
Kokkolan kauppaopiston liiketalouden opiskelijat 

Maanantaina saavuimme Italiaan. Matka meni nopeasti ja leppoisasti. Kun pääsimme perille 
Malpensan lentokentälle, jouduimme aika kauan odottelemaan vastaanottavaa henkilöä. Kentältä 
menimme suoraan tutustumaan työpaikkaamme. 

Seuraavana päivänä lähdimme koulun järjestämälle retkelle, Como nimiseen paikkaan. Siellä 
kävimme kahdessa goottilaisessa kirkossa, jotka olivat todella upeita. Kiertelimme pienellä laivalla 
ympäri järveä, josta katselimme upeita vuorimaisemia ja rantauduimme tutustumaan linnaan 
nimeltä Villa Charlotta. Linna itsessään oli täynnä vanhoja maalauksia ja esineitä. Lisäksi 
ulkopuolella oli upea puutarha, johon oli ihan oma karttakin. Reissussa meni koko päivä ja sieltä jäi 
hyvät muistot ja paljon kuvia! 

Työ koululla oli hyvin helppoa, eikä aivotoimintaa kaivattu. Työ oli papereiden järjestelyä, 
skannausta ja hieman Wordin käyttöä, mikä ei ollut uutta meille. Kielimuurin takia oli hyvin 
ymmärrettävää, ettemme voineet tehdä haastavampia töitä. Mutta ainakin paperit ovat nyt 
järjestyksessä meidän ansiostamme. Työtoverit olivat ystävällisiä ja halukkaita puhumaan englantia, 
vaikkeivät paljoa sitä osanneetkaan. 

Italialaiset puhuvat paljon kovempaa ja enemmän kuin suomalaiset työpaikalla ja muutenkin. 
Ruokailuajat olivat erilaiset, italialaiset syövät myöhemmin päivällisen. Ihmiset olivat rentoja, 
mutta kiireisiä. Työpäivät olivat pitkiä. Arkisin italialaiset ovat aika paljon menossa ja valvoivat 
myöhään. Aamupalaan kuului esim. keksit tai leivokset, joista sai nopeasti energiaa. Lounas syötiin 
n. klo 13 tai sen jälkeen ja illalla n. klo 21 syötiin vasta päivällinen. Kaupat olivat kiinni n. 3 tuntia 
keskellä päivää ja silloin italialaiset yleensä nukkuivat. Kaupat menivät myös illalla aikaisemmin 
kiinni kuin Suomessa. Esim. vaate- ja ruokakaupoilla oli lähes samat aukioloajat. Kaupat olivat 
kiinni aina sunnuntaisin ja keskiviikkoisin iltapäivällä. 

Ihmiset Italiassa ovat avoimempia kuin Suomessa, ja tuntemattomatkin ihmiset saattoivat tulla 
tervehtimään. He viettävät paljon aikaa perheensä ja sukulaistensa kanssa. Sunnuntaisin yleensä 
syötiin illallista yhdessä. Italialaisten asuntojen ilmastointi ja lämmitys eivät ole yhtä hyvätasoisia 
kuin Suomessa. Asunnon vuokraaminen ja lämmittäminen on kalliimpaa. 

Matkasta opimme paljon Italian kulttuurista. Lisäksi englannin kieltä tuli harjoitettua. Muutamia 
italialaisia sanoja ja lausahduksiakin opimme. Matka oli hyvin järjestetty ja kaikki meni kaikin 
puolin hyvin. Italian kielen osaaminen olisi ollut plussaa. 
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