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Työskentelin Avezzanossa paikallisessa palvelutalossa. Asukkaita oli kolmessa kerroksessa ja 
alhaalla oli toimintakyvyltään hyväkuntoisia asukkaita, taisi olla mielenterveysongelmia 
sairastavia ja kehitysvammaisia. Ylhäällä oli huonokuntoisimmat asukkaat, itse työskentelin 
toisessa kerroksessa, jossa oli enimmäkseen vanhuksia ja muutama jonkinlaista 
kehityshäiriötä sairastava. Asukkaita toisessa kerroksessa oli 19. Työ piti sisällään paljon 
perushoitoa, lääkehoitoa toteutti ainoastaan sairaanhoitajat ja Sisaret. Heillä ei ollut 
lähihoitajia, vain assistentteja, sairaanhoitajia ja Sisaria. Sairaanhoitajien ja Sisarten työ 
vastaa paljon lähihoitajan työtä Suomessa. Paikka oli suomalaiseen hoitokotiin verrattuna 
aika uskonnollinen ja Don Orione on ollut kai jonkinlainen pyhimys ja parantaja, jonka 
muistolle kyseinen paikka on perustettu.  

 Hoitajamitoitus ei ollut sen parempi kuin meillä Suomessakaan ja koin työn Italiassa 
fyysisesti paljon raskaampana mitä täällä. Heillä ei ollut sähkösänkyjä, apuvälineitä eikä 
kuntouttavaa työotetta. Lähestulkoon kaikki asukkaat olivat vaipoissa ja iltavuoroon 
mennessä kanssani oli kaksi assistenttia, joiden kanssa vaihdoimme vaippoja melkein kaksi 
tuntia. Hoitajilla on kyllä kroppa siellä kovilla 😀😀. Suomalainen sairaanhoito on paljon edellä 
monessakin asiassa ja yllätyin, miten alkeellista Italiassa oli, sillä se kuuluu kuitenkin 
Eurooppaan. Työkaverit vaikuttivat mukavilta ja sydämellisiltä ihmisiltä, harmi ettei yhteistä 
kieltä heidän kanssaan oikein ollut. Olisin muuten kertonut itsestäni vaikka ja mitä ja 
tutustunut heihin paremmin! 😊😊. Tein viisi tuntisia työpäiviä, työntekijät olivat tyytyväisen 
oloisia työhönsä ja työympäristöönsä.  

 

Hennan kanssa tuli reissattua Roomassa, Tivolissa ja Celanossakin käytiin nopeasti 
viimeisellä viikolla. Celano on kaupunki aivan Avezzanon vieressä. Italia on täynnä ihania 
kahviloita, ravintoloita, vaatekauppoja ja komeita miehiä 😀😀. Jäätelöä tuli syötyä paljon ja 
viiniä juotua kohtuullisesti. Gluteeniton ruokavalio tuotti aika paljon haasteita, valikoimaa 
oli todella vähän. 

 

Olen tyytyväinen ja iloinen lähdöstäni vaihtoon, matkaan mahtui monta ihanaa kohtaamista 
ja kokemusta, tietysti hiukan epätoivoakin koti- ikävän sattuessa. Kotiin palasin monta 
kokemusta rikkaampana. Nyt tiedostan sen, miten hyvin asiat Suomessa on enkä pidä 
itsestäänselvyytenä sitä, että muualla maailmassa asiat olisivat näin. Jäin kaipaamaan Italiaa 
ja varmasti palaankin sinne vielä tulevaisuudessa ihan vain lomailun merkeissä 😊😊. 

 


