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Aloitimme viikon kielikurssilla North West Academyssä.Kävimme läpi kielimuotoja, irlantilaisia 

sanontoja, paikallisia kuuluisuuksia.  Viimeisenä päivänä saatiin kurkistus historiaan katsomalla 

elokuvan; Sunday. Kielikurssista oli paljon hyötyä! Irlannin aksentti ja omat sanat ja sanonnat eivät 

ole helppoja, ainakaan alkuun. 

Rathmor Motors oli viiden nosturin halli, jossa oli 8 työntekijää. Hallissa oli aikamoinen kaaos. Halli 

oli likainen, työkaluja lojui siellä täällä. Kaikilla oli oma työkalulaatikosto. Suojavälineitä käytettiin 

oman tahdon mukaan, joillakin oli suojakäsineet joillain ei. Työvaatteina toimi oikeastaan farkut ja 

huppari. Koneet olivat vanhoja, eikä kaikissa ollut edes tarvittavia suojia.                                                         

Työaika oli 09.00-18.00, joka sisälsi ruokatunnin klo.13.00-14.00. Muita taukoja ei varsinaisesti 

ollut. Jos ei ollut töitä -> olit tauolla. Jokaisella oli omat selkeät työkuviot; yksi teki hitsaustöitä, 

toinen sähköhommia. Joku kytkimiä/moottorikorjauksia tai vastasi huolloista tai 

katsastustarkastuksista ja oli siellä yksi juoksu/apupoikanakin. Auton pesut suoritti Rathmore Vallèt 

ja pomot otti työt vastaan ja teki varaosa-tilaukset.Työturvallisuus oli heikkoa. Pakokaasu imureita 

ei ollut. Akkuja säilytettiin taukohuoneen rappusissa. Hitsata sai missä vaan. Jarru- tai 

jäähdytysnesteet valutettiin lattialla, eikä ollut edes lattiakaivoa.                                            

Kommunikointi tapahtui puhe- tai elekielellä. Työt olivat lähinnä jarrujen korjausta tai renkaiden 

vaihtoa. Muuten oltiin mukana kytkimen vaihdossa, turbon irroituksessa, jakopäähihnan vaihdossa, 

katsastustarkastuksissa jne. Meillä oli vähän huono aika, sillä oli tosi hiljaista ollut koko kevät. 

Työkaverit olivat kaikki todella mukavia ja ymmärtäväisiä. Auttoivat välillä vähän liikaakin; eihän 

naisten tarvitse nostaa painavia renkaita tai muuta vastaavaa, heh. Autot olivat halvempia kuin 

Suomessa. Monissa oli pakoputket poikki, korjauksissa käytettiin käytettyjä osia ja renkaita. Mitä 

halvempi,sen parempi. 

Asuntola oli 3 kerroksinen talo keskustan vieressä. Asuntolassa oli yhteinen olohuone ja keittiö, 

sekä 2 WC/pesuhuonetta, asuntoja oli 4. Hinta oli n. 100€/hlö/vk. Asunnossa oli ilmainen WIFI. 

Varustetaso oli OK. Jos jotain puuttui, siitä ilmoitettiin asuntola vastaavalle tai sitten ostettiin itse. 

Säännöt olivat yksinkertaiset; Ei meteliä 23.00-06.00 välisenä aikana, ei bileitä. Asunnolta oli 

10min matka bussiasemalle. Bussikortti maksoi 9£/vk jota sai rajattomasti käyttää kaupungin 

alueella. Koulu- ja työmatkat olivat 2-4km. Opiskelijoille myös taxilla kulkeminen oli halpaa, mutta 

matkat taittuivat nopeammin kävelemällä ja kuntokin kohosi! 

 



   

Vapaa-aika kului shoppaillen ja kaupoissa kierrellen. Joka päivä käveltiin kuvailemassa ympäri 

kaupunkia. Illat vietettiin kotona elokuvan parissa tai naapureiden luona ja muutamaan otteeseen 

myös paikallisissa baareissa. Kaupungissa on elokuvateattereita, museoita, keilaus- ja 

urheilupaikkoja. North West Academy järjesti viikottaista ohjelmaa ja välillä myös viikonloppu 

retkiä, joihin sai vapaasti osallistua. Itse kävimme vain yhdellä retkellä Giants Causewayllä 20£/hlö. 

Samaan reissuun sisältyi Carrig-a-Reedin huikeat maisemat luolineen, riippusiltoineen. Paluu 

matkalla kävimme myös pikaisesti Bushmillssin tehtaan myymälässä, Dunluce Castlen raunioilla, 

sekä pikavisiitillä White Rockin rannalla. Mahtava reissu! 

 

Irlanti/ Derry oli hyvin erilainen kuin ennakko-odotukset olivat. Maa ei ollut vihreä ruohokeidas, 

vaan mutainen peltoinen tilkkutäkki, joka paikassa lampaita, laamoja, hevosia tms. Kaupunki oli 

likainen ja ns. puistot olivat pieniä kuivia parin metrin ruoholaikkuja siellä täällä kaupunkia. Kadut 

olivat laatoitettuja tai mukulakivisiä ylä- ja alamäkiä riitti!                 

Pahimpana oli jokapäiväinen tuuli tai piiskaava sade. Sää saattoi muuttua kauniin aurinkoisesta 

kylmään viimaan hetkessä.  Lämpöä oli lähemmäs 15`c, mutta tuuli tuntui kuin olisi ollut Suomessa 

alkukevään pikkupakkasissa. Ja näin kuulemma ympäri vuoden. Kesän kesto on vain muutama 

viikko, jolloin lämpöä 20 astetta. Mutta jos jotain hyvääkin pitää sanoa niin ehdottomasti ihmiset. 

Tuntemattomat tulivat juttelemaan tai tervehtivät vastaan tullessaan. Yleinen ilme oli positiivinen ja 

neuvoa/apua sai jos vain kysyi. Kunpa Suomessakin olisi näin!                                                        



Liikennehän tunnetusti oli ”väärällä” puolella, joka vaati totuttelemista. Liikenne säännöt poikkesivat 

hieman omista. Ajovaloja käytettiin lähinnä kiitoksena risteyksissä päästettäessä. Ajonopeudet 

olivat aika hurjia verrattuna Suomeen, mutta liikenne toimi erittäin sujuvasti, varsinkin lukuisissa 

liikenneympyröissä. Uskonto näkyi joka nurkassa olevista kirkoista ja katedraaleista. Protestantit ja 

katoliset olivat jakautuneet joen eri puolille, mutta asiasta ei puhuttu sen enempää.                                              

Ravintoloita oli aika niukasti. Baarit ja pubit menivät kiinni jo pyhinä 22.00 normaalisti 01.30. 

Tapana ei ollut myöskään vetää kännejä, vaan istuttiin iltaa kaveriporukan kanssa harva se ilta 

siemaillen Guinnesia urheilun parissa. Pukeutuminen oli aika niukkaa, jo ala-asteikäisistä 

eteenpäin kuljettiin minishortseilla, napapaidalla, sekä korkokengillä oli sitten laiha tai vähän 

kookkaampi.  

Suosittelemme ehdottomasti työharjoittelua kaikille! Kokemuksena aivan mahtava. Kielellisesti 

kannattaa valmistautua, varsinkin oman alan tekniseen sanastoon. Irlantilainen aksentti on aika 

vahva, mutta siihen tottuu muutamassa päivässä. Niin kuin sanottu, apua saa rohkeasti kysymällä. 

Iso kiitos North West Academylle, joka tarjosi kattavan tietopaketin Derrystä ja apua sait joka 

ongelmaan tarvittaessa.                                                              

Laukkuun kannattaa pakata hyvät kävelykengät, sekä lämpimät vaatteet. Vaatteita saa paikan 

päältä halvalla, sekä kaikki hygienia tarvikkeet edullisesti Poundlandistä ( jossa kaikki tuotteet 

maksoivat 1£ tai vähemmän!!!). Kannattaa siis jättää kaikki turhat tavarat pois. Tuliaisiin kannattaa 

varata oma laukku tai ostaa paikan päältä. Hintataso on aika sama kuin Suomessa, mutta rahaa 

kannattaa varata vähän ylimääräistä retkiin ja muihin vapaa-ajan viettoihin.Kannattaa osallistua 

retkiin ja koulun järjestämiin illanviettoihin. Näet kauniita maisemia ja tutustut uusiin ihmisiin joka 

kerta. Jos mahdollista, kannattaa olla koko jakso! 5 viikkoa oli liian vähän ja paljon jäi näkemättä.                                                                       

Ainoana miinuksena on kauhea paperisota. Kielellisesti ja sähköisesti täytettävänä aika 

haasteellista.  

 

 

 

 

 

                                                                


