
Kokkolan kauppaopiston opettaja 

Jag jobbade på ett företag verksamt med design av logotyper och annat material för företaget, 
illustrationer (främst barnböcker), multimedia och webdesign. Jag arbetade med redigering av 
websidor, XHTML/CSS, och lite php-programmering. 

Atmosfären på företaget är avspänd och vänlig, alla har sina arbetsuppgifter och jobbar självständigt 
med dem. Besluten gällande de praktiska detaljerna i företagets verksamhet görs ganska långt av 
gruppen gemensamt; chefens roll är rätt så nedtonad i jämförelse med finländska företag. Alla deltar 
i de praktiska sysslorna som kaffekokning, anskaffning av kex och småkakor, diskning och 
städning. Arbetstiderna är från klockan 9 på morgonen till klockan 5 på eftermiddagen, och en 
lunchpaus omkring kl 12, tillräckligt lång för att man ska hinna gå ut och köpa en lätt lunch 
(sandwich eller något liknande). 

Small talk (ett fenomen som den normala finländaren ser på med en känsla av skräckblandad 
förundran) är en viktig faktor i det brittiska samhället. Det ger engelsmännen en möjlighet att inom 
några sekunder kunna "lyssna in" samtalspartnern. Inom några få repliker vet han vilken bakgrund 
samtalspartnern har - vilken landsända den andre kommer från, vilken utbildning personen har, och 
vilken samhällsklass han/hon hör till. I normal konversation - med nya bekantskaper och med 
människor man inte känner särskilt bra - utgör den skiftande väderleken en bottenlös källa att ösa 
samtalsämnen ur . 

När man åker tåg i England bör man förbereda sig på att det kan ske förändringar i sista minuten, 
förändringar som inte syns vare sig i tidtabellerna eller i monitorn på järnvägsstationen. Mycket 
riktigt, ca 5 minuter innan tåget skulle avgå från Ipswich till Cambridge hördes ett kort meddelande 
att tåget skulle avgå från plattform 4b istället för plattform 1. Det är förstås på andra sidan 
järnvägsspåret, och ungefär så långt borta från plattform 1 som det överhuvudtaget gick att komma. 

En dag när jag vaknade var marken vit - Ipswich hade fått ca 2 cm snö under natten och snön 
fortsatte att falla ungefär fram till middagstid. Snöfall i Ipswich är relativt ovanligt - normalt får 
man snö högst en eller två gånger under hela vintern. Så min värdfamilj kommenterade snövädret 
med att jag är väldigt “privileged” som fick uppleva dethär. hmm… 
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