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OPPIMINEN JA ONGELMANRATKAISU
Minkälaisia ongelmia kv-jaksolla kohtasin ja miten ratkaisin ne?
Eksyin jaksoni aikana muutamaan otteeseen, mutta neuvoa kysymällä ja Google Mapsin avulla löysin
aina lopulta perille.
Alussa koin myös paikallisen valuutan hieman hankalaksi ja hämminkiä aiheutti kolikkojen koon
epälooginen järjestys. Tällöin kysyinkin usein apua kassatyöntekijältä, jotka pääsääntöisesti olivat hyvin
avuliaita. Kuitenkin jo parin kuukauden päästä punta tuli tutuksi, eikä enää aiheuttanut ongelmia.
Pari ensimmäistä viikkoa koin olevani hyvin väsynyt ja tällöin keskityinkin työpäivän jälkeen vain
lepoon. Mutta, kun arki alkoi sujumaan omalla painollaan ja ympäristö tuli tutummaksi, jäi minulle töiden jälkeen enemmän energiaa vapaa-ajan viettoon ja uusien kavereiden näkemiseen.
Erilainen bakteerikanta aiheutti myös hieman haasteita ja tulin nopeasti Skotlantiin saavuttuani kipeäksi. Tämä kesti normaalia pidempään ja vaikeuksia aiheutti lääkärille pääsy. Yritin soittaa useampaan
paikkaan, mutta niistä sanottiin, että minun tulisi ensin rekisteröityä ja odottaa muutama viikko ennen
lääkäriin pääsyä tai maksaa £100 - £200, jotka saisin vakuutuksesta takaisin vasta myöhemmin. Tällöin
päädyin vain odottamaan, että kehoni taltuttaa pöpön.
Lisäksi törmäsin vastoinkäymiseen piilolinssinestettä ostaessani. Paikallisissa liikkeissä ei normaalisti
käyttämääni nestettä myyty ja vastaavaan olisin tarvinnut reseptin, joka aiheutti hieman hämmennystä,
koska Suomessa kyseisen nesteen saa ostettua ilman. Onneksi äitini oli tulossa käymään Edinburghissa
ja pyysinkin häntä tuomaan haluamaani nestettä mukanaan.

Mitä kannattaa ottaa huomioon / tekisit eri lailla seuraavalla kerralla
lähtiessäsi ulkomaille?
Saapuessani Edinburghiin hämmennystä aiheutti paikallinen ajokulttuuri. Edinburghissa autoilijoilla on
aina etuajo-oikeus ja monesti myös raskas kaasujalka, joten tilanteet muuttuvat nopeasti. Poikkeuksena
tähän on ainoastaan muutama risteysalue George Streetilla, mutta parempi olla tarkkana aina katua
ylittäessä.
Lisäksi ensimmäistä kertaa ratikalla matkustaessani ihmettelin kaikkien ratikoiden samaa päämäärää,
kunnes minulle kerrottiin Edinburghissa olevan vain yksi raide ja reitti, joten ei ollut väliä mihin niistä
hyppäsi. Tämän olisin voinut jo etukäteen selvittää.
Kannattaa myös aina varata käteistä mukaan, sillä yllättävän moni pieni putiikki ja pubi ei hyväksy
kortteja tai heillä on minimi maksu, jonka he suostuvat ottamaan. Tämä saattaa vaihdella £5:sta jopa
£10:aan, joten saatat päätyä maksamaan paljon enemmän kuin käteisellä.

TERVEYS, TURVALLISUUS JA TOIMINTAKYKY
Miten Suomen ja kohdemaan työpaikat eroavat toisistaan?
Työskentelin pienessä yksityisyrityksessä, alalla jolta minulla ei ole aikasempaa työkokemusta, joten en
osaa sanoa kuinka työpaikkani toimintamallit eroavat vastaavanlaisen suomalaisen yrityksen toimintamalleista. Kuitenkin keskusteluistani paikallisten tuttavieni kanssa, olen saanut sen käsityksen, että esimerkiksi säännölliset lainmukaiset loma-ajat, eivät välttämättä Skotlannissa ole yhtä taattuja kuin Suomessa. Lisäksi palkkataso on käsittääkseni korkeampi Suomessa kuin Skotlannissa. Nämä ovat kuitenkin
vain toisen käden tietoa.

Tarvitsitko kohdemaassa pakollisia ”turvallisuuskortteja”?
Mitään erityisiä turvallisuuskortteja en työssäni tarvinnut.

Mitä asioita sinun piti ottaa huomioon varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja terveytesi ennen matkaa sekä kohdemaassa niin työssä kuin
vapaa-aikana?
Skotlanti vastaa tautikannaltaan hyvin pitkälti Suomea, joten ylimääräiset rokotukset tai lääkkeet eivät
olleet tarpeen. Kuitenkin työ- ja vapaa-ajan kattava pakollinen matkavakuutus oli matkalle lähdön kannalta ehdoton.

ALOITEKYKY JA YRITTÄJYYS
Näitkö kohdemaassa jotain sellaista mitä meillä ei ole Suomessa,
joka sai sinut innostumaan ja halun tuoda idea Suomeen tai heräsikö
sinulla jopa kiinnostus oman yrityksen perustamiseen?
Pieni teepuoti, jossakin Suomen suurimmista kaupungeista, saattaisi olla hyvinkin kannattava lisä kaupungin lukuisien kahviloiden keskelle. Vastaavanlaisia pelkästään teen myyntiin keskittyviä puoteja ei
Suomessa vielä kovin montaa ole, ja terveystuotteiden suosion kasvaessa tällaiselle puodille saattaisi
hyvinkin olla tarvetta.

Mitä sellaista erityisosaamista opit, mitä meillä ei ole Suomessa?
Opin vetäisemään paikallisen vessan, mikä kuulostaa hassulta, mutta paikoittain oli hyvinkin haastavaa.
Opin myös tilaamaan McDonald’sissa itsepalvelukassalta sekä kulkemaan ja ajamaan vastakkaissuuntaisessa liikenteessä.

Jos lähtisit vaihdon jälkeen uudestaan matkalle niin, miten suunnittelisit matkabudjettisi toisin ja mitä muuta tekisit toisin?
Ottaisin vähemmän tavaraa mukaan. Oli yllättävää huomata miten vähällä tavaramäärällä arjessa oikeasti pärjää.

YHTEISIIN TUTKINNON OSIIN: TYÖELÄMÄSSÄ
TOIMIMINEN, VALINNAINEN 3 OSP
Millaisia eroja huomasit Suomen ja kohdemaan välillä työpaikkakäyttäytymisessä?
Suomessa on normaalia olla hiljaa ja keskittyä työn tekemiseen, mutta huomasin pomoni kokevan hiljaisuuden pikoittain hieman vaivaannuttavaksi.
Kuvaile omaa rooliasi työyhteisön jäsenenä:
Työskentelin pienessä varastoyksikössä Edinburghin lounais-osissa. Kollegoihini kuuluivat pääosin toinen pomoistani, yksi toimistovastaava sekä kaksi espanjalaista opiskelijapoikaa. Graafisena suunnittelijana istuin pääsääntöisesti toimistossa koneeni ääressä pomojeni antamia toimeksiantoja tehden.

Kuvaile työpaikalla olleita vuorovaikutustilanteitasi työyhteisön muiden jäsenten kanssa. Huomasitko erilaisia toimintatapoja verrattuna
Suomeen?
Small talk -kulttuuri Skotlannissa on suomalaisen silmin hyvin vahva ja tämä tuottikin joskus hieman
vaikeuksia kommunikoinnissa. Kaikki eivät aina ymmärtäneet “harvasanaisuuttani” ja kokivat paikoittaiset hiljaisuudet ehkä vähän vaivaannuttavinakin. Tämä tuntui itsestäni erittäin oudolta, sillä koen suomalaisena olevani varsin helposti lähestyttävä sekä sosiaalinen persoona.

Miten kohdemaan työpaikan toimintakulttuuri erosi Suomesta?
Millaisia asioita työpaikallasi arvostettiin?
Pomoni oli tyypillisenä yksityisyrittäjänä hyvin kiireinen ja stressaantunut, joten hän arvosti suuresti, kun
asiat hoidettiin itsenäisesti ja tehokkaasti. Hän arvosti myös oma-aloitteisuutta, maalaisjärjen käyttöä
sekä tiimityötä.

Kuvaile oman alasi työtehtäviä kohdemaassa ja pohdi niiden vastaavuutta Suomessa alan työtehtäviin.
Työtehtäviini kuuluivat kaikki yrityksen visuaaliseen ilmeeseen liittyvät tehtävät, kuten kuvien ottaminen ja muokkaaminen yrityksen tarpeiden mukaan, nettisivujen sisällön päivittäminen, ilmoitusten ja
mainonnan tuottaminen, mainosvideoiden kuvaaminen ja editointi sekä kaikki tuotteiden visuaaliseen
ilmeeseen liittyvät tehtävät. Näiden lisäksi pääsin myös silloin tällöin mukaan varaston muihin työtehtäviin sekä kaikkiin pieniin puuhasteluihin, joita pienen yrityksen pyörittäminen vaatii.
Uskon, että työtehtäväni vastaavanlaisessa Suomalaisessa pienyrityksessä olisivat hyvin pitkälti samanlaiset. Työajat saattaisivat olla ehkä hieman tiukemmat, mutta myös tauoista ja niiden pituuksista pidettäisiin varmasti vähän parempaa huolta.

YHTEISIIN TUTKINNON OSIIN: KESTÄVÄN
KEHITYKSEN EDISTÄMINEN, PAKOLLINEN 1
OSP
Miten kierrätys toimi kohdemaassa verrattuna Suomeen?
Juomatölkkien kierrätys Suomessa:
Alumiinisten juomatölkkien kierrätys tapahtuu Suomessa joko niille tarkoitettujen, pääsääntöisesti kauppojen yhteydessä toimivien, palautuspisteiden tai metallin kierrätyksen kautta. Tämän jälkeen palautetut
alumiinitölkit sulatetaan ja materiaalista valmistetaan jälleen uusia tölkkejä. Alumiinitölkit ovat erittäin
luontoystävällisiä, sillä kierrätetyn tölkin valmistus uusiokäyttöön vie vain 5% sen ensivalmistusprosessiin käytetystä energiasta ja sitä voidaan kierrättää edelleen lähes loputtomasti. Lisäksi suomalainen
panttijärjestelmä kannustaa ihmisiä niiden tehokkaaseen kierrätykseen.
Juomatölkkien kierrätys Skotlannissa:
Alumiinisten juomatölkkien kierrätys Skotlannissa tapahtuu pitkälti samalla tavalla kuin Suomessakin,
mutta poikkeaa siitä hieman käytettyjen tölkkien keräysvaiheessa. Skotlannissa kuluttaja voi palauttaa
juomatölkit kierrätykseen kolmella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on toimittaa juomatölkit niille tarkoitettuihin tölkkipankkeihin, joita sijaitsee supermarketeissa sekä kunnallisissa kierrätyskeskuksissa. Toinen
vaihtoehto on kierrättää tölkit kaduilla sijaitsevien, metallin kierrätykseen tarkoitettujen, jäteastioiden
avulla ja viimeinen on vaihtaa tölkit rahaksi tai erilaisiksi alennuskupongeiksi valitsemastasi palautuspisteestä riipuen. Tämä viimeiseksi mainittu on Skotlannissa kuitenkin vasta kokeiluasteella ja tästä johtuen
mahdollista ainoastaan muutamassa pisteessä ympäri maata. Esimerkiksi Edinburghin alueella kyseisiä
pisteitä on ainoastaan kaksi.

Anna kolme esimerkkiä miten eettiset valinnat näkyivät työpaikalla.
Teenmyyntipussit on suunnitteilla vaihtaa paperisiksi, tukkumyyntipussien tarra korvata käsinkirjoituksella ja “We are not perfect” -hyllyn lisääminen putiikkeihin, jotta vältyttäisiin vain hieman viallisten tuotteiden turhalta hävikiltä.

Kerro esimerkkien avulla kohdeltiinko kaikkia tasa-arvoisesti työssäoppimispaikallasi ikään, kulttuuriin, sukupuoleen, seksuaaliseen
suuntautumiseen katsomatta jne.?
Rosevear Tea:n henkilökuntaan kuuluu ainoastaan kaksi syntyperältään aitoa skotlantilaista. Loput ovat
kotoisin Skotlannin ulkopuolelta ympäri maailmaa, joten kultturirasismia työssäoppimispaikalla en havainnut. Myös ikähaitari työntekijöiden välillä oli laaja ja kaikkia kohdeltiin tasavertaisesti sukupuolesta
riipumatta. Työtehtävät olivat kaikilla samat ja kaikkien mielipiteitä arvostettiin yhdenvertaisesti. Lisäksi
espanjalainen miespuolinen työssäoppija kollegani oli seksuaalisesti suuntautunut miehiin ja häntä kohdeltiin aivan samalla tavalla kuin muitakin.

YHTEISIIN TUTKINNON OSIIN: VIESTINTÄ
JA VUOROVAIKUTUS VIERAALLA KIELELLÄ,
PAKOLLINEN 3 OSP
Mitä kieliä puhuit matkan aikana?
Puhuin matkan aikana englantia ja suomea.

Minkälaisissa tilanteissa käytit vierasta kieltä työpaikalla /vapaa-ajalla?
Puhuin pomoni ja kahden espanjalaisen opiskelijakollegani kanssa englantia, mutta toimistolla työskenteli vakituisesti myös toinen suomalainen tyttö, jonka kanssa pärjäsin myös suomella.

Miten tulit toimeen vieraalla kielellä näissä tilanteissa?
Hyvin. Koen englannin kielen olevan jo ihan hyvin hallussa, ja alkujännityksen jälkeen kommunikointi
vieraalla kielellä, ei enää tuottanut juurikaan ongelmia. Toki hieman suppeampi työsanasto saattoi välillä hankaloittaa keskustelua, mutta yleensä sain asiani kuitenkin tuotua esille jotakin toista kautta ja tulin
aina loppupeleissä ymmärretyksi.

Miten ratkaisit mahdollisia ongelmia?
Muutaman kerran jouduin hoitamaan asioita puhelimitse englanniksi, jolloin paikallinen aksentti tuotti
hieman vaikeuksia. Mutta näissäkin tilanteissa, pyysin vain linjan toisessa päässä olevaa henkilöä kohteliaasti toistamaan lauseensa tai toistin hänen vastauksensa, niin kuin sen itse ymmärsin, jolloin he
vahvistivat minun ymmärtäneen asian oikein tai esittivät vastauksensa toisella tavalla.

Miten kohdemaan kulttuuri erosi Suomen kulttuurista pääpiirteittäin
(ruokatottumukset, työ- ja ruoka-ajat, pukeutuminen, tervehdykset,
vapaa-ajanvietto, juhlapyhät, viikonloput, tapahtumat)?
Ruokatottumukset:
Skotlannissa tykätään hyvin rasvaisesta, suolaisesta ja usein myös friteeratusta ruoasta. Salaattia, vihanneksia ja hedelmiä ei juurikaan annoksissa näy ja ne tulevat lähes poikkeuksetta perunalastujen kera.
Myös sipsit ja dippikastikkeet olivat suuressa kulutuksessa ja sipsejä oli mahdollista ostaa lähes joka
paikasta. Eli ero suomen ruokatottumuksiin oli melko suuri.
Työ- ja ruoka-ajat:
Työajat ovat Skotlannissa lähes samat kuin Suomessakin. Tosin tauot, jos niitä ylipäätään edes on, ovat
hyvin lyhyitä ja harvassa verrattuna Suomen lakisääteisiin taukoihin. Suuremmissa yrityksissä tilanne
saattaa olla hieman parempi, mutta pienissä yrityksissa näkee usein työntekijän hoitavan ruokailunsa
töiden ohessa. Muuten vapaa-ajan ruoka-ajoissa en ole huomannut sen suurempia eroja Suomen ruoka-aikoihin.
Pukeutuminen:
Muuta eroa suomalaiseen pukeutumiseen en ole huomannut, kuin monissa työpaikoissa vaadittu normaalia siistimpi työvaatetus. Esimerkiksi Suomessa ihan tavallisessa toimistotyössä on pukeutuminen
muuten vapaata kunhan olet yleissiisti, mutta Skotlannissa vastaava työ vaatii miehiltä puvun ja kravaatin sekä naisilta siistit korkokengät, suorat housut tai hameen ja siistin konservatiivisen paidan tai jopa
jakun.
Tervehdykset:
Ihmiset tervehtivät Edinbughissa heille entuudestaan tuntemattomiakin ihmisiä herkemmin kuin Suomessa ja tervehdyksen loppuun lisättiin usein kohteliaasti kysymys ”How’s it going?” tai ”How are
you?”.
Vapaa-ajanvietto, juhlapyhät ja tapahtumat:
Edinburghissa vapaa-ajanvietto tapahtui usein ulkona ulkona ystävien kanssa pubeissa istuen tai kahviloissa höpötellen. Tämä tapa on mielestäni Suomessa paljon harvinaisempaa ja täällä ihmiset usein
sosialisoituvat toistensa luona kyläilemällä.
”Bank holidays” -pyhiä tuntui olevan hyvin usein, joka paikallisille työntekijöille tarkoittaa usein vapaata maanataita ja joskus myös sitä edeltävää perjantaita. Kuitenkin myös vastaavasti pyhiä kuten helatorstaita ja juhannusta ei Skotlannissa tunneta.
Erilaisia tapahtumia, kuten esimerkiksi maailmankuulu Edinburgh Festival on Edinburghissa useammin
kuin Suomessa ja ihmiset ovat mielestäni enemmän kiinnostuneita viettämään vapaa-aikaansa julkisilla
paikoilla sosialisoituen kuin Suomessa.

Mistä kohdemaan asioista meillä suomalaisilla olisi opittavaa?
Mielestäni Suomalaisten tulisi oppia hieman rohkeampaa ja ulospäin suuntautuvampaa suhtautumista
uusiin tuntemattomiin ihmisiin. Koen, että suomalainen harvasanaisuuteni ja huonot “small talk” taitoni,
saavat vastapuolen välillä kokemaan olonsa hyvinkin vaivaantuneeksi ja saatan pahimmassa tapauksessa
antaa toiselle itsestäni ylimielisen tai jopa tylyn vaikutelman. Minulle on erittäin vaikeaa lähteä vain kevyesti höpöttelemään säästä tai kysymään kuulumisia tuntemattomilta, kun en ole tätä taitoa ole pienestä pitäen päässyt harjoittelemaan ja omaksumaan. Koen sen kuitenkin erittäin hyödylliseksi ja minusta
tässä asiassa meillä suomalaisilla olisi paljon opittavaa.

YHTEISIIN TUTKINNON OSIIN: VIESTINTÄ JA
VUOROVAIKUTUS VIERAALLA KIELELLÄ, VALINNAINEN 3 OSP
Miten järjestit arjen sujumisen kohdemaassa? Mitä opit kulttuuriin
tutustumisesta kohdemaassa ja miten otit niitä toiminnassasi huomioon?
Tutustuin paikallisiin kauppaketjuihin ja näiden tuotevalikoimiin. Totesin Tescon omia tarpeitani parhaiten vastaavaksi myymäläksi ja sain sieltä kaiken tarvitsemani yhdellä kauppareissulla.
Lisäksi latasin pari puhelin sovellusta, kuten Transport for Edinburghin busseilla liikkumista helpottakseni ja Uberin tilanteisiin jolloin tarvitsin kyytiä pikaisesti tai sellaiseen aikaan, jolloin busseilla liikkuminen ei ollut mahdollista.
Kulttuuriin tutustuessani opin paikallisia tapoja tervehtiä, kuten “Hey, how’s it going?” tai “Hey, how
are you?”, ja lisäsin niitä myös omaan sanavarastooni.
Opin myös nopeasti antamaan tietä autoilijoille, joilla Edinbughissa on pääsääntöisesti, George Streetin
paria risteystä lukuunottamatta, aina etuajo oikeus.

Miten kuvailisit työn lisäksi muuta toimintaasi kohdemaassa vapaa
-ajalla?
Tutustuttuani uusiin ihmisiin, vapaa-aikani kului pääsääntöisesti heidän kanssaan seurustellen ja kaupungin aktiviteettien parissa. Olen käynyt elokuvissa, pelaamassa minigolfia ja biljardia sekä tutustunut
paikallisiin nähtävyyksiin, kuten Arthur’s Seat, Calton Hill, Rosslyn Chapel, Edinburgh Castle, Royal Mile
sekä Rose Street.

Millainen kohdemaasi kulttuuri on ja miten kuvailisit sitä oman kokemuksesi kautta?
Ihmiset ovat pääsääntöisesti kohteliaita ja ystävällisiä. Esimerkiksi, kun tapasin poikaystäväni vanhemmat ja siskon ensimmäistä kertaa, he olivat erittäin mukavia ja tekivät oloni tervetulleeksi ja kotoisaksi.
Kuitenkin yleinen tapa kutsua vieraitakin ihmisiä hellittelynimillä, kuten “My love”, “My darling” tai
“Beautiful ladys”, saattaa joskus mennä vähän yli ja toisinaan saatetaan toistaa huonon maun rajan yli.
Esimerkiksi, kun olimme äitini, mummini ja mummin siskon kanssa ulkona syömässä, tarjoilija hoki
koko palvelun ajan “Thank you beautiful ladys” tai “Here you go beautiful ladys”. Alussa tämä tuntui
vielä aidolta ja mukavalta, mutta muuttui melko nopeasti ärsyttäväksi ja yliampuvaksi.

YHTEISIIN TUTKINNON OSIIN: TOIMINTA
DIGITAALISESSA YMPÄRISTÖSSÄ, PAKOLLINEN
2 OSP
Mitä mediaa seurasit matkan aikana?
Olen erittäin huono seuraamaan mediaa ja uutisia myös kotimaassa, joten en valitettavasti voi sanoa,
että seurasin yhtään mitään. Kerran luin ratikassa lehdestä uutisen Gwyneth Paltrowista matkalla töihin,
mutta muuten voin ainoastaan sanoa keskustelleeni uutisista ihmisten kanssa, jotka niitä seuraavat.

Miten sait tietää mitä maailmalla tapahtuu?
Keskustelemalla niistä ystävieni kanssa.

Mitä laitteita ja sovelluksia käytit tiedon hankkimiseksi ja maailman
tapahtumien seuraamiseen?
Tiedon hankkimiseen käytin tietokonetta sekä älypuhelinta, ja www.sanakirja.org oli kovassa käytössä
poikaystäväni ja ulkomaalaisten ystävieni kanssa viestitellessä sekä virallisten sähköpostien ja työhakemusten kirjoittamisen tukena. Bussiaikatauluja seurasin Transport for Edinburgh -sovelluksen avulla.

Kerro tarkemmin mitä sovelluksia käytit ja miten nämä sovellukset
sopivat tähän käyttötarkoitukseen?
Transport for Edinbugh -sovellus oli erittäin selkeä ja toimiva. Kirjoitin vain osoitteen tai paikan, johon
halusin mennä, ja sovellus näytti minulle kaikki mahdolliset bussit ja niiden lähtöajat sekä pysäkit.
Lisäksi turvauduin aika ajoin Google Maps -sovellukseen, joka myös osoittautui erittäin hyödylliseksi ja
näppäräksi uudella paikkakunnalla liikkumisessa.

Mitä digitaalisia palveluja ja sovelluksia käytit työtehtävissäsi?
Meillä oli töissä eri tarkoitukseen luotuja Whats App -ryhmiä, jotka olivat jatkuvassa käytössä ja osoittautuivat todella hyödylliseksi kommunikaatiovälineeksi eri kauppojen ja varaston välillä. Tieto kulki
nopeasti ja kaikki olivat aina ajan tasalla.

Miten pidit yhteyttä kotimaahan (laiteet/sovellukset)?
Älypuhelimella. Käytin pääsääntöisesti Whats Appia ja Messengeriä, mutta olin yhteydessä myös soittamalla ja tavallisilla viesteillä. Lisäksi seurasin ystävieni päivityksiä Instagramissa sekä Facebookissa.

Miten arvioit käyttämiesi sivustojen tai palveluiden tiedon /sisällön
luotettavuutta ja miten arvioit tietosuojaan liittyvää luotettavuutta.
Olen kokenut www.sanakirja.org:n melko luotettavaksi, mutta joissakin tilanteissa tarkistin saamani tiedon vielä muistakin lähteistä googlettamalla.
Google Maps ei pettänyt kertaakaan, mutta toki joissakin tilanteissa saatoin kääntyä myös paikallisten
puoleen ja kysyä jatko opastusta.
Transport for Edinburghin antamat bussiaikataulut eivät aina ihan täysin pitäneet paikkaansa, johtuen
bussien myöhästelyistä, mutta otin tämän aina huomioon ja lähdin liikkeelle hyvissä ajoin. Lisäksi monilla bussipysäkeillä oli näyttöaikataulut, jotka pitivät aina paikkansa ja niistä sain viimekädessä vahvistuksen odottamani bussin saapumisaikaan. Hämminkiä ja sekaannusta bussien reitteihin aiheutti kuitenkin useat tietyöt ympäri Edinburghia ja välillä jouduin vaihtamaan pysäkkiä ja katua, koska odottamani
bussi ei normaalia kautta sillä hetkellä kulkenutkaan. Nämä tilanteet olivat kuitenkin hyvin harvassa ja
pääsääntöisesti liikkumiseni kyseisen appin avulla oli erittäin helppoa.

