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Viikko 1 
 
Ensimmäiset päivät töissä meni tutustumalla 
työhön ja tapoihin. Kielen kanssa oli ensin 
vaikeaa, mutta yllättävän hyvin meni siihen 
nähden mitä itse odotin. Kassalla toimin jo 
ensimmäisen viikon loppu puolella joka oli 
kyllä aikamoinen haaste, mutta suoriuduin 
siitä hyvin. Ensimmäinen viikko meni siis 
täysin totuttelemalla työhön, kieleen ja uusiin 
työkavereihin.  
 
Vapaa-aika meni ympäri Chichesteriä kävellen ja katsellen paikkoja. Olimme pettyneitä siihen ettei meille 
oltu järjestetty minkäänlaista ohjelmaa tai annettu edes vinkkejä missä kannattaa käydä.  
 
Perheeseen sopeuduttiin nopeasti. Rita kertoi heti säännöt ja talon tavat.  
Ensimmäisen viikon sää oli aika kylmää ja luntakin satoi yhtenä päivänä.  
 
Viikko 2 
 
Viikolla kaksi olin jo oppinut kaiken tarvittavan työpaikan tavoista ja kassan käytöstä. Aamuisin yleensä olin 
kassalla heti ennen kuin lähdin syömään puolilta päivin. Kieli alkoi tuntua jo helpommalta ja osasi puhua 
jopa yllättävän sujuvasti. Työkaverit olivat kiinnostuneita suomesta ja ylipäätään perheestäni.  
Tein aika paljon samoja hommia toisellakin viikolla, kuten kassan hoitoa, silittämistä takahuoneessa, 
vaatteiden lajittelua sekä mallinukkejen vaatteiden vaihtoa. 
 
Työpaikalle sopeutuminen oli aika hankalaa, niin paljon työntekijöitä että oli vaikea luoda kontaktia kaikkiin. 
Osa työskenteli vain parina päivänä viikossa.  
 
Toisella viikolla Chichester oli jo tullut aika tutuksi ja liikkuminen oli helpompaa. Saimme viikonloppuna 
uusia kavereita ja tapasimme Suomalaisen vaihto-oppilan Netan myös Kaarinan kautta.  
 
Viikko 3 
 
Viikolla kolme töissä oli jo helppoa. Kassan käytöstä suoriuduin moitteettomasti ja kielen kanssa olin 
petrannut hurjasti. Saatoin olla jopa tunteja yksin myymälän puolella.  
Scope ei ole kovin tunnettu yritys Englannissa. Töissä ei ole ikinä mitenkään hurjan kiire mutta sillon kun 
asiakkaita oli niin töitä kyllä riitti. 
 
Huomasin kyllä suuren eron suomalaisissa ja englantilaisissa asiakkaissa. Englannissa ihmiset ovat aina 
ystävällisiä ja hyvän tuulisia. Suomessa saattaa usein törmätä asiakkaisiin jotka eivät ole kovinkaan juttu 
tuulella. Oli siis mukava palvella asiakkaita jotka antoivat sinulle syytä nauttia työstäsi. 
Perheessä kaikki meni erittäin hyvin, Rita on ystävällinen ja huomaavainen.  
 
Viikonloppuna kävimme Brightonissa joka on noin tunnin junamatkan päässä Chichesteristä. Oli mahtava 
kokemus. Kävimme kauppakeskuksessa shoppailemassa ja rannalla katsomassa kuinka upea kävelykatu 
meni pitkin meren rantaa. Kävelimme myös Royal Pavilionin ohi samalla kun olimme menossa takaisin 
rautatieasemalle 
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Viikko 4 
 
Viikolla neljä sain vaihtaa mallinukkejen vaatteet kaksi kertaa ja pomoni Linn on sanonut olevansa hyvin 
tyytyväinen niihin. Sain myös kuulla Kaarinalta että töissä on kehuttu minua, se oli erittäin mukava kuulla. 
Neljäs viikko tuntui menevän yllättävän nopeasti, kaikki sujui töissä moitteettomasti. Olin yleensä aamut 
kassalla ja iltapäivät takahuoneessa valkkaamassa lahjoitetuista vaatteista hyväkuntoiset myyntiin.  
 
Kielen kanssa sujui erittäin hyvin, huomasin etten enää edes ajatellut mitä sanoin tai miten se olisi 
kielellisesti oikein. Töissä puhuminen oli helpompaa ja sain myös paljo kehuja siitä että olen oppinut kieltä 
paremmin. Sitähän sinne lähdettiin oppimaankin joten varmasti jotain jäi mieleenkin. 
 
Viikonloppu meni kavereiden kanssa viettämällä iltaa ja keilaamassa. 
 
Viikko 5 
 
Viikko viisi meni nopeasti, sain pitää tiistaina ruokatunnin jälkeen loppu päivän vapaata, koska pomoni lähti 
töistä aamupäivällä tarkistuttamaan jalkansa. Meillä oli loppu viikon pomoni sisko töissä joka osasi hyvin 
ohjata työskentelyä ja antoi kyllä töitä jos ei niitä muuten ollut.  
Tein oikeastaan kaikkea samaa mitä viikolla neljä, olin kassalla, vaihdoin mallinukkejen vaatteet, laittelin 
vaatteita sekä silitin vaatteita.  
 
Äitini ja siskoni tuli Chichesteriin perjantaina koska minulla oli syntymäpäivät lauantaina, odotin heitä 
kovasti ja viikonloppu menikin sitten kierrellen ympäri Englantia.  
Kävimme Brightonissa ja Lontoossa.  
 
Brightonissa kävimme ensin 
kiertelemässä kauppakeskuksessa 
jonka jälkeen siirryimme rantakadulle 
ja siitä menimme Royal Pavilioniin 
tutustumaan. Lauantaina sää oli niin 
huono ettei ulkona voinut viettää 
aikaa juuri ollenkaan. Tuuli todella 
kovasti ja satoi vettä koko ajan. 
Rantakatu jäi siis todella lyhyeksi 
reissuksi.  
Royal Pavilionissa ostimme liput sisään 
ja saimme puhelimet joista kuului 
englanniksi linnan historiaa. Kiersimme 
koko palatsin mutta kuvia emme 
saaneet ottaa sisätiloissa.  
Illalla menimme syömään ravintolaan 
ja juhlimme syntymäpäivääni. 
 
 
 
 
 
 



Sunnuntaina olimme Lontoossa koko päivän. Lähdimme aamulla yhdeksän aikaan junalla Victorian.  
Siellä kiersimme metrolla paikasta toiseen. Kävimme katsomassa esimerkiksi Buckinghamin palatsia, 
Towerin linnaa, Big Beniä, Westminsterin palatsia sekä monia muita nähtävyyksiä. Päivä meni todella 
nopeasti ja illalla olivat jalat kävelystä kipeänä.  
Törmäsimme useisiin suomalaisiin lontoon reissulla ja yksi nainen asui miehensä kanssa lontoon 
keskustassa.  
 
Sää oli sunnuntaina todella hyvä. Aurinko paistoi koko päivän ja lämmintä oli varmasti reilusti yli 15 astetta. 
Ihana sää kiertää Lontoota ympäri.  
Lähdimme Raakelin kanssa takaisin Chichesteriin noin kello 8 illalla. Äitini ja siskoni lähtivät hotelliin 
nukkumaan ja aamulla aikaisella lennolla takaisin suomeen.  
 
Viikonloppu oli mielestäni reissun huipennus. 
 
Viikko 6 
 
Viikko kuusi olikin siis töissä meidän viimeinen viikko. 
Maanantaina vaihdoin mallinukkejen vaatteet ja tein saman torstaina. Olin kassalla aika paljon viimeisellä 
viikolla ja sain hyvää palautetta. Koko viimeisen viikon pomoni sisko työskenteli hänen sijaisena koska 
pomoni jalka oli edelleen huonona. Näin hänet kuitenkin torstaina iltapäivällä, sain töistä pienen lahjan ja 
kiitos kortin tekemästäni työstä.  
 
Perjantaina en työskennellyt koska menimme Raakelin kanssa jo perjantaina illalla lentokentälle, kävin 
perjantaina aamulla töissä pyytämässä arviointi lomakkeet joita kuitenkaan ei ollut täytetty. Sovimme että 
paperit palautetaan minulle Kaarinan kautta. 
Se oli ehkä hieman mielestäni harmi ettei töissä oltu panostettu arviointi papereihin vaan joudun 
odottelemaan niitä jälkikäteen Suomeen palattuani. 
 
Viimeinen viikko meni yllättävän nopeasti. En edes tajunnut kuinka pian olin jo pakkaamassa tavaroita 
takaisin matkalaukkuun ja tekemässä viimeisiä tuliais ostoksia Chichesteristä.  
Tykkäsin työskennellä Scopessa todella paljon, sain aina hyvää palautetta ja työkaverit olivat todella 
mukavia. Jään varmasti kaipaamaan heitä kaikkia. Mutta olen kuitenkin onnellinen päästessäni kotiin vaikka 
reissu olikin kaikin puolin mahtava kokemus.  
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