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Ennen lähtöä 

     Ennen lähtöä piti selvitellä kaikki mahdolliset asiat, sekä täyttää huomattava määrä papereita. 

Selvitettäviä ja tehtäviä asioita oli melko paljon, pelkästään jo vaihtoon hakeminen oli suhteellisen 

työlästä. Mutta kyllä kannatti! Työläin papereista oli ehdottomasti EuropassiCV, mutta senkin sai 

yhdessä illassa hyvin tehtyä. Näitten papereitten ja lomakkeiden jälkeen seurasi vielä vino pino 

muita tärkeitä asiapapereita, lisää allekirjoituksia ja suostumisia.  

    Sitten pitikin jo ruveta miettimään kaikkia muita asioita. Niitähän löytyi. Passin tarkistaminen, 

eurooppalaisen sairaanhoitokortin anominen, vakuutukset, rokotukset, valtakirja, mitä ottaa 

mukaan sekä kaikki raha-asiat. Itse tein hurjasti töitä ennen kun lähdin Italiaan. Kaikki rahat mitä 

vaihtoon mukaan otin, oli tienattu itse. Ennen vaihtoon lähtöä oikeastaan mikään muu ei 

maksanut kuin vakuutus, rokotukset  ja uusi kokkitakki. Ja tietenkin, läheisiä unohtamatta; kaverit 

hyvästeltiin, perhe rauhoiteltiin ja matka Italiaan alkoi. 

Tiedot ennen lähtöä 

     Tietoa kohdeyrityksestä en oikeastaan saanut missään välissä. Vasta saavuttuani Italiaan sain 

tietää varsinainen työpaikkani, ja käsittääkseni meidät jaettiinkin näihin työpaikkoihin vasta 

Italiassa. Yleisesti infoa sain Mikalta, joka oli yhteyksissä Italiaan ja siellä olevaan yhteyshenkilöön, 

Donatellaan. Itseäni ei haitannut ollenkaan saada tieto työpaikasta vasta perille saavuttua, sillä oli 

kuitenkin varmaa että työpaikka on siellä, ei vain ollut varma että kumpi näistä paikoista se olisi.  

Saapuminen 

     Ennen lähtöä koulu järjesti meille muutaman perehdytys kerran Mikan kanssa. Perehdytyksissä 

käytiin läpi käytännön asioita, sääntöjä ja muita tärkeitä asioita. Saapuminen Italiaan ei ollut 

ollenkaan niin vaikeaa kun odotin. Itse olen lentokoneella lentänyt kerran aikaisemmin ennen tätä 

reissua, ja jännitin sitä aivan hirveästi. Onneksi oli kaverit  ja  Mika mukana turvana. Minusta oli 

hyvä, että Mika lähti mukaan varmistamaan että pääsemme perille, ja että kaikki lähtee kunnolla 

käyntiin. Mikan kanssa sitten seikkailtiin Helsinki-

Vantaan lentokentältä Rooma Tiburtinan kautta 

Folignoon ja sieltä vielä hostellille. Koko matka 

meni hyvin ja vaikka kaikki olivatkin väsyneitä, 

jaksettiin silti iloita siitä että vihdoin oltiin päästy 

perille ja kaikki oli mennyt hyvin.  

     Ohjeita sateli pitkin matkaa Mikalta ja jos 

jossain tuli epävarmuus esim. mihin mennä, niin 

mietittiin kaikki sitä yhdessä. Perille päästiin eli 

hyvin näytti toimivan. Ainut mitä kukaan meistä ei tajunnut matkan varrella, oli junalippujen 

leimaaminen. Joko se unohtui tai kukaan ei vain tiennyt. Onneksi lippujen tarkastaja junassa 



ymmärsi meidän olevan turisteja, ja muistutti meitä vielä lähtiessään lippujen leimaamisesta 

seuraavalla kerralla. 

Muut käytännön asiat 

    Kaikkea sitä tapahtuikin ja tuli opittua.  Asuminen järjestyi oikein hyvin, koulu maksoi asuminen 

suoraan, eikä mitään vuokratakuita tarvittu, koska asuimme hostellissa. Asunto jossa asuimme, oli 

aivan mahtava, iso kylppäri varustettuna suihkulla, pesukoneella ja erilaisilla kaapeilla, kaksi 

huonetta, joissa kummassakin hyvät sängyt + pehmeät tyynyt, kirjoituspöydät ja tilavat kaapit. 

Asunnosta löytyi myös keittiö ja olohuone. Keittiö oli kuin suoraan jostain elokuvasta, pieni, 

kodikas, kaasuliesi, pakastimet ja jääkaapit. Astiastokin löytyi. Haarukoita saimme haettua lisää 

hostellin ravintolasta ja kaikki kattilat/paistinpannut saimme Le Murasta. Mitään varsinaisia 

tavaroita ei siis tarvinnut hankkia itse. Lukuun ottamatta tietenkin erilaisia käyttötavaroita, 

pyykinpesuaineesta tiskiharjaan. 

     Yksi mielenkiintoisimmista asioista oli kyllä lääkkeet ja lääkärissä käynti.. Täällä se toimii niin 

erilailla kuin Suomessa.. Tiia tosiaan sairastui matkan puolivälissä korvatulehdukseen, ja joutui 

lähtemään kesken työpäivän lepäämään. Mauritsion (mies respasta) kanssa kutsuimme sitten 

lääkärin paikalle. Odotettuamme ensin 4 tuntia, lääkäri saapui, eikä tietenkään puhunut englantia. 

Onneksi yksi italialaisista kavereistamme sattui juuri tulemaan kylään, ja pystyi toimimaan meille 

tulkkina. Paljoa emme lääkärin sanoista ymmärtäneet, hän vain kirjoitti lapulle lääkkeen nimen, ja 

lähti. Ystävämme Filippo oli niin huolissaan kaikesta ja stressasi Tiian puolesta niin paljon, että 

lähdimme keskellä yötä hakemaan lääkkeitä. Lääkkeet  saimme ja Tiiankin oli hiukan helpottui. 

     Seuraavana aamuna tilanne oli kuitenkin vaan pahempi, joten päätimme lähteä käymään 

lääkärissä. Ajattelimme Tiian kanssa jo että siellähän odotamme päivystyksessä koko päivän, 

mutta ei. Juuri ennen kun lähdimme Filippon kanssa lääkäriin, hän soitti puhelun; Saavuttuamme 

sairaalaan, kävelimme jonkinlaisesta sivuovesta sisään, Filippo ilmoitti ohi kävelevälle hoitajalle 

että olimme saapuneet ja meidät ohjattiin saman tien lääkärin eteen.  Ei minkäänlaista odottelua, 

vuoronumeroita tai mitään muutakaan mikä olisi samanlaista kuin Suomen sairaanhoitopalvelut. 

Tällä kertaa lääkäri kirjoitti ihan oikean reseptin ja sitten taas apteekkiin ostamaan uusia lääkkeitä. 

      Tällä kertaa Tiian ei tarvinnut maksaa lääkkeistä niin kuin ensimmäisellä kerralla. Resepti vain 

annettiin apteekkarille, tämä haki lääkkeet ja homma oli hoidettu. Jos olisimme yksin lähteneet 

lääkäriin, siitä ei todellakaan olisi tullut mitään. Lääkärit/ sairaanhoitajat eivät nimittäin puhu 

englantia, joten kommunikointi on hieman hankalaa.      

    Ja heti seuraavalla viikolla kutsuttiin taas lääkäri hostellille. Ville oli vuorostaan sairaana. Jälleen 

kerran Filippo taas avusti lääkkeitten hakemisessa.. Sitten olikin minun vuoroni sairastaa; Kävin 

Suomessa lääkärillä perustarkastuksessa juuri ennen lähtöä. Päästyäni Italiaan lääkäri soitti 

ilmoittaakseen, että tarvitsisin välittömän antibiootti kuurin.. Siinä sitten mietittiin miten se 

onnistuisi, lääkkeitä ei saa lähettää, lääkärissä käynti yksinään olisi hankalaa. Enempää sitä 

ajattelematta marssin lähimpään apteekkiin, löysin sieltä englantia puhuvan apteekkarin ja sain 

kerrottua hänelle asiani. Hetken mies mietti ja tokaisi; voin myydä nämä antibiootit sinulle sillä 

ehdolla ilman reseptiä, että jos joku kysyy mistä olet saanut nämä, me emme ikinä ole 

tavanneetkaan”. Siinä vaiheessa suuni loksahti auki ja jäin tyhmänä tuijottamaan miestä, ” ootko 

tosissas?”. Apteekkari lisäsi vielä, että koska minun olisi niin hankala mennä lääkäriin, niin asia olisi 

helpompi hoitaa näin. Ei siinä mitään, sain antibiootit, ne tehosivat ja tulehdus mikä minulla sitten 

olikin, hävisi.  



     Sen vaan sanon, että jos on Suomessa vähääkään allerginen hyttysille tai muille 

ötökkähyönteisille, voi varautua siihen, että allergiareaktio täällä on ihan eri mittakaavaa kuin 

Suomessa.. Itse olen vain ihan vähän allerginen Suomessa eleleville otuksille, mutta täällä sain 

aivan järkyttävän allergiareaktion. Uudestaan taas apteekkiin hakemaan allergialääkkeitä. 

     Syöminen ja ruokailu Italiassa, sitä tulee tehtyä paljon ja liikaa. Positiivinen yllätys minulle oli se, 

että keliaakikkona olen saanut täältä myös gluteenittomia tuotteita todella helposti. Välillä jopa 

helpommin kuin Suomessa. Jopa tästä pikkukylästä, Folignosta, löytyy pizzeria joka tekee 

gluteenittomia pizzoja ja panineja. Täältä löytyy myös toinen paikka, ihan oikea ravintola, missä 

henkilökunta oli todella asiantuntevaa ja pystyi järjestämään minulle gluteenitonta ruokaa. 

Kaupoista puhumattakaan, niistä löytyy iso valikoima kaikenlaisia tuotteita, kunhan vaan osaa 

tarkkaan etsiä. 

     Päivittäinen ateria syötiin yleensä aina töissä, mutta vapaapäivinä tuli itse kokattua jotain 

pientä syötävää. Ruokaan meni yllättävän paljon rahaa; johtuen varmaan siitä, että reissun alussa 

tuli käytyä kaupassa melkein joka päivä. Työpaikalla ruuasta ei tarvinnut maksaa mitään, ja 

monesti kokit tekivät meille kasoittain ja kattiloittain ruokaa vietäväksi mukaan, ei tosiaan 

tarvinnut elää nälissään. Jos on kovinkin tarkka linjoistaan, on parempi varautua 

muutamaan(kymmeneen) lisäkiloon tänne tultuaan. 

     Tyypillinen työpäivä; Osteria dei Picarissa työpäivä alkoi aina melko myöhään, sillä ravintolassa 

ei ollut lounas mahdollisuutta ja se oli auki ainoastaan illalla. Työpäivä alkoi aina kaikkien pöytien 

kattamisella, sen jälkeen siirryimme Tiian kanssa keittiön puolelle. Tiialle pizzataikinan teko ja –

pallojen pyörittely oli tyypillinen homma, minä puolestaan pääsin kuorimaan perunoita, tekemään 

tiramisua ja leikkelemään kaikenlaista + pyörittelemään pizzaa. Työpäivän alussa aina tehtiin 

kaiken maailman misoja ja valmisteltiin iltaa. Illemmalla sitten kun ravintola aukesi, yleensä minä 

siirryin Khadijan(pizzakokki) kanssa tekemään pizzaa. Täyttämään ja pyörittelemään. Se oli hieman 

erilaisempaan kuin suomessa Rossossa pizzojen pyörittely, mutta aivan mahtavaa!  

     Meidän, minun ja Tiian, työpäivä päättyi aina ennen kuin ravintola suljettiin. Ja jos jotain olen 

oppinut niin perunoitten kuorimisen ja pizzojen pyörittelyn. Osteria dei Picari oli kyllä 

työssäoppimis paikkana aivan mahtava paikka, siellä oppi käytännön kautta niin paljon, ja mukana 

lähtee täältä monia hyviä reseptejä. Vaikka työpaikalle ei puhutakaan juuri ollenkaan englantia, oli 

helppo oppia. Jos ei ymmärtänyt mitä piti tehdä, pisti kysyvän ilmeen kasvoille ja kokit näyttivät 

ihan kädestä pitäen, mitä tehdä. Eikä työpaikalla todellakaan ollut mitään arvojärjestystä niin että 

harjoittelijana olisit ollut ihan pohjalla. Kaikki olivat tosi ystävällisiä ja avoimia, jopa meidän 

pomomme. Silloin ei voi puhua minkäänlaisesta arvojärjestyksestä jos koko paikan omistaja hieroo 

harjoittelijan hartioita kesken työpäivän. Työpaikalla ei ollut tosiaan mitään muita ongelmia kuin 

kieli. Sen takia Tiiakaan ei päästetty tarjoilemaan vaan hän oli kanssani keittiössä. Keittiössä se että 

ymmärtääkö mitä toinen sanoo, ei ole niin iso ongelma. Meille vain näytettiin ja asia oli sillä selvä. 

Salissa sitä kieltä taas tarvitsee niin paljon enemmän.. 

     Muualla kielimuuri olikin aika iso juttu. Kommelluksia sattui niin postissa, kahviloissa, 

ravintolassa kuin kaupassakin. Mutta aina olemme saaneet asian jotenkin hoidettua ja selitettyä. 

Eniten kieltä tarvitsisi kun yrittää puhua toisella ihmiselle, on turhauttavaa kun haluaisi sanoa ja 

kertoa niin paljon asioita, mutta ei vaan löydä oikeita sanoja. Onneksi käymme italian tunneilla 

kolme kertaa viikossa ja italialaiset ystävämme opettavat meille sanoja. Samalla kun he yrittävät 

opettaa meille italiaa, he haluavat oppia suomea. Ällistyttävää, mutta esim. meillä kokit käyttävät 

joitain suomalaisia sanoja.  



 

Työn ulkopuolinen elämä 

     Ilman paikallisia ystäviämme, luulen että meidän olisi ollut hyvinkin vaikea päästä Italialaiseen 

kulttuuriin niin syvälle. He tutustuttivat meidät uusiin ihmisiin, ja näiden kautta taas uusiin 

ihmisiin. Heidän kanssaan kävimme myös erilaisissa paikoissa ja he kertoivat meille kaiken 

tarpeellisen Italialaisesta kulttuurista. Totta kai, opimme myös itseksemme, mutta nämä ilman 

ystäviämme olisimme oppineet paljon, paljon vähemmän. 

    Varsinaisesti työpaikka ei järjestänyt mitään tilaisuuksia, mutta kävimme useaan otteeseen 

muutaman työpaikan kokin kanssa jäätelöllä töiden jälkeen. Lisäksi samat henkilöt olivat 

asunnollamme usein viettämässä iltaa ja juttelemassa, saman lailla kuin muutkin Italialaiset 

ystävämme. Pääsimme myös italialaisten ystäviemme kanssa erilaisiin paikkoihin mihin ei ns 

”normaaleilla” ihmisillä ollut asiaa. 

    Kantapään kautta tuli myös opittua, että vaikka kuinka luulisit jonkun olevan tuttu ja luotettava, 

se ei aina ole niin. Viimeisenä päivänämme pidimme läksiäisbileet, joihin kutsuimme 

kavereitamme.. Kesken iltaa huomasimme kahden italialaisen tulevan huoneesta, johon olimme 

kasanneet kaikki tavaramme ”piiloon”. Heti huomattuamme tämän, tarkastimme Karoliinan 

kanssa, olivatko kaikki tavarat tallessa. Kuten arvata saattoi, tavaroita oli viety. Minulta kaksi 

kännykkää ja niiden liittymät ja Karoliinalta kaikki käteinen ja pankkikortti. Tämän huomattuamme 

olivat kyseiset henkilöt jo ehtineet liueta paikalta..  

     Emmepä muuta voineet tehdä kuin soittaa kyseisille ihmisille, ja koska he edelleen kiistivät 

kaiken. Aamulla sitten marssimme suoraan poliisilaitokselle tekemään rikosilmoituksen, vaikka 

epäilen vahvasti kuinka paljon siitä onkaan apua. Muuta emme voineet tehdä, ja saa nähdä 

palautuvatko tavaramme enää. Jotain tuli opittua. Ja aina olisi voinut käydä huonommin.. 

Rahoitus 

     Rahaa tosiaan tuli käytettyä hieman liikaa, ja matkalaukun painokin kertoi sen. Yhteensä rahaa 

kuluu kuin n. 900€ + koulun maksama asunto. Asuntoon meni n. 800€, matkoihin meni n. 100€, 

ottaen toki huomioon että kävimme Roomassa, Firenzessä, Anconassa, Perugiassa 2x, Asisissa ja 

vielä monessa muussakin paikassa. Ruokaan meni varmasti eniten rahaa koko aikana. Loppu 

summa mitä jää jäljelle matkojen ja ruokailun jälkeen jakautuu aika tasaisesti vapaa-ajan ja 

muiden ostoksien kesken. Rahaa siis palaa, jos vaan sitä on riittävästi. 

Odotukset ja niiden täyttyminen 

     Vaihdolta odotin suhteellisen paljon asioita, jotka kyllä toteutuivatkin. Lämmintä säätä, 

ystävällisiä ihmisiä, vastuuta itsestä uudella tasolla, mukavaa työpaikkaa, kaikin puolin odotukseni 

ovat täyttyneet täällä, I’m happy. Ainut mikä vaihtoa varjosti, oli viimeisenä päivänä sattunut 

tapaus, ja tavaroiden menettäminen.  

     Täällä oppii myös tuntemaan itseään paremmin, minä esimerkiksi huomasin itsessäni uuden 

piirteen, haluan AINA palata kotiin, vaikka olisinkin vain pienen ajan poissa; kyllä tämä kokemus 

kasvattaa, jokaista kuitenkin vähän eritavalla. 


