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Havaintoja, joita teimme Italian 
kulttuurista 
◦ Ihmiset ovat todella sosiaalisia, ystävällisiä ja haluavat aina olla avuksi 

◦ Fyysinen läheisyys on todella joka päiväisessä elämässä paljon enemmän läsnä kuin Suomessa. Italialaiset 

aina ohi kulkiessaan koskettavat olkapäätä ja antavat suukot poskille tavatessaan. 

◦ Oma perhe on heille todella tärkeä, ja usein he työskentelevät tai ainakin asuvat yhdessä oman perheen 

kanssa, kunnes perustavat omansa. 

◦ Italialainen ruoka on todella hyvää ja ehdottomia suosikkejamme oli paikallinen jäätelö, gnocchi ja 

itsetehdyt pastat ja pitsat. 

◦ Italialaiset harvoin puhuvat englantia, joten olisi suositeltavaa että osaisit puhua edes jonkin verran 

paikallista kieltä matkustaessasi varsinkin pienempiin kaupunkeihin, kuten Riminiin. 

◦ Ajankäsitys on ehkä hieman joustavampi kuin meillä suomalaisilla. 



   
  

      
 

       
      

       
       
 

       
     

     
 

        
    

Venlan top-paikka: miesten 
puku- ja vaateliike Memphis 

◦ Olin työssäoppimassa 5 viikkoa, miesten puku- ja vaateliikkeessä, suorittamassa 
myynnin tutkinnonosaa. 

◦ Työtehtäviini kuuluivat pääsääntöisesti: imurointi, järjestely, lattioiden pesu, 
pölyjen pyyhintä sekä yleinen siisteyden ylläpito. Viikkailin paljon myös 
sovitettuja vaatteita, järjestelin kenkiä sekä laitoin kokonappeja pukujen 
henkareihin. Opin myös ompelemaan käsin rusetteja, jotka päätyivät pienen 
harjoittelun jälkeen jopa myyntiin liikkeeseen. 

◦ Kielitaito osoittautui haasteeksi työpaikallani, koska meillä ei ollut yhteistä 
kommunikaation kieltä kuin yhden työntekijän kanssa, joka kävi paikalla vain 
kerran viikossa. Opin kuitenkin ymmärtämään Italiaa joissain määrin sekä 
yksittäisiä sanoja. 

◦ Työtoverini olivat kuitenkin todella ystävällisiä ja minulla oli mukavaa heidän 
kanssaan vaikka kommunikaatio osoittautui päivittäin haasteeksi. 



   
 

     
  

        
    

        
      

   

       
        

      
      

         
          

 

Veeran top-paikka: Lasten 
merkkivaatekauppa Primigi 
Store 
◦ Olin työssäoppimassa 5 viikkoa lasten merkkivaatekaupassa Primigi 

Storessa, suorittamassa myynnin tutkinnonosaa. 

◦ Työtehtäviä oli monia, mutta pääasiassa tein kaupassa järjestelyjä sekä 
viikkausta, erilaisia set-uppeja liikkeelle, näyteikkunoita ja kuorman 
purkua sekä kuorman tekemistä. Yksi työtehtävistäni oli myös palvella 
asiakkaita eritavoin. Pääsin työpaikallani tekemään myös myyntiä 
muutaman kerran englannin kielellä. 

◦ Työssäoppipaikallani ei ilmennyt muita ongelmia kuin aluksi se, että 
minun piti olla pomoni toisessa liikkeessä töissä, mutta minut 
laitettiinkin toiseen. Sen jälkeen muutaman työkaverini englannin 
kielitaito osoittautui pieneksi haasteeksi. Joka tapauksessa työkaverini 
olivat todella ystävällisiä ja ottivat minut todella lämpimästi työpaikalle 
vastaan ja saivat minut kokemaan itseni hyvin tärkeäksi ja tarvittavaksi 
työyhteisön jäseneksi 



  

  

    

 

 

        

       

             

         

                 

Suositukset reissusta 

Riminissä: 

◦ La Romana, jäätelöpaikka 

◦ La Mi Mama, ruokapaikka 

◦ Jos on hyvä ilma käy kävelemässä rannoilla! 

◦ Le Befane, ostoskeskus 

◦ Sbionta, ruokapaikka 

◦ Käy mahdollisimman paljon syömässä eri ravintoloissa ja käppäile ympäri kaupunkia 

Riminin ulkopuolella: 

◦ San Marino, käy kävelemässä linnoituksissa ilta-aikaan, jotta näät auringonlaskun vuorelta! 

◦ Firenze, täynnä nähtävyyksiä joissa on helppo käydä, mutta ehdottomasti Firenzen näköalapaikka, josta äet koko kaupungin! 

◦ Bologna, hyvää ruokaa, kaunis kaupunki, ja upea kirkko vuoren huipulla 

◦ Milano, koko kaupunki itsessään, sekä lukuisat shoppailumahdollisuudet ja ihanat kaupat mutta Duomo di Milano on pakko käydä katsomassa, myös sisältä! 



 

      

   

  

       

    

     

  

     

 

Arkielämää Riminissä 

◦ Asumuksen tasoon kannattaa varautua, et asu hotellissa, joten taso ei ole sama. 

◦ Asunnosta löytyivät perustarpeet, kuten mikro, jääkaappi, hella, sängyt, wc-tilat. 

◦ Voit joutua hankkimaan itse siivous- sekä ruoanlaittovälineet. 

◦ Ruokakauppana suosittelemme Conadia, sieltä ei kuitenkaan kaikkea samaa ole tarjolla kuin Suomessa, 

joten varaudu pieneen ruokavalion muutokseen, vaikka kaikki tarpeellinen on kuitenkin saatavilla. 

◦ Liikenne on hyvin ruuhkaista, ja joskus hankalaakin kun aikataulut harvoin pitävät, mutta bussiliikenne on 

ehdottomasti kokemisen arvoinen. 

◦ Taskuvarkaat ovat hyvin yleisiä joka puolella, joten pistä pikkulaukku takin alle ja pidä puhelimestasi 

tiukasti kiinni. 



 

      

 

   

  

      

Yhteenveto reissusta 

◦ Pääsimme näkemään uutta kulttuuria aivan eri näkökulmasta asettuessamme tavalliseen 

arkielämään uudessa maassa. 

◦ Opimme arvostamaan suomalaista kulttuuria sekä mahdollisuuksia kotimaassamme, jotka ovat 

meille itsestään selviä. 

◦ Opimme nopeaa ongelmanratkaisu kykyä haastavissa tilanteissa, jossa samalla meidän piti pärjätä 

itsenäisesti. 



   

SAAPUMINEN ITALIAAN 
Ensi näkymä astuessamme ulos Lentokoneesta, ja junasta ulos Milanossa! 



 
       

NÄHTÄVYYKSIÄ RIMINISTÄ 
Vasemmalla tunnettu Malatestianon temppeli, keskellä aukio Piazza Cavour ja oikealla Augustuksen Riemukaari. 



 
         

    

KUVIA REISSUISTA 
Vasemmalla Milanon tuomiokirkko, seuraavassa kuvassa Linnoitus San Marinon huipulla, seuraavassa näkymä Firenzen 

näköalapaikalta ja oikealla kuva Firenzen kanaalin ylittävästä sillasta. 



    

   

RUOKAKUVIA 
Vasemmalla jäätelöt lempipaikastamme La Romanasta, keskellä lempipitsapaikkamme Sbionta ja oikealla lempiravintolamme 

La Mi Mama, jossa söimme gnocchia. 



 
          

  

KOHTI KOTIA 
Lähdimme kotiin reissusta haikein mielin jättäen tutuksi tulleen ihanan kaupungin ja maan, kokien että olimme saaneet 

kaiken tästä reissusta irti! 


