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Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 
 
 
 

1. Perustiedot 
a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala,  
b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, 

http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php  
TOP- jakson kesto 27.10. - 28.11.2014 

 
 

2. Kerro työpaikastasi, työtehtävistäsi ja perehdyttämisestä niihin. 
a. Työpaikkana oli voileipäkahvila, jossa myytiin myös kakkuja, leivoksia ja suolaisia ja 

aamupalaa. Työtehtäväni olivat keittiössä tiskaaminen, salissa huolehtiminen pöytien 
puhtaudesta ja myös joidenkin aineksien esivalmistelu ja leivonta. 
Perehdyttäminen tehtäviini oli hyvä, ymmärsin mitä minun piti tehdä ja tein sen 
parhaani mukaan. 

 
 

3. Kuinka sopeuduit työpaikkaan sekä kohdemaan kulttuuriin?  
a. Työkielenä käytin englantia. 
b. Työkavereiden kanssa viestiminen ei ollut mikään ongelma. Aina kun minulle 

puhuttiin, he puhuivat selkeästi. Välillä, kun tuntui etten ymmärtänyt mitä joku sanoi, 
niin sitten kysyin uudestaan ja asiat selvisivät.  

c. Erilaista oli ehkä se määrä miten paljon töissä työntekijät kyselevät aina välillä miten 
menee, monta kertaa päivässä. Tauot olivat 2x 15 min. Työajat olivat maksimissaan 
8:00 - 19:00, jotkut päivistä olivat lyhyempiä. 

 
 

4. Kerro käytännön järjestelyistä asunnon ja työmatkan suhteen 
a. Maksoin perheasumisesta 1200€ vähän päälle. Sisältyi ruoka ja katto pään päälle ja 

englannin kurssi. 
b. Ensimmäisen viikon aikana kävelin töihin, vei noin 25 min. Myöhemmin sain 

bussipassin, jonka avulla pääsin matkustamaan keskustaan töihin. Viikon korttilataus 
maksoi 9,50£, tämän tein ainakin kolme kertaa TOP- jaksoni ajan. 

c. Säännöt eivät olleet kovinkaan tiukat, todella joustava perhe. Ainoa oli, että 
mieluummin myöhään ulkona jonkun kanssa kuin yksin. Välillä piti myös ilmoittaa, että 
syökö kun tulee kotiin, jotta he tiesivät tehdä ruokaa valmiiksi. Varustelutaso oli todella 
korkea. Sain oman huoneen, aina oli pyyhkeitä ja kaikkea tarvittavaa ja jos oli nälkä, 
niin sai vapaasti etsiä keittiöstä välipalaa. 

 
 

5. Vapaa-aika 
a. Viihdyin aika paljon ”kotona”, mutta aina välillä menin ulos keskustaan joko 

shoppailemaan tai tuttujen koululaisten kanssa kiertämään kaupunkia. Kävin myös 
samassa perheessä asuvan italialaisopiskelijan kanssa retkellä toisessa kaupungissa 
Omagh:ssa.  

b. NW Academy:llä oli Facebook:ssa ilmoituksia retkistä eri paikkoihin. Unohdin mennä 
katsomaan heidän sivujaan, joten en mennyt heidän retkilleen. 

http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php
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c. Työkavereiden kanssa puhuin jonkun verran, mutta en sen enempää tutustunut. 
Kiirettä piti. 

 
 

6. Muuttuiko kuvasi kohdemaasta? Miten? Mikä yllätti? 
 

Yllätyin miten lämpimämpi Pohjois-Irlannissa on. Kun saavuin lentokentälle niin siellä tuuli, mutta 
se oli semmoinen lämmin tuulahdus verrattuna Suomen sen hetkiseen säähän. Myös se perunan 
määrä ja take awayn määrä, jota he syövät siellä päin on ihan hirveän suuri. Ihmisten ystävällisyys 
ei yllättänyt, kun olin kuullut aikaisemmin, että Irlannissa ollaan ystävällisiä. 
7. Pohdi, mitä opit kokemuksen kautta 

a. Opin arvostamaan suomalaista ruisleipää. Pohjois-Irlannissa ei ollut kunnollisia 
täysjyväleipiä, ainoat, joita maistoin maistuivat pahalta. 

b. Alaa miettien, ihmisten välinen keskustelu on todella tärkeää ja se tekee siitä myös 
hauskaa välillä.  

 
8. Millaisia valmiuksia ulkomaanjakso toi 

a. Uskallusta mennä ulkomaille ja tehdä töitä eri kielellä. 
b. Asiakaspalvelutaitojen vahvistumista 

 
 

9. Suosittelisitko muille opiskelijoille tähän kohdemaahan ja/tai työssäoppimispaikkaan 
lähtemistä? Mitä tulisi pitää mielessä ennen lähtöä ja miten valmentautua? 
Suosittelen täydestä sydämestä tätä kohdemaata. Ihmiset ovat niin ystävällisiä ja Derryssä on 
helppo kulkea, kun siihen kerran tottuu.  
Ainakin ensimmäiseksi ennen matkaa pitää tarkistaa passin voimassaolo, koska minulla kävi 
niin, että lähtöpäivänä aamulla huomattiin, että passi oli mennyt vanhaksi vuoden 2014 
helmikuussa. Olin itse väärin katsonut, että se olisi ollut vuosi 2015. Sitten tuli kiire hankkia 
pikapassi, joka oli voimassa vain matkan ajan, jonka jälkeen se täytyy uusia kunnolla.  
Valmistautuminen ennen matkaa: lämpimät vaatteet, sateenvarjo, ja tuulitakki matkalaukkuun. 
Myös englannin kielen harjoittelu ei ole pahitteeksi ennen matkaa. Bussien aikataulut 
kohdekaupunkiin on myös hyvä katsoa ennen kuin lähtee lennolle, tai ottaa ainakin mukaan 
paperiversiona. Oli helppo katsoa lähtevät bussit, kun tiesin mihin aikaan piti olla pysäkillä. 

10. Kerro vapaasti kokemuksestasi tai mieltä painavista asioista. 
 
Kun saavuin Dublinin lentokentälle, olin jännittynyt bussimatkasta, koska en tiennyt olinko 
oikeassa bussissa, kun nousin Derryyn menevään bussiin. Hermoilin koko sen kolme tuntia. 
Minua oltiin vastassa Derryn bussiasemalla ja sen jälkeen sain taksimatkan perheen luo.  
 
Retkeni Omagh:n kaupunkiin kansanpuistoon oli hieno. Puiston aiheena oli irlantilainen 
siirtolaisuus. Oli sekä sisä, että ulkomuseot. Vanhojen talojen luona oli ihmisiä pukeutuneina 
sen aikaisiin vaatteisiin ja he myös kertoivat siirtolaisuuden historiaa. 
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