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Olen aina halunnut käydä Englannissa ja mahdollisesti myös asua siellä, tämä 
työssäoppiminen oli siis oiva tilaisuus.  
 
Saimme opettajien, entisten kävijöiden ja Internetin kautta aika hyvän idean siitä, 
minkälainen paikka Bury St. Edmunds on. Kaupunki on siis suhteellisen pieni, kaikki on 10 
minuutin kävely matkan päässä, ja ulkonäkö on ns. hyvin stereotyyppinen englantilainen 
kaupunki. Kaikki rakennukset ovat siis kivisiä, ovet ovat kirkkaan punaisia ja sinisiä, 
punaisia puhelin koppeja joka paikassa, ja pubeja lähes joka tien varrella. 
 
Työssäoppimispaikkamme on pääasiassa vaatekauppa, mutta siellä on myös koti- ja 
sisustustarvikkeita, kosmetiikkaa ja ylimmässä kerroksessa on myymälän oma ravintola.  
Henkilökuntaa riittää joka osastolla paljon, koko liikkeessä on noin 100 työntekijää. 
Henkilökunta koostuu siivoojista myyntihenkilöihin ja ravintolan kokkiin asti, jne. 
Työskentelin miesten vaateosastolla, jossa sain tehdä perus vaatekauppa-alan töitä. Eli 
siistiä esillä olevia vaatteita, laittaa esille uusia vaatteita, avustaa asiakkaita, pyörittää 
sovituskoppitoimintaa jne. 
 
Tavoitteena oli siis nähdä vähän miten Englannin työelämä vaihtelee verrattuna Suomen 
työelämään. Myös tavoitteena oli oppia puhumaan englantia sulavammin ja luontevammin. 
Koska tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun tein töitä vaateliikkeessä, itse työstä en 
varsinaisesti oppinut mitään uutta. Opin jonkin verran uusia sanoja eri vaatteille ja opin 
kommunikoimaan asiakkaiden kanssa. Eli peruslauseet alkoivat tulla luontevasti kuten 
esimerkiksi ”Voinko auttaa jotenkin?”.  Opin tietenkin myös vähän kulttuuria ja uusia 
ilmaisuja. 
 
Työkulttuuri poikkeaa sillä tavalla, ettei Englannissa ole läheskään niin paljon taukoja 
työpäivän aikana kuin Suomessa. Täällä ei siis ole ns. kahvitaukoja ollenkaan, vaan sen 
sijaan on pitempi ruokatauko. Täällä tehdään myös enemmän yhteistöitä, eikä vaan tehdä 
omaa asiaa koko ajan, kuten suomessa monesti tehdään.  Myös asiakkaiden kanssa 
kommunikoidaan enemmän. Täällä myös on minun mielestäni huomattavan paljon nuoria 
töissä, eli 16–20 ikäisiä, verrattuna siihen, missä itse asun. Ilmeisesti täällä on aika  
yleistä lopettaa koulunkäynti peruskoulun jälkeen ja aloittaa työelämä.  
 
Asuimme neljän tähden itsepalvelutalossa, lähellä keskustaa. Kaksikerroksisessa 
kivitalossa vuodelta 1846, joka oli ihan mukava. Ulkoa kuului melko selkeästi sisälle 
ihmisten puheet, muut äänet ja vieressä olevan kirkon kellot, mutta niihin kaikkiin tottui 
aikanaan. Kaikilla oli oma makuhuone yläkerrassa, missä oli myös kaksi kylpyhuonetta ja 
alakerrassa yksi lisää, ja keittiö, missä oli myös pyykinpesukone, ruokailuhuone ja pieni 
olohuone.  
 
Vapaa-ajalla kävimme kiertämässä monia lähellä olevia vaatekauppoja, vuokrasimme 
elokuvia Blockbusterista ja kävimme kirjastossa käyttämässä Internetiä. Elokuvateatteri ja 
museoita on myös, mutta me emme käyneet näissä. Meidän lähellämme myös sijaitsi 
Abbey Gardens, joka on iso hieno puisto myös näin talviaikaan. 
 
Oli hyvä reissu loppujen lopuksi ja olen iloinen että päätin ottaa tämän kokemuksen 



vastaan. Ehkä tuli vietettyä vähän enemmän aikaa kämpillä kun oli odottanut, kun 
kaupungissa ei ollut oikean kauheasti tekemistä tai nähtävää. Aika meni nopeasti ja olisi 
ollut mukavaa olla vielä pari viikkoa lisää. Ja kun joskus vielä käyn Englannissa, tulen 
varmasti käymään myös Bury St Edmundia katsomassa. 
 


