
Matkaraportti, Irlanti, Cork, 6.3.2011-2.4.2011 

Lähdimme Työssäoppimaan Irlantiin Corkiin 6.3.2011. Asuimme Douglasin kylässä josta oli noin 15 minuutin 

bussimatka keskustaan. Asuimme perheessä, johon kuului äti, isä ja 3 lasta. Meidät otettiin hyvin vastaan, 

saimme jokapäivä illallisen ja eväät töihin. Kaikki perheen jäsenet olivat todella mukavia meitä kohtaan.  

Meille kerrottiin, että opiskelijoiden majoittaminen oli siellä yleinen tapa hankkia lisätuloa työssä käymisen 

ohella.  

Työskentelin Corkin suurimmassa sairaalassa (Corks university hospital) pääasiassa kardiologian osastolla. 

Työ aikani oli maanantaista perjantaihin 9.30-16, ja työtehtäväni olivat pääasiassa arkistointi, sairaalan 

tietokoneohjelmien käyttö, postin käsittely, ja erilaiset osastosihteerien avustavat tehtävät. Välillä olin 

myös apuna potilaiden ilmottautumis vastaanotolla. Työkaverit olivat todella mukavia ja mielestäni ihmiset 

olivat paljon kohteliaampia kuin aikaisemmilla työpaikoillani Suomessa. Tuntui, että siellä työpanostani 

arvostettiin paljon enemmän kuin mihin olen Suomessa tottunut.  

Englannin avulla pärjäsi Irlannissa vallan mainiosti ja on myös itsestään selvää, että ajan kuluessa oma 

kielitaitokin koheni päivä päivältä enemmän. Myös sanavarastoni kasvoi todella huomattavasti. Ihmisten 

tapa puhua oli todella paljon vivahteikkaampi verrattuna suomalaisiin, ja minusta oli hauskaa kun ihmiset 

liioittelivat asioita puhuessaan. Esimerkiksi jos Suomessa kerrot jonkin asian oleva ”ihan okei”, niin 

Irlannissa käytettiin lähinnä ilmaisua ”loistava” ja ”erinomainen”. Jos sanoit jonkin asian olevan ”vain” okei, 

niin ihmeteltiin miksi en pitänyt siitä. Alkuun ihmisten puheesta oli hieman vaikea saada selvää, sillä 

täkäläisten aksentti (ihmiset puhuivat todella nopeasti) oli hieman erilainen kuin meillä Suomessa. Siihen 

kuitenkin tottui suht nopeasti, eikä englannin ymmärtäminen tuottanut pahemmin vaikeuksia. 

Viikonloppuisin kävimme katsomassa paikallisia nähtävyyksiä, esim. Blarneys Castle, jossa tarkoituksena oli 

kiivetä linnan katolle (joka oli todella korkealla) ja suudella kiveä, jotta ”irish luck” olisi sitten jatkossa 

puolellamme. Yksi nähtävyyksistä oli Cork City Gael (entinen vankila joka toimi eräänlaisena museona) jossa 

saimme kierrellä kuullen samalla paikan historiasta.Vierailimme myös Killarneyssa, joka oli noin 1,5 tunnin 

bussimatkan päässä Corkista. Killarney oli todella kaunis irlantilainen maalaiskaupunki ja siellä kävimme 

myös katsastamassa Cross Castlen, jossa oli opastettu kierros jolla kerrottiin linnan historiasta. 

Sää matkamme aikana oli todella keväinen (parhaimmillaan +15c) ja pääosin aurinkoinen. Toki oinakin 

päivinä sen vaihtelevuus tuli kyllä huomattua, mutta onneksi meitä oli informoitu asiasta hyvissä ajoin, niin 

olimme osanneet varautua siihen. Irlannissa tuli myös melko pian tutuksi termi ”Irish time”, eli siis 

esimerkiksi bussit olivat aina myöhässä eikä ihmisillä tuntunut olevan ikinä kiire mihinkään, toisin kuin 

meillä Suomessa. Myös ruoka-annosten koko siellä hieman ihmetytti, sillä normaali irlantilainen annos oli 

noin 3-4 kertaa suurempi mihin olen kotona tottunut.  

Sosiaalinen elämä Irlannissa painottui hyvin suurelta osin pubeihin ja oli melko yleistä, että ihmiset kävivät 

työpäivän jälkeen / iltaisin ”yhdellä”. Kävimme myös katsastamassa jokusen pubin ja ne olivat mielestäni 

hyvin tunnelmallisia, ja niissä oli usein myös esiintyjiä soittamasta perinteistä irlantilaista musiikkia. 

Irlannissa erittäin suosittua oli myös kaikenlainen urheilu. Muun muassa rugby oli todella kovassa huudossa 

ja kävimme pubissa pariin otteeseen katsomassa pelejä. Tunnelma siellä oli mahtava, ja pubit/ravintolat 

olivat yleensä tupaten täynnä ihmisiä. Ihmiset myös harrastivat todella paljon eri lajeja. Joku paikallinen 

meille kertoikin, että mitä tahansa missä on pallo, sitä Irlannissa pelataan. 



Yleisesti oli helposti todettavissa, että Irlannissa oltiin noin 15 vuotta meitä jäljessä. Rakennukset eivät 

olleet yhtä moderneja kuin meillä Suomessa ja ne olivat myös paljon matalampia. Myöskään sosiaaliset 

etuudet, työttömyyskorvaukset yms. eivät olleet läheskään meidän tasollamme. Niistä oli jonkin verran 

puhetta, sillä Irlannissa on tällä hetkellä lama, eikä huonon taloustilanteen vuoksi kaikille riitä töitä. Minua 

hieman ihmetytti myös kouluttautumisen korkea hinta. Siinä missä meille maksetaan opintotukea, niin 

Irlannissa pelkkä yliopistoon sisäänkirjottautuminen maksoi noin 2000 euroa ja koko vuodesta sai pulittaa 

parhaimmillaan jopa 10 000 euroa. Irlannissa oli myös erikseen tyttö- ja poikakouluja, joiden oppilaiden 

(jotka olivat pääasiassa noin ala-aste/ylä-aste-ikäisiä) tuli pitää koulupukua, joiden ulkonäkö vaihteli ihan 

koulusta riippuen. 

Yleinen mielikuvani reissusta on pelkästään positiivinen. Irlanti kokonaisuudessaan on todella kaunis maa, 

ja ihmiset siellä todella mahtavia. Mieleenpainuvinta oli ehkä ihmisten kohteliaampi käytös, ystävällisyys ja 

avuliaisuus. Suosittelisin Irlantiin menoa ihan kenelle tahansa, sillä kokemus oli todella upea ja avartava..eli 

aion kyllä jonain päivänä mennä vielä takaisin sinne.  


