
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallinnon henkilökunnan jäsen 

Työssäoppimispaikkani oli ison ammatillisen koulun kansainvälisten asioiden toimisto. Avustin 
Euroopan toiminnoista vastaavaa opettajaa kansainvälisissä asioissa. Kirjoitimme hakemuksia, 
järjestelimme tulevia opiskelijavaihtoja, julkaisimme koulun kansainvälisiin toimintoihin liittyvän 
logokilpailun opiskelijoille, suunnittelimme kansainvälistymisstrategiaa koululle ja kävimme 
muitakin neuvotteluja eri alojen kv-yhteyshenkilöiden kanssa. 

Kaupunki oli perienglantilainen ja viehättävä. Asuin vanhassa 1500-luvun B&B:ssä. Tullessani 
omistajat esittäytyivät etunimillään ja kysyivät minultakin vain etunimen. Suihkusta sai tulemaan 
vettä siten, että ensin vedetään vessan katossa olevasta narusta, jolloin suihkukaapissa olevaan 
sähkökaapin näköiseen tauluun saadaan virta. Sen jälkeen painetaan sähkökaapin katkaisijaa, jolloin 
vettä alkaa tulla suihkusta. Taulusta myös säädetään veden lämpötilaa. Vipuja ei siis suihkussa ole. 
Tämä järjestely on tehty sen vuoksi, että lain mukaan samanaikaisesti ei saa koskea vesihanaan ja 
valokatkaisijaan. Uusissakin rakennuksissa käsienpesualtaissa on kylmä- ja kuumavesihana 
erikseen. Seurailin, miten paikalliset ihmiset itse selviävät tästä tilanteesta. Jos kuuma vesi on 
tulikuumaa, yleensä lavuaarissa on tulppa, jolla veden saa sekoitettua sopivaksi. Jos tulppaa ei ole, 
kuuma vesi on silloin yleensä sopivaa. 
 
Suomen töpselit eivät käy Englannissa, vaan mukana pitää olla kolmipiikkinen adapteri. Sen lisäksi 
kannattaa muistaa, että pistorasiasta ei välttämättä tule virtaa, ellei käännä siinä olevaa on/off –
katkaisijaa päälle. 

Koulussa opiskelijoiden työpäivä kestää yleensä klo 9.00-16.00. Aamupäivällä heillä on tauko klo 
11.-11.30, jolloin he istuvat kahvilassa ja syövät hedelmiä, leipiä, perunalastuja ja limsaa. 
Lounastauko heillä on klo 13.00-14.00.  

Osastojen henkilökunta kävi yhdessä kahviossa tauolla aamupäivisin klo 11.00 ja syömässä klo 
13.00. Heillä ei ole työnantajan tarjoamaa kahvia, vaan jokainen ostaa sen itse automaatista. 
Iltapäivällä heillä ei ollut yhteistä taukoa, vaan joku haki kahviosta teetä ja kahvia kaikille 
halukkaille. 

Opettajilla oli työhuoneiden ovet auki koko päivän. Vaikka he eivät itse olleet paikalla, pöydillä oli 
digikamerat, puhelimet, autonavaimet ja käsilaukut ilman valvontaa. 

Opettajainkokouksessa taideosastolla oli mukana kaikki opettajat ja kunkin vuosikurssin 
opiskelijoita. Opiskelijoilta kysyttiin mielipiteitä opetuksesta, hyviä ja huonoja. Kokoukseen tuotiin 
mandariineja ja keksejä, mutta jokainen toi omat juomat. Mandariineja kaikki kutsuivat 
appelsiineiksi... Kyse oli taideopettajista ja kokouksessa opettajista lähes kaikki piirtelivät. 

 
Koululla on Intranetin sijasta Staffnet, mihin opettajat voivat laittaa kommentteja opiskelijoista 
henkilökunnan nähtäväksi sekä Studentnet opiskelijoiden kommunikointia ja tiedonlevitystä varten. 

Koulussa henkilökunta ei kättele vieraitaan kovinkaan paljon. He myöskin käyttävät etunimeä ja 
ovat melko epämuodollisia. He eivät edes kysy sukunimeä. Osastojen johtavat opettajat tosin 
pukeutuvat erittäin muodollisesti, miehillä on puku ja kravatti esimerkiksi auto-osastolla ja 
rakennusosastolla. 



Vasemmanpuoleisen liikenteen lisäksi muitakin eroja löytyy. Taksikuskilta etäisyyksiä kysyessäni 
hän ilmoitti kaiken maileina ja muutti ne kyllä pyydettäessä kilometreiksi. Esimerkiksi skoottereissa 
pitää olla matkamittari maileina, kilometrimittari on lain vastainen. Kun kysyin lämpötilaa, 
taksikuski vastasi "51 astetta". Hän siis käyttää Fahrenheiteja ja se asteikko oli käytössä myös auton 
mittarissa (51 F = 10 C ). Kellonaika ”half 4” ei ole puoli neljä, vaan half past four. 

Englantilainen kollega oli ajanut ylinopeutta. Ensimmäisellä kerralla siitä saa sakot ja kolme tähteä 
ajokorttiin. Toisella kerralla saa valita toiset kolme tähteä tai päivä autokoulua. Tarpeeksi monista 
tähdistä menettää ajokortin tietyksi ajaksi. Senpä vuoksi ko. opettaja oli valinnut yhden päivän 
autokoulussa; aamulla oli kolme tuntia teoriaa ja iltapäivällä kolme tuntia ajo-opetusta. 

Kaduilla ja käytävillä on liikenteen tapaan vasemmanpuoleinen liikenne. Aiheutin usein hämminkiä 
kävelemällä ihmisiä vastaan oikealta puolelta. Englantilaiset ovat niin kohteliaita, että ottavat tästä 
syyn itselleen ja pyytelevät anteeksi, myös opiskelijat. 
 
Toimistoihin tuli uudet kierrätysroskakorit. Kaikki työntekijät eivät tästä tienneet, vaan kyselivät 
muilta, mitä roskakoreille on tapahtunut. Uuteen siniseen roskakoriin laitetaan kaikki kierrätettävät 
materiaalit (puhdas paperi, muovi ja metalli). Lasi laitetaan vielä eri paikkaan. Punaiseen 
roskakoriin laitetaan likaiset roskat, eli jäte, joka kaivetaan maahan maatumaan (sipsipussit, likaiset 
muoviset salaattirasiat, yms.). Komposti on kuitenkin vielä erikseen. Koululla on ympäristöryhmä 
”Environmental group”, jossa on jäseniä eri aloilta ja opiskelijakunnasta. Ryhmä pohtii yleisiä 
ympäristöasioita koululla, kuten muovisten ruokailuvälineiden ja astioiden poistamista. 

Uudessa toimistorakennuksessa oli automaattiset valot. Kun liiketunnistin ei havaitse liikettä 20 
minuuttiin, valot sammuvat automaattisesti. Toimistossa kävi henkilökunnan edustaja tarkistamassa 
terveys- ja turvallisuusasioita. Hän katsoi työtilat ja niiden kunnon sekä esteettömyyden 
lattiatiloissa. Hän mainitsi lattialla olevasta projektorista, pyysi siirtämään sen jonnekin, mutta ei 
merkinnyt sitä puutelistaan. 

Aamiainen B&B:ssä oli tuhti perinteinen ”Full English Breakfast”. Se sisältää papuja, pekonia, 
kananmunia, paistettua tomaattia, paistettuja sieniä ja makkaraa. Paahtoleipää, tuoremehua, hilloja, 
muroja ja teetä oli vielä automaattisesti esillä. Maitopullot tuodaan yhä joihinkin koteihin ulko-oven 
taakse aamuisin. Osa ostaa maitonsa kaupasta tai paikallisten tuottajien kaupoista, joista saa myös 
kananmunia, juustoa, jne. Lauantaiaamun markkinoilta saa mm. paikallisesti tuotettua lihaa, joka 
tuntui olevan suosiossa. 

Lounastunnilla koulun opiskelijaruokalassa myytiin ranskalaisia perunoita ja limsaa. Perunat 
pakattiin vielä muovirasiaan, jotka opiskelijat tyhjensivät sitten ruokapöydissä. Ruokalan takaosassa 
oli myös tiski ”terveellisempi vaihtoehto”, jossa oli sokerihuurrettuja muroja ja suklaamuroja. 
Yhdessä kulhossa oli myös hedelmäsalaattia. Koulu pitää perunalastut ja virvoitusjuomat 
myyntipisteissä, koska heillä on myös aikuisopiskelijoita ja periaatteena on tarjota vaihtoehtoja 
asiakkaille. 

Opettajien käyttämä ruokala tarjosi vähän perinteisempää ruokaa, mutta juomina oli 
virvoitusjuomia, kahvia ja teetä. Vesihanaa ei ollut, vaikka kraanavesi on juomakelpoista. 
Opiskelijoiden kahvilassa oli vesiautomaatti. Ruokalassa oli salaatteja, lämpimiä ruokia, perunaa 
jne., mutta ne olivat henkilökunnan mielestä liian juustokuorrutettuja. 

Kaduilla ei näe lenkkeilijöitä. Kukaan ei osaa neuvoa, missä voisi pimeällä lenkkeillä, koska 
puistoon ei pääse enää pimeän tullessa ja kadut ovat melko pimeitä ja kapeita. Erään 



kuntokeskuksen urheilukentän juoksuradalle pääsee juoksemaan maksusta. Hinta on 2,80£ päivällä 
ja 5,00£ illalla, jos kentälle tarvitsee sytyttää valot. Kuntosalille ei pääse kertamaksulla, vaan pitää 
ostaa koko vuoden jäsenyys ja sitäkin pitää jonottaa. Koulun urheiluosaston ihmiset myöntävät, että 
tämä on este ihmisten liikunnan harrastamiselle. 

Kävin paikallisen kuoron harjoituksissa kaksi kertaa. Laulajat menivät istumaan mihin halusivat, 
yleensä yksi ääni samaan paikkaan, mikä ei tosin ollut pakollista. Äänenavaus kesti n. 10 minuuttia 
ja harjoitukset kokonaisuudessaan 1,5 tuntia. 

Cambridge on lähellä Bury St. Edmundsia ja siellä kannattaa käydä. Helpoimmin sinne pääsee 
bussilla, koska molemmissa kaupungeissa bussiasema on keskellä kaupunkia. Menopaluulippu 
maksoi 5 puntaa ja matka kesti reilun tunnin. Cambridgessä kannatta käydä ainakin Kings Collegen 
yliopistoalueella ja kappelissa sekä sen takana olevalla joenranta-alueella. 
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