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Olen kolmannen vuoden merkonomiopiskelija Uudenkaupungin ammattikoulu Novidasta. 
Kuulin mahdollisuudesta lähteä ulkomaille työssäoppimaan ja halusin tarttua tilaisuuteen. 
Lähdin yksin työssäoppimaan Avezzanoon, Italiaan, 18.11.2019 viideksi viikoksi. Matkustin 
yksin Avezzanoon saakka, perille päästyäni vastassa oli minun tuutorini. Asuin kerrostalossa, 
kolmannessa kerroksessa aivan Avezzanon keskustassa. Asunnossa asui minun lisäksi 
suomalaisia, espanjalaisia, turkkilainen ja ranskasta kotoisin oleva tuutorimme. Asunnossa 
oli säännöt ja omat siivous vuorot. Tulin hyvin toimeen muiden asukkaiden kanssa, vaikka 
monia kulttuurillisia eroja oli. Esim. espanjalaiset polttivat asunnon sisällä tupakkaa. 

Kuljin, joka paikkaan kävellen. Minulla oli Italian alkeiskurssi, jonne oli matkaa noin 3 
kilometriä. Kyseinen kurssi oli tarkoitettu henkilöille, jotka ovat juuri muuttaneet Italiaan. 
Kurssilla oli yli 20 maasta saapuneita henkilöitä. Opettajana toimi paikallinen opettaja, 
Wanda. Opetus kielenä oli Italia, joka tuotti pieniä ongelmia.  

Minun työpaikkanani oli vaateliike Benetton. Kyseiset tilat sijaitsivat aivan asuntoni vieressä. 
Benettonilla oli lasten liike, aikuisten liike ja korukauppa. Olin pääsääntöisesti töissä 
lastenpuolella. Lastenpuolen myyntipäällikkö puhui ainoastaan Italiaa, mutta hän oli 
ystävällinen ja ymmärtäväinen. Samassa liikkeessä oli kaksi muutakin naista töissä, he 
puhuivat sujuvammin englantia, mutta pääsääntöisesti kommunikoimme kääntäjän avulla. 
Työskentelin viisi kertaa viikossa. Aamulla klo 9:00-13:00. Ja jos olin aamulla koulussa menin 
illaksi töihin. Iltavuoro alkoi 16.00 ja loppui 20.00 Italiassa on Siesta aika 13-16 jolloin kaikki 
kaupat menevät kiinni, sekä sunnuntait ovat Italiassa pyhiä, jolloin kaikki kaupat ovat myös 
kiinni. Viikonloput olivat normaalisti vapaapäiviä. Vaateliikeessä työnkuvaani kuului muun 
muassa hyllyttäminen, vaatteiden viikkaaminen ja varaston täyttäminen/tyhjentäminen. Työ 
oli mukavaa ja minua neuvottiin aina aluksi ennen kuin aloin tekemään töitä vaikkei yhteistä 
kieltä aina löytynytkään. Töissä minulle tarjottiin aina kahvia. 



Kuvassa minä ja työkaverini 

 Benettonin lasten vaateliike. 

Työn lisäksi minulla oli paljon vapaa-aikaa, jonka käytin tutkimalla Italiaa. Matkustelin 
muiden asuntoni asukkaiden kanssa. Kävimme Tivolissa, Roomassa, Vatikaanissa, Celanossa, 
Pescarassa ja tutkimme Avezzanoa.  

Matka opetti minulle todella paljon. Tutustuin aivan uskomattoman ihaniin ihmisiin, näin 
Italiaa enemmän kuin osasin odottaa, oppisin hurjasti englantia, Italiaa ja hiukan espanjaa, 
ranskaa ja turkkia. Sain lisää rohkeutta ja aivan mahtavan ystävän. Kokemus oli 
ainutlaatuinen, jonka ansiosta suosittelen työssäoppimista ulkomailla jokaiselle, joka on 
vähänkään kiinnostunut samanlaisesta kokemuksesta. Suuri kiitos myös kaikille hankkeessa 
mukana olleille sekä Erasmukselle. 



 Paikallinen ostoskeskus 

  

Kuvassa espanjalaiset ja minä, Tivolin Villa D’Este 



 Meidän ranskalainen tuutorimme 

 

Avezzanon keskustassa oli koko joulukuun ajan erilaisia kojuja, joissa myytiin ruokaa ja 
erilaisia käsitöitä. Keskellä aukiota oli jääkaukalo. 



 ’ 

Avezzanon aukio toiseen suuntaan. Joulukuusen oikealla puolella näkyy Benettonin kaksi 
näyteikkunaa. 

 Colosseum 



 Vatikaani 

 Trevin suihkulähde 

 



 Kuvassa turkkilainen Dougan, suomalainen 
Anneli ja espanjalainen Enrique. 

  

Pescarassa paistoi aurinko ja siellä oli todella lämmintä.  



 Avezzanon rautatieasema 

 Celanon rautatieasema 



 

Avezzanon bussiasema. 

 

Kuvissa minä ja Loimaalla opiskeleva Anneli. 



 

Kuva matkalta koululle.  

 

 


