
                                                                                                                  

Nimi: Katja Sinisalo 

Ryhmäntunnus: OMKA1708B 

Ulkomaanjakson kesto: 22.10.-02.12.2018 

Työpaikan nimi ja toimiala: Minna Bridal Studio/Showroom 

Kohdemaa ja kaupunki: Lontoo 

Työssäoppimisen ohjaaja: Miina Laitsaari 

 

1. Työskentely  
- Kuvaile työssäoppimispaikkasi (sijainti, koko, toiminta, henkilöstö, asiakkaat ym) 

 
Minna Bridal Studio/Showroom sijaitsee eteläpuolella Lontoossa. Studio/showroom sijaitsee 
pienen matkan päässä tosin Brixtonista, Brixton Roadilla, pienessä kirkossa. Ompelu- ja 
leikkauhuoneet sijaitsevat toisessa kerroksessa, showroom/sovitustila ylimmässä 
kattokerroksessa. Paikka on sisustettu boheemiin/vintage henkisesti, kuten hääpukujen 
tyylikin. Suunnittelija Minna Hepburn suunnittelee malliston osittain yhteistyössä 
freelancerina palkatun Miina Laitsaaren kanssa. Miina pystyy tuomaan ompelijan näkökulmaa 
pukujen valmistamisprosessiin, joka on Minnalle iso apu, koska hän itse ei ole ompelija. 
Mallistoja on kaksi – Minna Bridal ja Indiebride. Mallistot ovat suurimmalta osaltaan – 
pitkähelmaisia että lyhythelmaisia hyvin laskeutuvia kokopitsihääpukuja. Asiakkaita ovat 
kaikenlaiset morsiamet, mutta kohderyhmä painottuu kuitenkin enemmän 
”bohotyylisiin”/vintagepukuja etsiviin morsiamiin. Myynnissä on myös samaan henkeen vöitä 
ja hiuskoristeita. Valmistusaika puvuille on n. 4kk. Puvut valmistetaan standardikokoisina, tai 
erikseen sovitusti myös omilla mitoilla. Kankaita tulevat Englannista, Kiinasta ja Ranskasta.  
 

 



                                                                                                                  

- Hyvät tilannekuvat kertovat enemmän kuin sata sanaa. Liitä raporttiisi vähintään kolme 
kuvaa. (Kerro työtehtävistäsi, kuvaile tyypillinen työpäiväsi, millaisia työvälineitä käytit, miten 
sinua ohjattiin työtehtävissäsi, millaista tietoa tarvitsit työssäsi esim. yrityksestä, asiakkaista, 
tuotteista, miten itsenäisesti sait työskennellä, annettiinko sinulle vastuuta) 

Avustin hääpukujen ja jakkujen valmistamisessa ja muokkauksissa. Sain myös leikata palat 
pukuihin ja jakkuihin valmiskaavojen avulla. Opin paljon pitsin kohdistuksista ja kuinka hakit 
kannattaa merkata pitsiä leikatessa. Sain ommella myös pukuja kokonaisuudessaankin. Sain 
paljon hyviä ompelua helpottavia ja nopeuttavia vinkkejä. Itse yleensä tuppaan ajattelemaan 
monet asiat liian monimutkaisesti, kun on helpompikin tapa ommella saumat. Autoin 
sovituspukujen muokkauksissa, esim. jos pukuun käytettävä materiaali piti vaihtaa (pitsi, tai 
vuorikangas tuli vaihtaa, koska sen valmistus oli lopetettu, ja koska sovituspukujen piti totta kai 
olla juuri sellaiset kuin myytävät). Leikkasin helmareunaan koristepitsiä ja ompelin kiinni. 
Leikkasin myös koristeeksi pitsiä. Kiinnitin laahusnappeja ja -lenkkejä. Ompelin merkkilappuja 
hoito-ohjeineen, jne. 

Töissä oli rento fiilis. Tykkäsin olla kovastikin, siellä oli kivaa, tulimme Miinan kanssa todella 
hyvin juttuun. Päivään kuului ainoastaan yksi tauko, ruokatauko, joka olisi saanut olla tunninkin 
mittainen, mutta yleensä palasin takaisin töihin heti ruoan syötyäni. Miinalla oli aina mielessä 
jo heti aamusta jotain tehtävää, tai sitten jatkoin suoraan edellispäivän töitä. Miina oli 
valmistanut ennen saapumistani To Do -listan, johon merkattiin aina vihreällä valmiiksi saatu 
työ. Lista alkoikin valmistua vilkkaaseen tahtiin. Loppupuolella työharjoittelua aloitimme 
ompelemaan jo uutta mallistoakin. 

Meillä oli töissä kummallakin käytössä omat ompelukoneet. Lisäksi oli yksi kone, jossa oli 
kaiken aikaa kiinni vetoketjujalka, jolla saatiin nopeasti ommeltua vetoketjut kiinni 
tarvitsematta aina erillisesti vaihtaa vetoketjujalkaa koneeseen. Ompelimossa oli myös 
saumuri ja höyrysilitysrauta, ja pöytä, jossa oli helpompi käsitellä yhteen ommeltavia isompia 
paloja. Leikkaushuoneessa oli korkeampi iso pöytä, kankaita ja kaavat taltioituna 
vetolaatikoihin, tai vahvemmasta pahvista valmistettuja roikkumassa erikseen koukuissa 
vaaterekissä. 

Joka kerta ennen työn aloitusta sain erillisesti ohjeistuksen mitä tehdä ja miten. Olin niin myös 
itse toivonut, koska en ollut aikaisemmin hirveästi ommellut tai leikannut pitsiä, enkä 
myöskään tiennyt miten he olivat tottuneet leikkaamaan/valmistamaan hääpukuja/erilaisia 
malleja. Paljon opinkin pitsin leikkuusta ja ompelusta täytyy myöntää. Ja yllättävänä tekijänä 
opin kuinka paljon eri pitsit voivat venyä ommellessa. Hyvänä esimerkkinä – olin leikannut 
helmapalat ja ompelin helmaa häämekosta. Sen että ompelin vuorin helmaa, jonka muutenkin 
olin leikannut 5cm pidemmäksi, valmis tulos mallinuken päällä näytti silti, että vuorin helma oli 
yli 5cm lyhyempi kuin pitsihelma (viimeinen kuva seitsemästä kuvasta alla). Olimme molemmat 
tästä todella yllättyneitä. Onneksi valmistin sovitukseen mallikappaleen, mutta senkin olisi 
tietenkin pitänyt olla kuten myytävä häämekko. 



                                                                                                                  

Oli tietenkin ihan suotavaa, että tutustuin yrityksen sivustoon jo ennen työharjoittelun alkua. 
Sen koommin työskentelyssä en tarvinnut enempää tietoa yrityksestä, tai asiakkaista, mutta 
tuotteista tietenkin. Mielenkiinnosta saatoin jutella ja kysellä asioita, mutta koska asiakkaita 
minulla ei valitettavasti ollut mahdollisuutta tavata, ompelutyölle lisätieto yritystoiminnasta ja 
muista asioista ei sinällään ollut välttämätöntä.  

Ihmettelin, kuinka vastuullisia tehtäviä sain ompelutyönä heti alusta lähtien. Sain leikata paloja 
itsenäisesti ilman sen koommin valvontaa, muuta kuin heti työharjoittelun alussa tietenkin. 
Muuten sain vain opastuksen mitä materiaaleja ja kaavoja käytettiin eri kertoina, ja miten pitsi 
tulisi kohdistaa, jos siinä piti huomioida jotain erillisesti. Aina kun asiakas saapui sovituksiin, 
Miina varmisti, että tiesin mitä olin tekemässä ja ompelin tuolloin tuon tunnin itsekseni. 

 

  

    

 

Tarkempia loppusilityksiä hääpuvuille ja jakuille ei tarvinnut tehdä, koska valmiit puvut viikattiin 
hyvin ja pakattiin laatikkoon asiakkaalle lähetettäväksi postitse. Työharjoittelun aikana järjestettiin 



                                                                                                                  

myös viikon mittainen uuden malliston kuvaukset Isle of Whitella. Olen kuvan molempia 
hääpukuja ommellut. 

   

 

 

2. oppiminen ja ongelmaratkaisu 
- Mitä tietoa, mistä ja miten hankit (esim. kohdemaasta ja sen kulttuurista, työpaikasta, 

asumisesta, vaihtojakson tavoitteista, matkajärjestelyistä, rahoituksesta, terveysasioista, 
vaatetuksesta) 

 ennen matkaa  
 matkan aikana 

Olin ollut tekemisissä jo aikoinani Australiassa asuessa paljon englantilaisten kanssa ja 
kierrellytkin Englannissa eri puolilla aikaisemmin, joten maa ei ollut tuiki tuntematon 
entuudestaan. Totta kai tutustuin työharjoittelupaikkaan jo aikaisemmin, mutta sinällään 
muuta sen enempää en ottanut selvää kuin että missä työharjoittelupaikka sijaitsi ja sitä 
kautta lähdin etsimään majoitusta kävelymatkan päästä. Rahallisesti tiesin, että tulisi 
tiukempaa, joten en halunnut tuhlata enempää rahaa työmatkoihin. Kyselin etukäteen, 
tarvitsiko jotain tuoda mukana, tai pukeutua jotenkin erityisesti. Ei tarvinut. 

Olen jo sen verran vanhempi, että en halunnut enää majoittua kahdeksan/kahdentoista 
ihmisen kanssa samaan huoneeseen hostelliin, jossa kaikilla ensimmäinen prioriteetti oli vain 
bilettää, joten rupesin etsimään muuta majoitusmuotoa. Tuo osoittautuikin hankalaksi, koska 
minua neuvottiin olemaan maksamatta mitään etukäteen Suomesta käsin, vaan tulemaan 
paikan päälle muutamia päiviä aikaisemmin etsimään majoitusta. En ollut aikaisemmin 
käyttänyt Airbnb majoitusta, mutta tutkiessani mahdollisuuksiani se oli kuitenkin ainoa 



                                                                                                                  

vaihtoehto minulle. Rahaa oli vain tietty summa käyttää majoitukseen lentojen oston jälkeen. 
Matkustin Lontooseen noin viikko aikaisemmin ennen kuin työharjoittelu alkoi etsiäkseni 
majoituspaikan loppuajalle. Alkuun uskaltauduin varaamaan noin kolmeksi viikoksi Airbnb 
majoituksen Clare nimiseltä naiselta, jonka kohdalla sivustolla luki ’supermajoittaja’. Sen saa 
ilmeisestikin majoittuvien arvosteluiden perusteella. Sitä hän myös olikin, todella 
lämminhenkinen ja auttavainen persoona. Auttoi ja neuvoi kaikissa asioissa, jos vain suinkin 
pystyi, jopa ennen kuin saavuin Lontooseen. Hänen avullaan pääsinkin hyvin kaiken suhteen 
alkuun. Hänen kanssaan myös ystävystyimme paremmin ja pidämme varmasti yhteyttä vielä 
jatkossakin. Jatkomajoituksissa minulla ei sitten ollutkaan niin hyvä onni, vaan niiden 
seurauksena palasin takaisin Suomeen hieman etuajassa. 

KELA onkin sitten ihan oma aiheensa mistä kirjoittaa. Heidän toimintansa ihmetyttää minua 
suuresti ja heidän toimintansa on todella sekavaa näinä päivinä. Kukaan ei tunnu tietävän 
miten toimitaan, tai heillä ei ole yhdenlinjaista toimintatapaa miten asioita hoidetaan. Joka 
asiaan sanotaan, että kaikki on tapauskohtaista. Mielellään en heidän kanssaan asioisi 
laisinkaan jos saisin valita. Ensin hakiessani korotettua opintotukea, sain vastaukseksi, että 
korotettu opintotuki oli näinä päivinä korotettu opintolaina. Seuraavaksi hakiessani asumiseen 
tukea, minulle kerrottiin, että Airbnb tai hotellimajoitusmuodot eivät kelvanneet asumistuen 
saamiseen. Keskustelin aiheesta puhelimitse heidän kanssaan ja tuohtuneena valitin, että jos 
tuo on halvin muoto saada majoitus ja te hylkäätte sen vain sen takia että luulette sen olevan 
hotellin tyylinen majoitus… Loppuen lopuksi postissa tulleessa päätöksessä kuitenkin luki, että 
minulle oli päätetty antaa lisätukea asumiseen. 

Terveydenhoitajan juttusilla tuli myös käydä ennen kuin annettiin suostumus lähteä ulkomaille 
työharjoitteluun. Tarkistettiin että rokotukset olivat kunnossa ja että muutenkin mieleltään oli 
niin sanotusti valmis lähtemään ja että pärjäisi maailmalla. 

- Millaisia taitoja ja tietoja opit  
 työssäoppimispaikalla 
 vapaa-ajalla 

Opin todella paljon pitsin leikkaamisesta, kohdistuksesta, ompelusta ja työstämisestä. Myös 
monenlaisia ompelua helpottavia ja nopeuttavia ompelutapoja, jne. 

Omalla vapaa ajallani päätin etsiskellä paikkoja mistä löytäisi hyviä kangaskauppoja. Halusin 
selvittää minkä hintaisia kankaat olivat siellä päin. Pääosin keksin lähteä käymään 
kangaskauppoja läpi sen takia, että olen menossa naimisiin ensi kesänä ja mielenkiinnosta 
halusin mennä katsomaan, josko Lontoosta löytäisin hieman upeamman näköistä ja 
laadukasta pitsiä hääpukuuni. Olen päättänyt teettää hääpukuni ompelijalla. Itse löysin ensin 
hieman kalliimman alueen, josta löytyikin hyviä vaihtoehtoja, mutta totta kai henkilö, joka oli 
asunut Lontoossa kauemmin ja on ompelija, tiesi paremmin. Miinan avulla löysin todella 
ihanan kadun Shepherd’s Bushissa, jossa oli vieri vieren kadun molemmin puolin pitkän 



                                                                                                                  

matkaa todella monta kangaskauppaa. Kaikki olivat jollain tapaa samantyylisiä. Itselleni 
yllätykseksi hintaa pystyi tinkaamaan. 

 

- Mitä kannattaa ottaa huomioon/tekisit eri lailla seuraavalla kerralla? 
Jokin parempi keino majoituksen löytämiseen pitää kehitellä. Ensinnäkin Airbnb on ainoa 
vaihtoehto näin lyhyeksi ajaksi, ja toisekseen hyvä ja luotettava majoituspaikka on vaikea 
löytää sivustolta vain lukien toisten kommentteja. Pitäisi pystyä jotenkin katsomaan valmiiksi 
majoitus opiskelijoille, jossa olisi oikeasti hyvä asua. En ehkä toiseen otteeseen enää päädy 
Airbnb -majoitusratkaisuun, jossa asua kämpän omistajien kanssa saman katon alla, koska se 
ei loppuen lopuksi toiminut kohdallani laisinkaan.  
 

- Miten voit hyödyntää oppimiasi asioita tulevaisuudessa?                          
Totta kai otan oppimani käyttöön ompelutyössä. Tykästyin pitsin ompeluun niin paljon, että 
olen jo ommellutkin itselleni juhlamekon käyttäen pitsiä. 

 
3. vuorovaikutus ja yhteistyö 

- Miten yhteistyö toimi työssäoppimispaikalla (työkaverit, esimiehet, asiakkaat, ystävät)? 
- Ystävystyitkö paikallisten ja/tai muiden ulkomaalaisten kanssa? Kuvaile miten. 

Tulimme Miinan kanssa todella hyvin juttuun. Hän on sen tyylinen ihminen, että hän tulee 
kyllä ihmisen kuin ihmisen kanssa hyvin toimeen. Hän on taitava ompelija ja oppinut 
edelliseltä niin sanotulta ompelumestarilta paljon. Hänkin oli aikaisemmin ensin harjoittelijana 
Minna Studiolla ja on sen jälkeen jatkanut töihin Minnalle. Miina oli totta kai oppinut kaikki 
termit ja ompelusanaston englanniksi, joten kumpikin me opetimme toisillemme sanastoa niin 
englanniksi kuin suomeksikin. Minna itse on erittäin kiireinen nainen, opettaessaan myös 
pilatesta ja opiskellessaan samaan aikaan. Hän on vahva luonne ja vaikutti taiteelliselta 
persoonalta. Hän on hieman niin sanotusti häsä asioiden suhteen. Mutta jos on samaan aikaan 
niin paljon asioita ja tehtävää, ei ihme. Asiakkaita en ikävä kyllä päässyt tapaamaan. Miina 
hoiti asiakastapaamiset ja sovitukset, tuona aikana minä ompelin sen ajan aina itsekseni 
ompeluhuoneessa.  
 
Asuin oleskeluni alkuaikana Clare -nimisen naisen luona ja meistä tuli ystäviä. Usein 
juttelimme kaikenlaista, iltaisin haimme ruokaa ja katsoimme yhdessä televisiota. Olimme 
ennemminkin kuin kämppikset, vaikka olinkin vuokrannut vain huoneen hänen luotaan. Hän 
antoi minun majoittua isommassa huoneessa, koska hän tarvitsi apua pakkaamisessa ja 
tavaroiden varastoimisessa.  
 
Toisessa majoituspaikassa asui asunnon omistajan lisäksi kaksi muutakin tyttöä/naista 
Liettuasta ja Italiasta, jotka olivat myös opiskelijoita. He olivat hieman eri alalla kuin minä. 
Toisesta heistä tulee lääkäri ja toisesta farmaseutti. Tuona aikana oli mukavaa, että oli seuraa 
kenen kanssa viettää aikaa ja jutella. 



                                                                                                                  

 
Tapasin oleskeluni aikana myös aikaisemmin elämäni aikana tutuiksi tulleita englantialisia 
ystäviäni. Tutustuin heihin Australiassa asuessani jo vuosia sitten. Toista heistä en ollut nähnyt 
yli kymmeneen vuoteen. Oli todella ihanaa nähdä heitä pitkästä aikaa. 

- Miten esittelit Suomea ja oppilaitostasi? 
Kerroin keskustellessa ihmisten kanssa mistä olin kotoisin, missä Suomi on ja millaista 
Suomessa on. Näytin muutamia kuvia myös. Kerroin missä kävin koulua, millainen koulu oli ja 
mitä kaikkea opiskeluun kuului. Kuinka pitkä koulutus on ja milloin valmistuisin. Mitä ajattelin 
koulun jälkeen tehdä, jne. 
  

- Millaista palautetta sait työssäoppimispaikalta (esim. asiakkaat/esimies)?  
Hyväksytin aina kaikki korjaus- ja ompelutyöt työn tehtyä Miinalla. Mikäli jokin oli jostain 
syystä huomaamattani mennyt pieleen, hän näytti sen minulle ja jos oli tarpeen, korjasin 
asian. Jatkossa totta kai huomioin, etten tehnyt enää samaa virhettä. Kaikki palaute oli aina 
asiallista, niin hyvää palautetta kuin kritiikkiäkin.  
 

- Jouduitko ongelmatilanteisiin ja miten selvitit asiat (työkaverit, esimiehet, asiakkaat, 
ystävät)? 
Ainoat ongelmatilanteet tapahtuivat majoituksien suhteen. Ihmiset eivät mielellään halunneet 
näyttää huoneita/asuntoja ennen kuin ne varasi, mutta itselleni tämä oli tärkeää, koska yksikin 
kämppä jota kävin katsomassa, oli aivan erinäköinen kuin kuvissa ja en todellakaan olisi 
halunnut jäädä sinne asumaan pidemmäksi aikaa. Kävin monta majoituspaikkaa läpi, jopa 
hostelleita loppuen lopuksi, kun majoituspaikkaa ei meinannut löytyä. Toinen majoituspaikka 
johon lopulta päädyin, oli aluksi ok, mutta iltaisin ja öisin todella viileä, eikä omistaja halunnut 
pitää lämmitystä päällä, vaan halusi kovastikin säästää kustannuksissa. Sen osalta meille syntyi 
eripuraa ja muutaman viikon jälkeen lopulta päädyin lähtemään. Päädyin etsimään vielä 
kolmannen majoituspaikan. Eihän sekään oikein osunut nappiin ja matka työpaikalle oli paljon 
pidempi, jolloin jouduin käyttämään julkisia päästäkseni töihin. Neljännen majoituspaikan 
mennessä heti alkuun nenän edestä, lopulta päädyin keskustelemaan työpaikan ja koulun 
kanssa asiasta, ja päädyin palaamaan Suomeen hieman aikaisemmin.  
 
4. ammattietiikka 

- Miten sinut perehdytettiin työyhteisön ohjeisiin? 
Heti alkuun käytiin läpi turvallisuusasiat, näytettiin työvälineet, työtilat ja keittiö, kerrottiin 
työajat ja kuinka pitkä ruokatauko päivään kuului, jne. Mitään sen tarkempia ohjeita ei 
sinällään ollut, toki jo tähän asti opitun käyttö oli sallittua, kaikista saamistani töistä sain 
kuitenkin etukäteen ohjeistuksen mitä tehdään ja miten tehdään.  
 

- Millaisia eroja huomasit Suomessa ja kohdemaassa työpaikalla käyttäytymisessä? 
 työajan noudattaminen 



                                                                                                                  

Työajoista pidettiin totta kai samanlailla kiinni kuin Suomessakin. Töihin saavuttiin 
tiettyyn aikaan ja töitä tehtiin loppuun asti. Ilmapiiri oli kuitenkin rento ihan kaiken 
suhteen. Tärkeää oli vain saada työt tehtyä ja pukuja ilmeisesti saatiinkin ajateltua 
nopeammin valmiiksi. 

 henkilösuhteet (esim. hierarkia koskien esimiehiä ja työntekijää) 

Minna ja Miina näyttivät mielestäni enemmänkin ystäviltä kuin esimieheltä ja alaiselta. 
Totta kai Minna oli yrityksen omistaja ja päätti asioista, mutta Miina oli auttamassa 
häntä tekemään päätöksiä ja antamassa ompelijan näkökulmaa niin uuden malliston 
luomiseen, kuin materiaalivalintoihinkin.  

 ammattiylpeys meillä ja kohdemaassa 

Ammattiylpeyden huomaa aivan samanlailla täällä Lontoossa, kuin Suomessakin. 
Yrityksen pyörittäminen ja markkinoiminen on rankkaa puuhaa ja vie paljon aikaa, että 
saa puskettua itsensä esille maailmalle. Aikaisemmin Minnalla ei ehkä ole täysin ollut 
tarpeeksi aikaa yhdessä perheelle ja yritykselle, kuten hän itse kertoi, mutta nyt hän oli 
valmis ottamaan työlle tarpeeksi aikaa ja keskittyä markkinoimiseen aivan eri tasolla 
kuin aikaisemmin. Minna piipahti työharjoitteluni alkuvaiheilla myös työreissulla 
Suomessa, vieden monia häämekkoja mukanaan sovitettavaksi, joten sinnekin 
suuntaan myyntiä on, vaikka Studio/Showroom sijaitsevatkin Lontoossa. 

 
- Miten työpaikan pelisäännöt erosivat Suomesta? 

En huomannut eroavaisuutta työpaikan pelisäännöissä, vaikka olenkin eri maassa. Kaikki 
yritykset toki toimivat aina omalla tavallaan, mutta en havainnut mitään sellaista mikä olisi 
täysin ollut erilaista täällä Lontoossa ja mikä ei olisi voinut olla samoin Suomessa. Pukujen 
koot eivät olleet 36-42, vaan olivat tietenkin brittiläiseen tyyliin 10-16. Brexitin myötä asiat 
varmasti tulevat joiltain osin muuttumaan. Kun miettii kankaiden hankintoja, varmastikin 
tullimaksut saattavat korottua, jos tilaa materiaaleja ulkomailta. 
En oikein osaa muuta mainita tästä aiheesta. 
 

- Millaisia asioita työpaikallasi arvostettiin? 
Työpaikalla, niin kuin varmasti paikassa kuin paikassa, arvostetaan ahkeruutta, tietoa ja taitoa, 
valppautta työstää työtä kuin työtä, nopeutta (kuitenkaan heikentämättä ompelun laatua), 
jne. Erillisesti minulle jossain vaiheessa mainittiin vain nopeudesta, kuinka nopeasti olin saanut 
edettyä yhden hääpuvun ompelussa, mikä olikin kiva kuulla. Muuten olen melko hidas vielä 
ompelemaan. Haluan mieluummin saada hyvää jälkeä aikaiseksi. 
 
5. kestävä kehitys 

- Miten kierrätys toimi kohdemaassa verrattuna Suomeen (raaka-aineet, myytävät tuotteet, 
työtavat, jätteet) 



                                                                                                                  

Kierrätys toimii Englannissa aivan eri lailla kuin Suomessa. Sitä valvotaan tarkasti ja jos ei 
noudata sääntöjä, siitä voi jopa saada sakkoja. Työpaikalla Miina onkin tunnollinen lajittelija ja 
on muutenkin ympäristöä paljon ajatteleva ihminen. Alempana kuvat lajitteluohjeista. Ne 
kertovat ehkä paremmin miten roskat lajitellaan, kuin että kirjaisin kaiken listaksi. Roskat 
lajitellaan suurimmassa osassa paikoista vain ruokajätteeseen, ei lajiteltaviin ja lajiteltaviin 
(jotka lajitellaan sitten vielä jäteasemalla erikseen, tämä ilmeisesti alentaa huomattavasti 
ihmisten lajittelukynnystä). 
 

   

  
 
 

6. viestintä ja mediaosaaminen 



                                                                                                                  

 
- Mitä kieliä puhuit? Mitä opit kohdemaan kielestä? 

Puhuin kohdemaassa suomea, että englantia. Työpaikalla ohjaajani oli suomalainen, joten 
kommunikointi oli helppoa. Tosin termejä piti välillä varmistella, sillä Miina oli oppinut joitain 
niistä vain englanniksi. Opetin hänelle suomalaiset vastaavat termit, kun taas itse opin häneltä 
englanninkieliset termit. Muuten kommunikointi muualla tapahtui totta kai englanniksi. 
Englanninkieli ei ole varmaan vieras kenellekään. Itse olen jo aikaisemmin kommunikoinut 
enemmän englanniksi asuessani Kreikassa puolisen vuotta, asuessani Maltalla kolmisen vuotta 
ja viettäessäni parisen vuotta matkaillen Australiassa. Alku joskus muinoin tuntui hieman 
hankalaltakin, mutta kieltä oppii puhumaan vain käyttämällä sitä. 
 

- Miten tulit toimeen vieraalla kielellä (matkan alussa ja lopussa)? Kohtasitko kieliongelmia ja 
miten ratkaisit ne? 
Aina on lupa kysyä asioita. Jos on jotain epäselvyyksiä, joku pystyy varmasti aina auttamaan 
asian kuin asian kanssa. Ei tarvitse pelätä puhuuko täydellistä englantia, kunhan asia tulee 
ymmärretyksi, päästään asioissa eteenpäin. Sanan, jota ei tiedä, pystyy aina selittämään toisin 
sanoin, jolloin pystyy taas jatkamaan lausetta, tai asiaa josta oli puhumassa. Näitä asioita kävin 
läpi jo aikaisemmin ensimmäisiä kertoja ulkomailla asuessani. Olin todella ujo ja arka ihminen, 
mutta niin se vaan elämä kasvattaa maailmalla. Mielestäni eteeni ei tullut missään vaiheessa 
mitään kieliongelmia. 
 

- Miten käyttäytyminen vuorovaikutustilanteissa erosi Suomen ja kohdemaan välillä (esim. 
esimiehen kanssa, työkaverin kanssa, asiakkaan kanssa, vanhempien ihmisten kanssa)? 
Englantilaiset ovat todella ystävällisiä, kohteliaita ja auttavaisia. Heiltä jos joltain oppii hyviä 
käytöstapoja. Yrityksen omistaja ja esimieheni olivat molemmat suomalaisia, joten hirveästi 
eroavaisuuksia en sinällään huomannut. Ehkä saatoin havaita hieman enemmän kohteliasta 
käyttäytymistä, tai puhetyyliä englantilaiseen tapaan. Asiakkaita minulla ei ollut valitettavasti 
mahdollisuus tavata. Vanhempia ihmisiä totta kai kunnioitetaan Lontoossa ihan yhtä lailla kuin 
Suomessakin. 
 

- Minkälaisia eri viestintävälineitä ja medioita käytettiin yrityksessäsi? 
Yrityksessä käytössä oli puhelin ja sähköposti. Lisäksi sosiaalisesta mediasta Facebook, 
Instagram ja Twitter. 
 

- Miten pidit yhteyttä lähipiiriisi ja kouluun? 
Olin yhteydessä kouluun sähköpostitse ja perheeseeni olin yhteydessä puhelimitse, 
WhatsAppin ja Facebookin kautta. 
 

 


