
 Matkaraportti Cork, Irlanti 
 

 
Olin työharjoittelussa Corkissa, Etelä- Irlannissa kuukauden ajan, 

6.3.2011-2.4.2011. 

Kyseessä oli Leonardo Da vinci program, joka on EU:n rahoittama ohjelma. 

Minun lisäkseni matkaan lähti kaksi muuta tyttöä minun luokaltani ja yksi 

toisen vuoden opiskelija meidän koulustamme. 

Saavuimme Dubliniin sunnuntaina, josta matkasimme bussilla Corkiin neljän 

tunnin ajan. Vaikka olimme heränneet kello 4 aamulla ja matkustaneet  koko 

päivän ei väsymyksestä välittänyt, koska maisemat olivat mahtavia. 

Viellä tässä vaiheessa meillä ei ollut tietoa minkälaisissa työpaikoissa tulisimme 

työskentelemään. 

Asuimme kahden luokkakaverini kanssa samassa talossa. 

Isäntäperheeseemme kuului vanhemmat Pfil ja Desmond, sekä heillä oli kolme 

pientä lasta. Isäntäperheemme oli todella mukava ja he pitivät meistä hyvää 

huolta.  

Saimme aamiaisen, eväitä lounaalle ja illallisen. 

Maanantaiaamuna saimme tietää työpaikkamme. Työskentelimme kaikki eri 

paikoissa. 

Työpaikkani oli Mercy University hospital. Corkin toiseksi suurin sairaala. 

Pääsääntöiset työtehtäväni käsittelivät arkistoinnin ja hallinnon apuna olon. 

Työtehtäväni olivat hyvin moninaisia, mikä oli mukavaa. 

Tein töitä eri osastoilla ja vastailin myös puhelimiin.  

Mielestäni oli hienoa, että he luottivat englanninkielen taitoihini niin paljon. 

Alussa Irlantilaisen aksentin kanssa oli oppimista, varsinkin puhelimessa. 

He kehuivat englanninkielen taitojani ja oli todella hienoa huomata, että 

pärjäsin kielitaidollani. Vaikka Irlanti ei niin paljon eroa suomesta, erojakin 

tietysti löytyi. Näkyvin oli ehkä se, että siellä moni asia tuntuu olevan 

vanhempaa kuin täällä. Sairaalassa, jossa työskentelin tuntui kuin olisi mennyt 

ajassa taaksepäin n. kymmenen vuotta. Heillä kaikki tiedot oli paperimuodoissa 

ja kansioissa. Potilaskansioita piti säilyttää seitsemän vuotta ja niihin kertyi 

kaikki tiedot. Joten kansioita oli paljon. Täällä Suomessa tuntuu, että kaikki 

tiedot on yleensä koneella. 

 

Meillä Suomessa kun ollaan todella tarkkoja esim kellonajoista ja siitä, että 

kaikki tapahtuu ajallaan, oltiin irlannissa rennompia asian suhteen. 

Bussit tulivat monesti myöhässä. Mikä tuntui olevan enemmän sääntö kuin 

poikkeus siellä. Niin kuin Isäntäperheemme sen hyvin ilmaisikin “ It´s Irish 

time not German time.” Tosin se ei minua haitannut ollenkaan. 

Irlantilaiset ihmiset ovat todella ystävällisiä ja sosiaalisia.  



Sairaalassa, jossa työskentelin kaikki olivat hyvin ystävällisiä ja avuliaita.  

Monet heistä olivat myös kiinnostuneita Suomesta ja he kyselivätkin paljon 

siitä millaista täällä on ja myös siitä miten lama on meillä näkynyt. 

Ainakin he tiesivät, että Suomessa on hyvin kylmä.  

 

Irlanti on todella kaunis ja tutustumisen arvoinen maa.  

Kävimme tutustumassa Corkin lähellä sijaitsevissa paikoissa, kuten Kinsale, 

Killarney ja Blarney. Itse haluan palata kiertelemään Irlantia, oikein ajan kanssa 

tulevaisuudessa. Näimme paljon, mutta oli paljon mitä emme ehtineet nähdä. 

Matka oli todellakin kokemisen arvoinen ja todella avartava kokemus. 

Suosittelisin ulkomaanvaihtoa kaikille. 

 

 

 

 

 


