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Ennen ulkomaille lähtöä  

 

Kaikki lähti liikkeelle ideasta, että haluan paikallisten ravintoloiden sijaan lähteä ulkomaille 

työssäoppimaan. Kiinnostuksen herättyä sekä ryhmänohjaajan kanssa keskusteltuani 

mahdollisuuksista moiseen, päätin ryhtyä toimeen. Etsin koulun kotisivuilta tietoa kansainvälisestä 

toiminnasta ja se ei jättänyt paljoa epäselväksi. Löysin itseni täyttämästä alustavaa hakemusta 

kansainväliseen vaihtoon välitunnin aikana ja hetkeä myöhemmin olin jo tulostamassa sitä. 

Sähköpostitse olin yhteydessä kaikessa epäselvyyksissä kv-toimiston työntekijän, Mika Heinon, 

kanssa. Hän opasti kaikessa missä oli jotain epäselvyyksiä.  

 

 Hakemuksen allekirjoitettuani, tajusin, että tästä se lähtee. Huoltajan kirjallisella 

suostumuksella minulla ei pitäisi olla mitään estettä lähtöön. Seuraavaksi otin englanninkielen 

taidot käyttöön, sillä aloin täyttämään eräänä päivänä koulun jälkeen EuropassiCV:tä. Siinä meni 

hiukan pitempi aika, kaikkine selityksineen, kaiken oltava englanniksi. Sen jälkeen täytyi vielä 

kirjoittaa toinen lomake täysin englanninkielellä, ulkomaille lähetettävä vapaamuotoinen hakemus. 

Apuraha-anomus ja sen hyväksyminen oli myös yksi askel prosessia. 

  

 Pakollisten lomakkeiden täytettyäni ja niiden allekirjoitettuani yhdessä koulutusjohtajan 

sekä ryhmänohjaajan kanssa ei ollut epäilystä, ettenkö saisi lähteä ulkomaille työssäoppimaan. 

Allekirjoitusten saaminen ei tosin ollut täysin mutkaton prosessi, sillä minun käytökseni takia 

opettajien kokouksessa ei annettu suoraa hyväksyntää minun lähtemiselleni. Ennen pitkää sain tosin 

todistettua, että olen täysin hyvin käyttäytyvä ja reipas opiskelija.  

  

 Ennen matkaa kerkesin vielä lähettää kelalle ilmoituksen lähdöstäni, täytin turvallisuustieto-

lomakkeen, jossa oli mm. kohdepaikan lähin sairaala, poliisilaitos sekä tietenkin missä päin sijaitsee 

suomen suurlähetystö. Korotettuun opintotukeen minulla ei valitettavasti ollut mahdollisuutta, 

ollessani alle kaksi kuukautta ulkomailla.  

  

 Eurooppalaisen sairaanhoitokortin ollessa vielä voimassa säästyin pieneltä vaivalta sen 

hankkimisen suhteen. Matkavakuutus minulla oli myös valmiina, mutta varmistaessani asiaa ilmeni, 

että se on vain lomamatkoille. Yhden puhelun jälkeen sain sovittua vakuutuksen muutoksesta 

kaikkia ulkomaanmatkoja koskevaksi tapaturmavakuutukseksi. Muutos lisäsi vakuutuksen hintaa n. 

50 eurolla vuodessa, joten se ei ole kovin huomattava summa. Asia vahvistettiin postitse tulleella 

huoltajan suostumuksella, joten se sujui yllättävän helposti. 

 

 Itse halusin kaiken varalta ottaa rokotuksen A+B hepatiittia varten, vaikka en kuulunut 

riskiryhmään. Sitä varten sain haettua kelalta rahan, joten se ei mennyt omasta kukkarosta. Rokotus 

on kolmi-osainen; ensimmäisen ja toisen rokotuksen välillä on odotettava noin kuukausi ja 

molemmat on otettava ennen matkaa, sekä kolmas noin puolen vuoden kuluttua ensimmäisestä 

rokotuksesta. Terveyskeskukseen oli helppo varata aika, eikä pisto tuntunut oikein missään, joten en 

kadu rokotuksen ottamista. 

 

 Ennen varsinaista lähtöä pakkasin laukkuun vaatteita, aurinkorasvaa, hygienia tarvikkeet 

sekä henkilökohtaiset lääkkeet. Kävin kaupassa ostamassa suomalaisia elintarvikkeita sekä 



kämppätovereilleni, että viemisiksi ravintolaan, sekä opettajalleni. Käsimatkatavaroihin otin 

mukaan oman kannettavan tietokoneen, siltä varalta, että haluaisin olla yhteydessä kavereihin. 

Aamun lentoa edeltävänä päivänä kävin vielä hyvästelemässä kaverit.  

Lentokentälle sain aamulla autokyydin veljeltäni. Seitsemältä lähdimme kotoa, ennen kahdeksaa 

olin lentokentällä ja sain kaikki lähtöselvitykset tehtyä hyvissä ajoin. Tietokoneen välityksellä 

lähetin vielä hyvästejä kavereilleni.  

 

 

Tiedot ennen lähtöä 

 

 Neljä opiskelijaa olivat saaneet jo paikan Italiaan, Folignoon, mutta yksi heistä oli kahden 

kuukauden sijasta kuukauden mittaisella työssäoppimisjaksolla. Kaverin ehdottamana kysyin siis 

kv-toimiston koordinaattorilta, onnistuisiko se, että tulisin kuukauden jälkeen jatkamaan, siitä mihin 

edellinen opiskelija on jäänyt. Asiat saatiin järjestettyä sujuvasti toisen opiskelijan ja minun välillä 

siten, että hänen lähdettyä; tulin heti seuraavana päivänä Folignoon. Työpaikkaan enkä kouluun 

ollut henkilökohtaisesti yhteydessä siihen asti kun itse pääsin paikalle, mikä oli mukava kokemus 

uusiin ihmisin tutustumisen kannalta. 

  

 Tullessani kuvioihin vasta muita myöhemmin, jäin väliin muutamasta perehdytys kerrasta. 

Se oli jopa parempi niin päin, kun minulle ei tullut ennakkoluuloja minkään suhteeseen, vaan sain 

kuulla kaiken työpaikasta, hostellihuoneistosta sekä yleisesti kohteesta, johon olin menossa, siellä 

jo olleilta henkilöiltä. Sain kuulla, että työpaikkoja on kaksi; toinen hostellin ravintolassa sekä 

toinen työpaikka kolmen tähden hotellin yhteydessä toimivassa michelin oppaasta löytyvästä Le 

Mura ravintolassa. Yllätyksenä minulle kerrottiin työpaikkojen jaon suhteen mielipiteeni olevan 

merkityksetön. Le Muran keittiö odottaa saapumistani.  

  

 Hostellihuoneistosta sain kuulla yllättävän paljon positiivisia asioita; siellä on suihku, vessa, 

oma pesukone, lavuaari, peili, keittiössä kaasuliesi, jääkaappi ja pakasti, oma sisäpiha mm. 

auringonottoa varten, minulle oma huone kerrossängyllä, muut jakavat kolmistaan isomman 

makuuhuoneen, olohuoneessa on sohva, sekä meillä on nettijohto yhteisessä käytössä kokoajan. 

Sain kuulla paikallisten ihmisten olevan erittäin ystävällisiä, vieraanvaraisia, sekä monin puolin 

erilaisia kun suomalaiset. Täällä on erilainen ruokakulttuuri, perheet syövät yhdessä aina illallisen, 

viini on yleinen ruokajuoma sekä ravintoloita löytyy melkein joka nurkasta. Sään suhteen 

odotukseni saivat ylös kuvat heistä, jossa tunnin ulkona olon jälkeen he olivat saaneet selvät 

rusketusrajat. Suomessa kun ei voinut samaan aikaan olla ilman takkia ulkona.  

Saapuminen 

 

 Perehdytys järjestettiin neljänä kertana, joissa pidettiin huoli, että kaikki tarvittava tulee 

tehdyksi, sekä viimeisellä kerralla sain tarkan opastuksen kuinka löytää perille hostellille. Paperille 

kirjoitetuista ohjeista ei jäänyt minulle onneksi mitään epäselväksi. Yksin matkasin Lentokentältä 

lähtöselvityksen, turvatarkastuksen, Prahan lentokentän kautta Rooman lentokentälle, sieltä 

laukkuni noudettuani suuntasin juna-asemalle. Ostettuani lipun katsoin pysäkkikohtaiset aikataulut 

ja kirjoitin ne ylös, jotta tietäisin missä jäädä hyvissä ajoin. Leimattuani lipun astuin junaan ja 

hetken säätelyn jälkeen saimme kommunikoitua kahden muun matkustajan kanssa kuinka 

mahtuisimme kaikki istumaan. Matkustaja puhui englantia ja oli yllättynyt kuinka hyvin olin 

valmistautunut kun sain kerrottua hänelle missä hänen pitäisi jäädä. Roman lentokentältä juna vei 

minut toiselle juna-asemalle, jossa ostin ja leimasin lipun junaan jonka määränpäänä oli vihdoin  

 

 

 

 

 



Foligno.  

 

Junan saavuttua päätepysäkille soitin muille opiskelijoille, jolloin he lähtivät minua vastaan. Oma-

aloitteisesti tarkkojen ohjeiden avulla osasin mennä oikeaan suuntaan, ja sain näin muut 

ihmettelemään miten olin lähtenyt oikeaan suuntaan.  

Muut opiskelijat opastivat minua kaikessa; he näyttivät paikkoja, tutustuttivat paikallisiin, näyttivät 

työpaikan sekä olivat tukena italiankielen opiskelussa.  

 

 

Muut käytännön asiat 

 

 Minun osuuteni asumisesta oli neljäsosa 60€ päivältä eli yhteensä n. 400€, mutta maksu oli 

hoidettu etukäteen. Asumiskulut sekä lennot veivät pääosan saamastamme apurahasta. 

Vuokratakuuta ei hostellissa ole. Minun ei tarvinnut ostaa mitään huonekaluja eikä keittiövälineitä, 

mutta mm. ruoanlaittovälineiden vähäisyys oli hiukan häiritsevää, mutta ei mikään 

ylitsepääsemätön ongelma. Vessapaperi, shampoot sekä pyykinpesujauhe oli ostettava omasta takaa.  

Minulla on Visa Electron kortti omasta takaa, en käyttänyt sitä kun pari kertaa rahan nostamiseen 

kaupungilla, mutta joissakin paikoissa se käy myös maksuvälineenä. Minä en ollut kipeänä 

ollenkaan, joten italialainen lääkäri jäi näkemättä.  

 

 Päiväni alkoi useimmiten vesilasillisella, en yleensä jaksanut tehdä mitään aamupalaksi. 

Töissä kokoonnuimme syömään maksutta noin puoli kahdeltatoista. Ruokana on aina kaksi 

ruokalajia, pastaa / riisiä sekä vaihtelevasti jotain päivän kasviksia tai lihaa. Pöydässä on aina 

tuoretta leipää, viiniä, sekä usein salaattia. Itse pysyin ensimmäisestä työpäivästä lähtien 

kasvissyöjänä, kalaa tosin söin. Työpaikka antoi kasvissyöntiin erittäin hyvät mahdollisuudet. 

Ruoka piti kylläisenä pitkän aikaa, mutta useimmiten ennen töitten loppua päädyin lautaselliselle 

jotakin ravintolamme jälkiruokaa. Siitä sai energiaa loppusiivoukseen asti.  

 

 Illemmalla vaihtoehtoisesti kävin syömässä alakerrassa hostellin ravintolassa pizzaa 

maksutta, saatoimme lähteä illalliselle johonkin ravintolaan, maksaen huimasti enemmän, taikka 

pizzalle pieneen hintaan lähipizzerioihin. Mikäli voimia riitti niin useimmiten keitimme pastaa ja 

kokkasimme jotain ruokaa itsellemme suppeasta ruokavalikoimastamme päivästä riippuen. Välillä 

hostellissa työskentelevät opiskelijat toivat mukanaan hiukan ruokaa, jota söimme illalla. 

Halutessaan rahaa saa kulumaan ruokaan erittäin paljon, toisaalta lähes ilmaiseksikin voi pärjätä.  

Koulupäivänä lähtö kotoa oli kello 8:15; oppitunti puoli yhdeksästä kymmeneen. Työt alkoivat Le 

Murassa joka päivä tiistai vapaapäivää lukuunottamatta kello 10:30 ja loppui vaihdellen kolmen ja 

neljän välillä riippuen kuinka nopeasti saimme työt tehtyä. Aloitan päivän toivottamalla hyvät 

huomenet työntekijöille, vaihtamalla vaatteet pukuhuoneessa, sekä siirtymällä keittiöön. Ensin 

pesen ja leikkaan kirsikkatomaatteja pieniksi paloiksi, sekä maustan ne tarkoituksen mukaisesti. 

Tyypillisesti nypin persiljanlehtiä ja leikkaan ne hienoksi silpuksi ja laitan odottamaan käyttöä 

varten.  

 

 Omat työvaatteet olivat kovassa käytössä, mutta kuuman tullessa kokkitakin sai jättää pois ja 

olla t-paidassa. Omia veitsiä ei tarvinnut ollenkaan työpaikalla, niistä tosin olisi ollut hieman apua. 

Päivä jatkuu lounaan jälkeen tilausten vastaanottamisella ja annosten valmistuksella. Siinä autoin 

usein, ja välillä osasin kuunnella annoksen nimen ja aloittaa valmistamisen itsenäisesti. Likaisten 

astioiden tullessa heitin ruokien ylijäämät roskiin, huuhtelin lautaset ja aterimet, laitoin lasit koriin, 

sekä korien täytyttyä laitoin ne tiskikoneeseen. Puhtaat astiat lajittelin paikoilleen, aterimet myös. 

Tiskasin vähän väliä pääsääntöisesti toisen työntekijän kanssa, joka itse pesee kaiken patatiskin. 

suuremmissa tilauksissa autoin paljon annosten kokoamisessa. Muutaman kerran autoin hitaassa 

pikkutarkassa työssä ruohojen juurien nyppimisessä tai papujen kantojen leikkaamisessa. 

Päivän päätteeksi viimeiset astiat tiskataan, valmistusvälineet pestään, pöydät ja lattiat lakaistaan. 



Tiskin ollessa valmis sekä salin uudelleen kattamisen jälkeen saimme luvan poistua. Vaihdoimme 

työvaatteet pois ja hyvästelimme työntekijät. 

 

 Perheyrityksessä työskenteleminen oli erittäin mukavaa heidän osattuaan ottaa meidät 

huomioon erittäin hyvin. He valmistivat erityisruokavalio ruoat, kysyivät mistä pidämme myös. He 

auttoivat meitä kaikessa, eivätkä jättäneet meille liian suurta taakkaa kannettavakseen, vaan antoivat 

tehtävän kerrallaan. Koin pääseväni paljon helpommalla kuin suomalaisissa ravintoloissa; Le 

Murassa ei annettu kaikkia ”paskaduuneja” harjoittelijoille, vaan päinvastoin minun annettiin tehdä 

töitä, mutta sellaisia työtehtäviä mistä myös pidin.  

 

 Tultuani kuukauden muita myöhemmin, jäätyäni paitsi suurimmasta osasta italiantunteja 

koin aluksi olevani aivan hukassa kielen kanssa, mutta koulun, muiden opiskelijoiden sekä vapaa-

ajan kavereiden kautta oppi kieltä todella nopeasti. Välillä oli vaikeuksia kommunikoida 

työntekijöiden kanssa, mutta heidän näytettyään käytännön esimerkin mitä pitäisi tehdä, hoitui 

homma kuin homma. Olisi ollut kiva päästä keskustelemaan englannin kielellä laajemmin kaikesta, 

mutta sitä mahdollisuutta ei tässä pienessä kylässä kovin usein saanut. Nuorisosta osa osasi 

englantia mutta vanhemman sukupolven italialaiset eivät taitaneet kieltä lähes laisinkaan. Opin 

koulussa ja puhumalla ihmisen kanssa opettajankin mielestä todella nopeasti.  

 

 Minun tultua työpaikalle mahtoi heidän käsitys suomalaisista muuttua. Ensimmäisen päivän 

jälkeen päätin olla syömättä lihaa ja se jos jokin sai työpaikan ymmälleen. Eräs työntekijämme 

ihmetteli minun juomatottumuksiani: ”You don’t like coke, you don’t like beer, you don’t like wine. 

Do you even like girls?”. Työntekijät olivat erittäin humoristisia ja ystävällisiä, joten pikku piloista 

ei kukaan ottanut itseensä henkilökohtaisesti. Uskontoni sekä ulkomaalaistaustaisuuteni ei ollut 

heille mikään ongelma; päinvastoin he pitivät sitä hienona asiana. 

 

 

Työn ulkopuolinen elämä 

 

Eniten totuttelemista italialaisessa kulttuurissa oli heidän ajankäsitys. Jos joku lupasi tulla 5 

minuutissa, saattoi aikaa kulua jopa tunti. Ihmisiin oli helppo tutustua, vaikka täällä ei ole usein 

turisteja. Se saattoi olla syy miksi pukeutumisemme erosi paikallisista huomattavasti, joka käänsi 

lähes varmasti katseita. Meidät kutsuttiin useisiin tapahtumiin sekä osallistuimme niihin aktiivisesti. 

Tutustumistamme ihmisistä suurin osa oli reilusti meitä iäkkäämpiä, sekä useimmat olivat 

miespuolisia henkilöitä. Julkisilla liikennevälineillä ei tullut paljoa liikuttua saatuamme paikallisilta 

autokyydin useimpiin paikkoihin. Siitä olemme erittäin kiitollisia.  

 

 Minä ja toinen opiskelija kävimme illallisella työpaikallemme heidän pyynnöstä. 

Ystävällisesti he palvelivat ja tarjosivat maukkaita ruokia ja juomista vatsan täydeltä. Ainoa 

yhteinen tilaisuutemme on jokapäiväinen lounas, joka on erittäin lämminhenkinen. 

 

 

Rahoitus 

 

 Apurahalla kustannettiin lentoliput, pakolliset matkat sekä asuminen pääsääntöisesti. 

Koululta sai ateriakorvaukseksi koko ajalta n. 100 euroa. Ruokaan kului huomattava osa 

kokonaiskuluista, mutta vaatteita tuli myös ostettua. Vakuutus oli perheen oma, joten siihen ei 

erikseen mennyt rahaa. Vapaa-aikana tuli käytyä erilaisissa baareissa sekä ravintoloissa nauttimassa 

italialaisia antimia. Kokonaisuudessaan matkalle olin varannut n. 350€ joka hupeni pikku hiljaa 

ravintolareissujen myötä sekä vaatteita ostellessa. Kulttuuri tapahtumia varten oli varattu 100 euroa, 

mutta suuri osa jäi minun osalta käyttämättä. Hiukan rahaa kului matkustamiseen vapaa-ajalla 

lähikaupunkien välillä, mutta summa pysytteli parin kymmenen euron paikkeilla.  



 

 

Yhteenveto 

 

Hakemukset kannattaa lähettää hyvissä ajoin, jotta vaihtojakso prosessi saataisiin liikkeelle 

mahdollisimman nopeasti. Kouluasioita matkan aikana ei tule kovin helposti tehtyä joten 

varautukaa, että kaikki kouluasiat tulee hoitaa ennen matkalle lähtöä. Opettajat myös voivat olla 

päästämättä oppilasta huonon käytöksen (mm. minun tapauksessa. Tosin paransin tapojani ja sain 

sittenkin lähetä) tai puuttuvien suoritettavien kurssien takia. Vakuutuksia ja rokotuksia varten 

kannattaa varata reilusti aikaa, ettei ne jää viime hetkeen. Italian kieltä kannattaa ehdottomasti 

opiskella ennen lähtöä, se edistäisi oppimista huomattavasti. Muistiinpanovälineet koulua sekä 

muita muistiinpantavia asioita varten on kiva olla mukana.  

 

 Kannattaa ottaa kaikki oppi irti tekemällä töitä, puhumalla kieltä ja tutustumalla ihmisiin. 

Mihinkään ei tule luottaa 100% varmasti, sillä Italialaisten käsitys ajasta on huomattavasti 

rennompaa kuin suomalaisten. Siellä 5 minuuttia voi venyä jopa tuntiin. Loppuraportin aloittaminen 

Italiassa on suositeltavaa, asioiden ollessa vielä “tuoreessa muistissa”. Paikan päällä on hyvät 

mahdollisuudet pitää vapaa-ajallaan myös hauskaa. Vielä lopuksi varoittaisin, että mahdollisten 

bileiden järjestäminen vielä melko tuntemattomien ihmisten kanssa ei ole kovin suositeltavaa. 

Meidän “läksiäisbileistä” lähti kävelemään 2 kännykkää, käteistä ja pankkikorttejakin. Joten olkaa 

myös varovaisia! 


