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Liivi on aloittanut työt hoitajana vanhainkodissa. Hän pitää työstään kovasti, mutta se

on hänestä myös todella raskasta sekä fwsisesti että henkisesti. Liivi pitää kunnostaan

huolta urheilemalla ja liikkumalla, mutta myös psyykkinen hyvinvointi on tärkeää. Liivi

ajattelee, että kun työkaverit tuntee hyvin ja heidän kanssaan on helppo kommunikoi-

da, se auttaa myös työssä jaksamista. Kun näkee, että toista surettaa tai harmittaa, pelk-

kä ystävällinen hymykin voi ilahduttaa. Työpaikan hyvä ilmapiiri riippuu joskus pienis-

täkin asioista.

Koska Liivi tekee vuorotyötä, menee pitkään ennen kuin hän on tavannut kaikki uu-

det työkaverinsa ja tutustunut heihin. Hän yrittää kuitenkin olla aktiivinen ja esittäytyä

aina kun tapaa uuden ihmisen. Aluksi Liiviä hämmästytti, ettei hoitotyössä ole Suomes-

sa tapana kätellä. Aina voi kuitenkin tervehtiä jollain muulla tavalla. Työskennellessä

ei voi puhua työkaverin kanssa omia asioita, mutta kahvihuoneessa on aina iloinen

puheensorina. Se on Liivin mielestä paras paikka tutustua kollegoihin. Siellä puhutaan

tietenkin hoidettavista asukkaista, mutta usein myös vapaamuotoisemmistaja henkilö-

kohtaisemmista asioista. Suomalainen small talk voi koskea esimerkiksi säätä,

televisio-ohjelmia tai ajankohtaisia tapahtumia.

Liivi on nyt tauolla ja syö kahvihuoneessa omia eväitä. Taukohuoneeseen tulee

Terttu, jota Liivi ei ole vielä aikaisemmin tavannut, ja Liivi alkaa jutella hänen kanssaan•
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Moikka, me ei olla varmaan vielä tavattu. Mä oon Liivi.

No hei vaan, mä olen Terttu. Tepaksikin mua monet täällä kutsuu.

Aa, mä olen kuullutkin susta paljon.

Voi apua, toivottavasti oot kuullut musta sentään jotain hyvää.

Pelkkää hyvää vain. Olen ymmärtänyt, että sä olet ollut täällä pitkään ja

sulta kysytään mielellään neuvoa,jos on tiukka paikka.

No se on kiva kuulla. Mä olen ollut täällä niin pitkään, etten osaa lähteä

poiskaan. Nyt teen enää puolikasta päivää, ja kahden kuukauden päästä

jään eläkkeelle.

No se osa-aikaisuus selittääkin sitten, miksi ei olla vielä tavattu. Onneksi

olkoon vain näin jo etukäteen eläkkeellejäämisestä.

Kiitos, kiitos. Kyllä mua vähän jännittää, miten sitä saa aikansa sitten

kulumaan. Ootko sä ollut pitkään alalla?

Melkein viisitoista vuotta, mutta mun kotimaassa mä olin sairaanhoitqja.

Mä olen kotoisin Virosta.

Ihan totta? Meillä on tiedätkö yksi toinenkin virolainen hoitaja täällä.

No joo, itse asiassa tunnen hänet ihan hyvin. Hän mulle tätä paikkaa

suosittelikin.

Aivan, no sehän on kiva, että on joku entuudestaan tuttu.

Sä olet ilmeisesti vasta tulossa vuoroon? Satoiko siellä viellä?

Joo, ihan kauhea ilma. Tuulee niin hirveästi, ettei sateenvarjo auta yhtään.

No mä katsoin, että sulla on märän näköiset vaatteet. Harmi, että kastuit.

Joo, mutta onneksi on työvaatteet erikseen, ja nää omat kamppeet ehtii

kuivua ennen kotiin lähtöä. Mut mä lähdenkin tästä tonne puku-

huoneeseen. Oli kiva tavata.

Kiitos samoin, niin mustakin!
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TEHTÄVÄ I. Lue teksti Työkavereihin tutustuminenja vastaa kysymyksiin.

1. Millaista työtä Liivi tekee, missä ja milloin?

2. Miksi Liivin mielestä on tärkeää tutustua työkavereihin?

3. Millaista keskustelu kahvihuoneessa usein on?

4. Millainen Tertun työhistoria on?


