
Avezzano
opetti ja ihastutti

Marraskuun lopussa ryhmä suomalaisia nuori-
so- ja yhteisöohjaajaopiskelijoita suuntasi Helsin-
ki-Vantaan lentokentälle aikeinaan nousta Italian 
Roomaan vievään koneeseen. Edessä olisi kah-
den viikon Erasmus+-tuettu LearnYoWo-työssä-
oppimisjakso Avezzanossa.

Osalla matkaan lähtevistä opiskelijoista ei ollut 
juuri lainkaan aiempaa kokemusta ulkomaille 
suuntautuvista matkoista, joten ilmassa poreili 
jännityksen tuntua. Etukäteen oli tiedossa, että 
tulevien viikkojen aikana ohjelmaan kuuluisi 
työpaikalla oppimisen lisäksi erilaisia vierailuja, 
muun muassa nuorisoalan toimijoiden luona.

Perille saavuttiin myöhään yöllä, mutta heti 
aamun valjetessa jokainen pääsi näkemään mil-
laiseen paikkaan sitä oltiin tultu: Avezzano on 
jylhien lumihuippuisten vuorten sekä vehreiden 
kansallispuistojen ympäröimä, 
noin 80 kilometriä Roomasta itään 
sijaitseva kaupunki. Asukkaita 
siellä on vajaa 45 000.

Vierailu AMFI:n toimistolla

Ensimmäisen päivän virallinen 
osuus alkoi tervetuliaistilaisuudel-
la Italian yhteystoimiston AMFI 
Internationalin tiloissa. Opiskelijat 
saivat esittää mieltä askarruttavia 
kysymyksiä ja kuulla AMFI:n toi-
minnasta yleisesti. Tämän lisäksi 
tilaisuudessa jaettiin käytännön 
ohjeita työssäoppimisjakson ajalle 

sekä vinkkejä ja suo-
situksia erilaisista 
nähtävyyksistä.

Infotilaisuu-
den jälkeen 
jokainen 
vietiin tu-
tustumaan 
omaan harjoit-
telupaikkaansa. 
Siellä opiskelijoita oli 
vastassa tuutorit, jotka 
tulisivat varmistamaan harjoittelun sujuvuuden 
ja opiskelijoiden sitouttamisen työyhteisöön. Osa 
tulisi suorittamaan harjoittelun koulussa, osa 
Montessori-leikkikoulussa, osa päiväkodissa ja 
osa järjestössä.

Opiskelijat kuvattuna AMFI:n toimiston edessä ensimmäisen infotilaisuuden jälkeen.

Avezzanon katunäkymää.



Luovuus käyttöön työharjoittelussa

Jo ennen matkaa oli tiedossa, että Italiassa eng-
lantia puhutaan keskimäärin melko vähän. Avez-
zano ei osoittautunut tässä asiassa poikkeuksek-
si. Kun yhteistä kieltä ei juuri ole, syntyy tilaa 
luovemmille ratkaisuille. Ulkomaille suun-
tautuvissa harjoitteluissa keskeistä on lisätä 
kykyä työskennellä monikulttuurisissa tiimeissä, 
parantaa kommunikointitaitoja ja kohottaa itse-
luottamusta vaativissa olosuhteissa. Tämä kaikki 
toteutui käytännön tasolla, kun erilaiset luovat 
ongelmanratkaisukyvyt pääsivät käyttöön. 

Opiskelijat saivat huomata, miten itseilmaisua 
voi havainnollistaa sanojen sijaan ilmeillä, eleillä 
ja piirtämällä. Haastavimmissa tilanteissa apuka-

verina toimi Google kääntäjä. Joitakin lauseita ja 
sanoja opiskelijat olivat harjoitelleet italiaksi, ja 
tästäkö harjoittelupaikan henkilökunta oli mielis-
sään. 

Päivät saattoivat koostua käytännön työtehtävis-
tä, kuten askartelusta ja esitelmien valmisteluista.  
Merkittävä osa oppimisesta tapahtui kuitenkin 
tarkkailemalla ja havainnoimalla esimerkiksi 
oppilaiden ja opettajan välistä vuorovaikutusta. 
Palautteen perusteella tämä osoittautui tehok-
kaaksi oppimismetodiksi tilanteessa, jossa yhteis-
tä kieltä ei ole.

Melina pääsi seuraamaan paikallista opetusta 
Corradini peruskoulussa:

- Oli mielenkiintoinen kokemus, sillä tavat oli 
niin erilaisia suomalaiseen kouluun verrattuna, 
hän toteaa.

Avezzanon katunäkymää. Opiskelijat saivat tehtäväkseen tehdä esitelmän italialaisesta kirjai-
liasta Giacomo Leopardista.

I Girasoli-järjestön työnantaja Filomena sekä opiskelijat Melina, 
Jiri, Linnea ja Mikko.



Vierailu Aielliin ja Avezzanon 
kaupungintaloon

Yksi mieleenpainuvin kulttuurivierailu suuntau-
tui entisen Fucino-järven tasangolla Marsicassa 
sijaitsevaan Aielli:n kaupunkiin. Siellä opis-
kelijat pääsivät kuulemaan La Maesa-nimisen 
nuoriso-osuuskunnan toiminnasta. 

Aiellissa on esillä huikea Borgo Universo-
niminen ulkoilmamuseo. Sen tavoitteena on 
ollut elvyttää tyhjenevää kaupunkia urbaanin 
taiteen avulla. Taide on haluttu tuoda kaikkien 

tavoitettavaksi, 
keskelle ihmisten 
jokapäiväistä 
elämää.

Opiskelijoille 
kerrottiin myös 
Aiellissa vuo-
sittain järjestet-
tävästä Borgo 
Universo-nimi-
sestä festivaa-

lista. Silloin kadut avautuvat musiikin, taiteen, 
tieteen ja värien sinfoniaan juhliakseen ”Aiellin 
kulttuurista uudestisyntymistä ja vuoropuhe-
lua, joka kietoutuu maan ja taivaan välillä.”

Toinen mielenkiintoinen vierailu oli Avezza-
non kaupungintalolla. Siellä opiskelijat pääsivät 
kuulemaan Pro-Loco nimisen voittoa tavoitte-
lenmattoman vapaaehtoisjärjestön toiminnasta. 

Yhdistyksen päätarkoituksena on kulttuurin 
edistäminen. Se järjestää kaiken ikäisille ihmi-
sille monipuolisesti erilaista ohjelmaa ja akti-
viteetteja, kuten konsertteja ja opastuksia. Pro 
Loco on Italiassa ainoa laatuaan, ja sen merki-
tystä ihmisten sosiaalisen- ja kulttuurielämän 
rikastuttajana ei ole kiistäminen.

Opiskelijat valmiina tutustumaan Aiellin upeaan ulkoilmamuseoon.

Aielli on täynnä kuvauksellisia rakennuksia.

Opiskelijat pääsivät vierailemaan Avezzanon kaupungintalolla.



Haasteita ja onnistumisia

Vaikka varsinaisella harjoittelupaikalla ja viralli-
silla ohjelmanumeroilla on luonnollisesti ensisi-
jainen rooli työharjoittelun toteutuksessa, on nii-
den ulkopuolella olevilla elementeillä myös aivan 
ilmeinen arvo. Vieras ympäristö, kieli ja kulttuuri 
ovat oppikoulu jo itsessään. Kun oman arjen 
rutiinit puuttuvat ja kotina toimii yhteisöllinen 
kommuunimajoitus, se vaatii kaikilta osallistujilta 
joustavuutta, vuorovaikutustaitoja ja kompro-
missikykyä. Sitä tältä porukalta kyllä löytyi. 

Reissuilla usein sattuu ja tapahtuu, ja niin oli 
myös tämän matkan kohdalla. Jossain vaiheessa 
harjoittelua seuraan saapui kutsumaton vieras 
nimeltä covid, ja se toi ymmärrettävästi omat 
lisähaasteensa. Osa hartaasti odotetuista ohjel-
manumeroista jouduttiin turvallisuussyistä peru-
maan. Italian koronarajoitukset ovat Suomeen 
verrattuna edelleen varsin tiukat, ja muutamien 
opiskeilijoiden tuli malttaa pysytellä visusti nel-
jän seinän sisällä. Viimeistään tässä vaiheessa oli 
selvää, miten suuri merkitys omalla asenteella 
on harjoittelujakson mielekkyyden kannalta. Oli 
ihailtavaa huomata, että vaikka lunta tuli tupaan 
ja turhautuminen oli toisinaan suurta, kukaan ei 
luovuttanut eikä keskeyttänyt.

Tämä kahden viikon matka oli haasteineen ja 
ruusuineen jokaiselle taatusti mieleenpainuva ja 
opettavainen kokemus. Kuten monet selvitykset 
ovat osoittaneet, Suomen ulkopuolella tapahtuva 
työssäoppiminen tarjoaa kokijalleen monia hyö-
tyjä ja eväitä niin työuralle kuin elämään yleensä, 
ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä: joukon 
uusia, hyviä ystäviä.

Eveliina Kaskinen

Tiina, Sara ja Melina uunituoreet todistukset käsissään. Kuvasta
puuttuu Justiina ja Mikko, jotka olivat jo ehtineet lentokoneeseen.

Hymy herkässä. Takarivi vasemmalta Karoliina, Sofia, Jiri ja Jani.
Eturivissä Leni, Linnea sekä Miika.

Vapaa-aika koostui monista mukavista hetkistä, kuten yhteisistä 
illallisista. Tässä koko porukka paikallisessa ravintolassa Allianssin 
nuorisovaihtovastaavan Tiina Hokkasen kanssa.


