällä mukaan lähtevän opettajan, Päivi Heinosen.  

Lento sujui ongelmitta ja olimme perillä Lontoo Heathrowin 
kentällä viiden maissa paikallista aikaa. Taksikuskimme oli jo 
odottamassa meitä. Olimme perillä Bognor Regisissä seitsemän 
aikaan illalla ja nunnat olivat ottamassa meitä vastaan.   



Raahasimme laukkuja pitkin sokkeloisia, kapeita käytäviä, päästä 
pyörällä ja matkasta väsyneinä. Saimme yhteisen huoneen, jossa 
oli oma wc ja suihku sekä pieni tupa-keittiö.  

Harjoittelupaikka oli nunnien ylläpitämä vanhainkoti, jossa asui n. 
20 vanhusta. Asukkaat olivat melko hyväkuntoisia 75 - 95-
vuotiaita, osalla oli dementia. He asuivat samassa rakennuksessa 
kuin me ja ”normi” työntekijät. Asukkaat oli jaettu kolmeen 
kerrokseen ja joka kerroksessa oli yleensä omat hoitajat. Me 
työskenneltiin eri kerroksissa. 

Hoitotehtävissä työntekijöitä oli 8 sekä keittiössä töitä tekeviä 
oli muutama. Yövuorossa oli aina yksi hoitaja. Muutama 
työntekijä oli tullut Japanista, yksi Sri Lankasta sekä yksi 
Intiasta vuodeksi tienaamaan, jotta pystyisi elättämään itseään 
ja perhettään kotimaassa. Kenenkään nunnan kotimaa ei ollut 
Englanti. Oli mukava tutustua erilaisiin ja eri kulttuurista oleviin 
ihmisiin. Melkein kaikki työntekijät oli ihania ja ystävällisiä. 

Kukaan työntekijöistä ei ollut ammattitaitoinen, esim. 
dementoituneen asiakkaan kohtaamisessa olisi moni tarvinnut 
ohjausta. 

Asukkaiden huoneet oli tosi ahtaita, kaikissa oli kokolattiamatot 
ja jopa joissain vessoissa! Alakerrassa oli yksi kylpyhuone, jossa 
kävi sellaiset asukkaat joilla ei ollut omaa suihkua huoneessa. 
Ammetta ei koskaan mitenkään desinfioitu kylpyjen välissä! 

Meidän työpäivä alkoi aamulla yhdeksältä, aamupesuilla ja 
suihkutuksilla. Kymmenen aikaan oli jo työntekijöiden kahvitauko. 



Tauon jälkeen oli asukkaiden kanssa juttelua, viriketoimintaa 
esim. tietokilpailua yms. Ennen ruokailua käytettiin asukkaita 
vessassa ja 12 aikaan vietiin kaikki asukkaat ruokasaliin. Meidän 
tehtäviin kuului ruoan tarjoilu asukkaille. Puoli 1 lähdimme itse 
syömään ja sen jälkeen meillä oli vapaa-aikaa. Takaisin töihin 
menimme puoli 6 ja aloitimme syömällä päivällisen. Ruokailun 
jälkeen menimme tekemään asukkaille iltapesut, käytimme 
kylvyssä ja laitoimme vanhukset nukkumaan. 

 

 



Vapaa-ajalla kävimme shoppailemassa toisissa kaupungeissa, 
kuten Lontoossa, Brightonissa ja Portsmouthissa. Katseltiin 
maisemia ja kierreltiin muuten vaan. Kevät oli jo pitkällä 
helmikuussa, sää oli aika vaihtelevaa, välillä satoi vettä ja 
toisinaan aurinko paistoi todella lämpimästi.  

Tykättiin paikasta, vaikka välillä nunnien kans meni hermot. 
Kielen kans oli myös ongelmia, mutta elekielellä pärjäsi pitkälle. 
Aika meni jälkeenpäin ajateltuna tosi nopeasti, vaikka Suomeen 
oli toisinaan ikävä. Saimme rohkeutta, uusia kokemuksia ja 
matkailu avarsi silmiämme.  

Matkat kustansi meille Leonardo da Vinci-säätiö ja käteen jäi 
vielä tosi paljon ylimääräistä rahaa.  

Suosittelemme lämpimästi kyseistä paikkaa!  

Miia Tanska ja Vuokko Tolonen

 


