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Tavoitteet:  
Ensisijaisesti tavoitteeni oli, että pääsisin tutustumaan saksalaisen 

oppilaitoksen toimistotöihin, mutta se olisi vaatinut parempaa saksan kielen 

tuntemusta. Kovasti kiinnosti myös työskentely kahvilassakin, jossa voisin 

tutustua mukaviin ihmisiin ja uuteen kulttuuriin sekä oppia lisää englantia että 

saksaa. Ja pitää yllä jo luotuja tiiviitä yhteistyökuvioita Saksaan päin ja 

mahdollisesti luoda uusiakin. 

 

Taustatietoja kohteesta: 

 

Aloitin työni ravintola/kahvila ”Cafehaus Niederrheinissa”, Kranenburgissa, 

Länsi-Saksassa, mikä oli asunnostani noin 6km kaukana. Kaupunki sijaitsee 

n. 70km lähimmästä suurkaupungista Düsseldorfista pohjoiseen ja on aivan 

Hollannin rajalla.  Myöhemmin siirryin töihin Kleven ammattiopistoon, joka 

sijaitsi noin 15km päässä asunnostani. 

 

Toteutuskeinot : 

Aloin suunnitella työelämäjaksoa Saksaan syksyllä 2012. Mäkelän Markku oli 

suurena apuna kuin myös Tuomaisen Liisa Ysolta, he olivat alussa 

yhteydessä Saksaan Berufskolleg des Kreises Kleven opettajiin Jochen 

Kersteniin ja Karl Schmidtsiin. Näin minulle järjestyi työ ”Cafehaus 

Niederrheinsiin” sekä ”Saksan asunto”. 
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Lähtö:  

28.3.2013 Heti töiden jälkeen ajoin autollani ensin Ouluun, jossa yövyin 

siskoni Merjan asunnossa. 

 

  

29.3.2013 Aamulla seitsemän aikaan Merja saattelemana sitten Oulun 

kovista pakkasista lentäen Helsinkiin. 

             



Helsingin lentokentältä sukulaiseni Leena Kreft haki minut päiväksi kotiinsa 

kyläänsä. Kävimme myös Leenan tyttären Millan perhettä tapaamassa ja 

sieltä illalla Leenan saattelemana noin klo 18 aikoihin matka jatkui edelleen 

lentäen Amsterdamiin. 

 

Amsterdamin lentokentältä tyttäreni Virpi haki minut ja matkustimme yhdessä 

junalla Eindhoveniin Virpin asunnolle. 

 

30.3.2013 Päivän vietin Virpin kanssa; teimme pyöräilylenkin tuulimyllyn luo, 

kävimme torilla ostoksilla yms. Myös Virpin poikakaveri Matti oli mukanamme.  



                 

 

31.3.2013 Eindhoven asemalta aamusella puolitoista tuntia junalla 

Nijmegeniin ja sitten noin 20 minuuttia bussilla Kranenburgiin. Virpi ja Matti 

tulivat mukaani. 

 

  

Karl Schmidt haki meidät pussipysäkiltä ja kyyditsi meidät ensimmäiseksi 

tutustumaan tulevaan työpaikkaani Cafehaus Niederrheiniin. 

(kuvassa Karl Schmidt, minä, tyttäreni Virpi ja kokin asuissa Judith sekä yrittäjä Franz.) 

 



 

Majoitus: 

Karl Schmitdt kyyditsi minut opettajakollegan Anette Großardts perheen luo 

jossa asuin työelämäjakson ajan.  

Yritys: 

Ensimmäiset kaksi viikkoa (viikot 14 ja 

15) työskentelin Cafehaus 

Niederrheinissa. 

 

1.4.2013 oli minun ensimmäinen 

työpäiväni cafehaussa. Karl Schmidt 

näytti pyöräilyreitin työpaikalleni, josta 

kuljin seuraavat kaksi viikkoa pyörällä.  

Työskentelin kokkien apulaisena 

keittiössä, lähinnä klo 11.30 - 19.30 

vuoroja. 

 

Työtehtävänäni oli pääsääntöisesti 

erilaisten vihannesten ja hedelmien 

pudistaminen, kuorinta ja pilkonta. 

Avustin myös mm. pekonien laitossa, 

voipalojen teossa sekä täytettyjen 

sienten teossa ja mozzarella-

tomaattitikkujen teossa. Sekä olin ruuan 

viennissä asiakkaalle kantoapuna 

kokilla. Yhteistyö sujui kaikkien 



työntekijöiden kanssa hyvin, ensisijaisesti minua ohjeistettiin saksaksi, ja 

tarvittaessa englanniksi.  

 

Keittiö ei ollut mitenkään suuri, mutta varsinkin lauantaisin siellä oli kuusikin 

kokkia yhtä aikaa paikalla kokkaamassa ja minä sekä tiskaaja - ahdasta oli 

siis ajoittain. Keittiössä oli pääsääntöisesti kova tohina päällä ja tilattavat 

ruuat valmistuivat hyvässä yhteistyössä kokkien toimesta. Oli mielenkiintoista 

päästä läheltä seuraamaan erilaisten ruokien valmistamista. Opin 

seuraamaalla sivusta miten valmistaa mm. taimen, sekä useampia erilaisia 

ruuanvalmistumisvaihtoehtoja kanasta ja lihasta - sokerina pohjalla myös 

ruuan asettaminen näyttävästi lautaselle. 

 

 

Ja eipä unohdeta mainita, 

että tauolla tarjoilu pelasi 

tosi hyvin  

 

 



Seuraavat kaksi viikkoa työskentelin berufskollegessä Klevessä 

(viikot 16 ja 17). 

 

Kouluun tutustuminen 

 

Työmatkat kuljin hoitopuolen opettajan Anette Großaardtsin auton kyydissä.  

Anette esitteli minulle luokkahuoneensa ja opiskelijansa, jotka kovasti 

halusivat kuulla kun puhun suomea ja lisäksi kun keskustelimme Anetten 

kanssa englantia  Anettella oli yksi opiskelijoista ollut vasta Ylivieskan 

terveyskeskuksessa kuukauden työssäoppimisjaksolla. Anette on myös itse 

ollut pariin otteeseen Suomessa Sufuca –projektiin liittyvissä asioissa. 



.  

Samaten pääsin osallistumaan myös Hollannin tunnille, ei mitään käsitystä 

mitä siellä puhuttiin. Mutta opiskelijat olivat aktiivisia ja selvästi huomasi että 

tykkäsivät opettajastaan. Lopussa ihmettelin kun kaikki nousivat ja kävelivät 

oven eteen seisoskeleen että mitäs nyt, ei sen kummempaa kuin että 

odottelivat kiltisti että kello soi ja vasta sitten ovesta ulos välitunnille  Hyvä 

järjestys ! 

 

Henkilökuntaa oli oppilaitoksekssa niin paljon, etteivät opettajatkaan tunne 

toisiaan, joten Anette esitteli minut opettajanhuoneessa niille, ketkä tunsi. 

 

Anette näytti minulle myös oman työpisteeni sielä. 

 

Työhöni kuului kääntää teknisten puolen kirjan sanastoa suomeksi. Sanat 

olivat jo saksaksi ja englanniksi, joten nyt siis vielä suomeksi. 



Samaten työhöni kuului oppilaitoksen saksan/englannin kielisen esitteen 

suomentaminen, joka sisälsi mm. seuraavia tietoja oppilaitoksesta : 

 
Berufkolleg  Kleve 
 
Ammattikoulu sisältää seuraavat osastot: 

bisness ja hallinto, konetekniikka, terveydenhoito ja ravitsemusoppi, 

sosiaalinen kasvatus, maatalous ja puutarhatalous  

Faktat ja figuurit (luvut) 

Noin 5600 opiskelijan kanssa, Berufskolleg Kleven ammattikoulu on suurin 

keskus opiskelulle ja ammatin harjoittamiselle, Pohjois-Rhine-Westphaliassa. 

230 täysi- ja osa-aikaista työntekijää opettaa noin 90 eri oppiainetta. 

Tämä on pohja 75 eri alalle, jotka vaativat harjoittelua, joka tuotetaan 40:n eri 

kurssin avulla. 

Voit saavuttaa 9 eri pätevyyttä Berufskolleg Klevessä. 

30 000m2 tiloissa on 120 luokkahuonetta, 60 erikoishuonetta ja 20 työpajaa 

noin 250 tunnille.  

Yksityiskohtaista tietoa jokaisesta kurssista on saatavilla internetissä ja 

opiston esitteissä.       yms. 

 

Hans, teknisten puolen opettaja antoi 

kirjat, johon oli alleviivannut sanat, 

jotka halusi suomennettavan. Hän on 

käynyt useamman kerran Suomessa 

ja on yhteydessä mm. Nivalan, 

Ylivieskan sekä Kokkolan 

ammattiopistoihin opiskelijoiden 

työssäoppimisen tiimoilta. 



 
Sain paljon eri informaatiota 

teknisen puolen opettajalta 

Edgard Hoffmannilta, jonka 

kanssa jaoin työhuoneen liittyen 

oppilaitokseen. 

Teknisen puolen opiskelijoita 

opiskelee jo pelkästään noin 300. 

Koulu on valtion rahoittamaa 

koulutusta. Koulutus on opiskelijoille maksutonta. 

Hän näytti minulle myös koulun nettisivut, ja sieltä miten opiskelijat hakevat 

tänne kouluun. Haku oli siis suoraan oppilaitokseen. 

Samalla hän näytti ja tutustutti lehrerinformationssystem (opiskelijarekisteri) 

ohjelmaan, jossa mm. opettajat tekevät itselleen lukujärjestykset, ilmoittavat 

poissaolonsa jne.  

Samalla hän näytti minulle tietokoneluokan, jossa osastojen johtajat käyvät 

tarvittaessa tulostamassa valmistuville opiskelijoilleen tutkintotodistukset, 

mihin oli ilmeisesti oma erillinen ohjelma. Vain kyseisessä luokassa oli 

mahdollista se tehdä sekä tulostaa ulos. 

Käväistiin mös toimiston puolella, jossa ylläpidetään opiskelijarekisteriä. 

Siellä on sähköinen laskutus käytössä, mutta opettajat vain ottavat kopion 

tekemistään laskuista ja toimittavat ne edelleen toimistoon jossa hoidetaan 

laskutus.  

 

Karl Smidth, kokkipuolen opettaja, esitteli myös 

luokkansa minulle. Liisa Tuomaisen Ylivieskan 

ammattiopistosta ja Karlin yhteistyön tuloksena 

järjestyi minulle työpaikka Saksaan. Karlin 



opiskelijoita on ollut mm. Kalajoella, Ylivieskassa sekä Oulussa 

työharjoittelemassa. 

Hän esitteli aiemmin valmistuneiden päättötodistuksia minulle ja niissä 

numerot menivät yhdestä kuuteen. Yksi on paras numero minkä voi saada. 

Poissaolot koulussa kirjattiin ylös vain opettajan päiväkirjaan, eikä ollenkaan 

tietokoneelle. 

 

Saskia kävi tapaamassa minua ammattiopistolla ja vaihdoimme kuulumisia. 

Saskia oli helmi-maaliskuun vaihteessa 3 viikkoa työssäoppimassa Kalajoen 

ammattiopistossa. Saskia lähetteli kovasti terveisiä Kalajoelle, oli kuulemma 

kovasti tykännyt olla siellä. 

Saskia kertoiki että hän pitää edelleen yhteyttä s-postin kautta Kalajoelle.  

Kalajoella ollessaan hän tutustui myös minun nuorimpaan tyttäreeni Mariin ja 

he päivittävät Facebookin kautta kuulumisia toisilleen. 

Kiertelimme ulkona eri osastot ja otimme kuvia koulusta Saskian kanssa. 

Saskia kertoi, että mm. hänen osastollaan on käytössä sellainen 

koulutusjärjestelmä, että suurimman osan koulutuksesta suoritetaan 

työssäoppimassa  ja vain torstaisin viikossa opetus tapahtuu koululla. Lopuksi 

Saskia esitteli autonsa minulle  Oli mukava tavata hänet täällä. 

 



Oppilaitoksen ruokala MENSA 

Yhteinen ruokapaikka sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Se on ollut 

vasta n. kaksi vuotta toiminnassa. Hinta on sama kaikille: 3,40 euroa. Lounas 

ei sisältänyt leipää eikä juomaa. Oppilaitoksen käytävillä oli automaatteja, 

joista saattoi ostaa ruokajuomaa tarvittaessa. Monet opiskelijat näyttivät 

juovan ruokajuomana cokista, pisti vaan silmään. Pelkät ranskalaisetkin oli 

mahdollista ostaa jos ei tykännyt päivän menusta, hintana 2 euroa. Ja tietysti 

pelkkä salaatti löytyi myös. 

Muuta yleistä tietoa koulusta: 

Koulussa on 3 talonmiestä. Ei terveydenhoitajia; yksi talonmiehistä osaa 

tarvittaessa antaa ensiapua tapaturman sattuessa. 

Kuraattori oli osa-aikainen, muttei tarkemmin osattu kertoa milloin paikalla. 

Myöskään henkilökunnalle ei ole terveydenhuoltoa oppilaitoksen puolesta. 

Opettajilla (muutamia lukuun ottamatta) ei ole omia työhuoneita vaan eri 

osastoilla on yksi suurempi yhteinen opettajanhuone jossa käydään tauolla 

kahvilla ja kahvimaksu oli 80 senttiä/kuppi. Koulutyön päättyessä usein 

opettajien työt jatkuvat kotoa käsin työskennellessä. 



 

Vapaa-aika 
Neljän viikon aikana ehdin myös tietysti nauttia vapaa-ajasta. Mainitsinkin 

aikaisemmin, että heti aluksi vierailin tyttäreni Virpi luona Eindhovenissa, 

jossa kävimme pyöräretkellä jne. Olen ollut hänen luona aikaisemminkin 

kylässä, joten lähinnä rentouduin ja valmistauduin henkisesti uuteen 

”Suureen Seikkailuuni” Saksassa. Harjoittelin saksan kielen taitojani Virpin 

poikaystävän Matin kanssa, joka tosiaan on täysin saksalainen vaikka hänellä 

onkin suomalainen nimi. Hassu yhteensattuma 

vain!  

Kranenburgissa ensimmäisenä iltana menin 

Karlin kanssa katsomaan pääsiäiskokkoa, mikä 

on myös saksalainen tapa, aivan kuten 

Suomessakin, Kalajoen seudulla. Tosin 

Saksassa he polttavat kokkoja läpi 

pääsiäisviikonlopun, mutta myös karkottaakseen 

pääsiäisnoidat. Trulleja heillä ei ole. 



 

Arkipäivien vapaa-ajat käytin mm. olemalla mukana lenkittämässä Bilboa 

(Annetten ja Lean koiraa), metsässä, käymällä pyöräretkillä, sekä 

shoppailemalla. Lisäksi tuli käytyä pubissa katsomassa jalkapalloa (mikä on 

erittäin saksalaista), pelannut korttipelejä (peli nimeltä Maumau, itse opetin 

heille ristiseiskaa) ja kävin myös pubissa katsomassa ”The Missing Links” 

nimistä yhtyettä. Soittivat vanhan aikaista musiikkia, kuten Rollings Stonea, 

oli mukavaa  

Yhden päivän vietin saunomalla! Menin Annetten kanssa käymään 

paikallisessa saunassa, joka oli erilainen mitä odotin. Perillä odotti 6 erilaista 

saunaa, höyrysaunaa, maasaunaa, aktiivisaunaa.. Aktiivisaunassa oli 

”Saunamaster” joka heilutteli pyyhettä ja heitti löylyä jotta saunassa olisi 

kuumempi. Kuulostaa oudolta, mitä se kyllä olikin  Vietimme saunassa 

monta tuntia, ja kävimme myös ulkona uimassa, sekä loikoilimme 

vesisängyllä ja kävimme kahvilla. Paikassa olisi voinut viettää koko päivän, 

”Saunapäivän”, esimerkiksi kirjaa lukien  Aika erilaista kuin Suomessa. 

 
Ja myönnetään: lämpiminä päivinä käytiin pariin otteeseen jäätelöllä. Sää oli 



myös Saksassa viileää koko kevään ajan, muutama hellepäivä löytyi, mutta 

seuraavana päivänä saattoikin olla taas kylmä. Tai ”kylmällä” tarkoitan +10 – 

+ 15 asteen välillä, hehheh. Mutta kosteassa ilmastossa se kyllä tuntuu 

viileältä! 

 

Yhtenä iltana kokkasin Anetten perheelle myös suomalaisen illallisen. 

Valmistin makaronilaatikkoa ja salaattia. Kaikki toistelivat, että ”Lekker, 

lekker” mitä tarkoittaa, että ruoka olisi ollut herkullista  

 

Viikonloppuisin tein erilaisia juttuja 

tyttäreni Virpin kanssa. Ensimmäisenä 

viikonloppuna hän matkusti luokseni 

osittain junalla (Eindhovenista 

Nijmegeniin) ja osittain pyörällä 

(Nijmegenistä Kranenburgiin). 

Tutustuimme Kranenburgiin ja kävimme 

Cafehousessa syömässä herkullisen 

lounaan. Sattumoisin oli erittäin kaunis 

ja lämmin päivä, joten päätin lähteä hänen kanssaan takaisin pyöräillen 

Nijmegeniin. Hyvä tuurimme jatkui, sillä Nijmegenissä oli ”Koop Sondag”, joka 

tarkoitti, että kaikki kaupat olisivat auki, vaikka olikin sunnuntai! Kiertelimme 

Nijmegenissä, ja shoppailimme. Täytyy myöntää, että yllätyin kuinka iso 



Nijmegen oli! Ihmisiä oli tungokseen asti, ja myöhemmin kuulinkin, että 

Nijmegenin metropolin alueella asuukin noin 700 000 asukasta. Lopuksi 

pyöräilin itsekseni takaisin kaunista tietä pitkin Kranenburgiin. Yhteensä 

pyöräilyä tuli lähes 40 kilometriä, joten olinkin illalla väsynyt. 

 

Vapaa-aikani ehdoton kohokohta oli tietysti viikonloppureissu Pariisiin. Olin jo 

edellisellä kerralla tyttäreni luona vieraillessa kysynyt, että voisimmeko 

mennä sinne, joten tällä kertaa Virpi järjesti meille matkat. Otimme linja-auton 

Amsterdamista 

Pariisiin. Matka kesti 

noin 6 tuntia, ja välillä 

pysähdyimme 

Brysselissä Belgiassa, 

sekä maantien varrella 

Ranskassa. Pitkältä 

matka tuntui, mutta oli 

sen arvoista (hinnalta 

muutenkin edullinen: 

25€ menopaluu)! 

Heti Pariisiin 

päästyämme otimme 

metron Eiffelin tornille. 

Meitä oli kehotettu 

nousemaan 

”Trocadero” nimisellä 

pysäkillä, josta 

näkisimme Eiffel tornin 

kauniisti. Ja tämähän olikin loistava vinkki! Näköalat olivat upeat! Satuimme 



juuri oikeaan aikaan, sillä alkoi illan valoshow. Viiden minuutin ajan saimme 

ihailla upeaa showta, joka olikin matkan yhdistä kohokohdista. Illan 

vietimmekin Eiffelin tornin juurella, ja tutustumalla hotellimme läheisyyteen. 

 

 

Toisena päivänä tuli käveltyä varmaankin se maratooni. Ainakin puolikas. 

Otimme metron Champs-Elyseelle, ja sieltä kävelimme Louvreen. Olimme 

aikaisin liikkeellä, joten jonoja ei oikeastaan ollut. Ihastelimme Louvren 

pihamaan lasisia pyramideja, ja sisällä sitä nähtävää riitti niin paljon, että piti 

valikoida mitä halusi nähdä. 

 

Itselläni ehdoton ykkönen oli se Leonardo da Vincin kuuluisa Mona Lisa 

tietenkin. Joten sinne suuntasimme ensimmäisenä. Virpillä listalla oli paljon 



muutakin, joten seurasin häntä, ja näin paljon upeita maalauksia, patsaita ja 

esineitä. Suosittelen paikkaa lämpimästi! Louvren jälkeen alkoi olla hieman 

nälkä, suuntasimme ”sivukujille” missä ruoka on halvempaa. Löysimme kivan 

pienen sämpyläbaarin, missä nautimme mozzarella-tomaattileivät. Ja uudella 

energialla lähdimme vaeltamaan pitkin kaupunkia. 

 

Kuljimme pitkin Seineä kohti Notre Damen katetraalia. Erittäin kaunista ja 

mielenkiintoisia siltoja, johon rakastavaiset olivat tuoneet lukkoja johon olivat 

kaivertaneet nimensä. Myös Notre Dame oli erittäin vaikuttava paikka. 

Kävimme kulkemassa sisällä ja myös istuimme alas hetkeksi, päättäen että 

seuraavana päivänä kiipeäisimme ylös. Notre Damesta matka jatkui kohti 

”Luxemburghin puistoa”, joka oli, kuten kaikki muutkin, kaunis! Aloimme olla 

jo nälkäisiä, joten kävelimme kohti keskustaa, ja sieltä otimme metron 

hotellille ja menimme päivälliselle. 



 

Toisen päivän illalla oli seuraava matkan kohokohta. Päätimme mennä Sacre 

Coeurin katetraalille, joka sijaitsi Pariisin pohjois-osassa, kukkulan huipulla. 

Päätimme samalla kurkata ”Moulin Rouge” ja kävellä koko matka, sillä kaikki 

tämä sijaitsi n.3 kilometrin päässä hotelliltamme. Moulin Rouge on cabaret-

tanssipaikka. Lähistöllä on myös Pariisin ”punaisten lyhtyjen alue”. 

Kävelimme tämän paikan ohi ja sitten riensimme kohti Sacre Coeuria, jotta 

näkisimme auringonlaskun. Iso kiitos Virpille, kun raahasi minut sinne vaikka 

olinkin väsynyt ja pelkäsin että alkaisi satamaan  Paikka oli upea! Näköalat 

sanattoman kauniit. Kävimme sisällä katedraalissa, jossa oli ihanan hiljaista. 

Siellä ollessamme, ihailimme kaukaisuudesta edellispäivän kohokohtaani: 

Eiffelin tornin valoshowta. Kyllä kannatti kiirehtiä, ja nousta useat portaat! 

Tämän jälkeen palasimme väsyneinä hotellille. 

 

Lauantaina, olimme päättäneet kiivetä ylös Notre 

Dameen sekä ottaa portaat ylös Eiffelin torniin. 

Aamu oli aurinkoinen ja lämmin. Ensimmäisenä 

suuntasimme Eiffelille. Jouduimme jonottamaan 

noin puoli tuntia. Otimme portaat hissin sijaan. 

Kylläpä oli pitkä matka, mutta jaksoin nousta 



ensimmäiselle tasolle  Sen jälkeen sainkin nimen ”Spiderman”, sillä tyydyin 

kävelemään mahdollisimman lähellä tornin seiniä, varoen reunoja, sillä 

korkeat paikat eivät olleet minua varten! Virpi jatkoi vielä toiselle tasolle, 

minulle riitti ensimmäinen  Jännitti, myönnetään! 

 

Eiffelin tornin jälkeen kävelimme jälleen pitkin 

Seineä lounaalle, sekä kohti Notre Damea, jonne 

myös menimme ylös puolen tunnin jonottamisen 

jälkeen! Ja taas, Spiderman tuli minusta ulos  

Näköalat olivat kivemmat kuin Eiffeliltä, sillä kun 

Notre Damesta katsoi, niin taustalla näkyi myös se 

Eiffelin torni, mikä tekee Pariisista Pariisin. Lopun 

ajasta vietimme kävellen ympäriinsä ja hieman 

shoppaillessa. Olipa ihana matka! Sunnuntaina takaisin Saksaan. 

 

Seuraavan viikon sunnuntaina Virpi tuli taas kylään. Tällä kertaa jäimme 

Kranenburgin ja Nijmegenin välissä olevaan pieneen kylään ”Berg en Dal”:iin. 

Nimi on suomennettuna Vuori ja Laakso, joten olimmekin ”vuoren huipulla”. 

Olimme syömässä lounasta ”Hexendans” nimisessä pannukakkutalossa 

(kuuluisia Hollannissa) ja saimme idean kävellä Afrikkamuseoon, joka sijaisi 

noin 2km päässä. Päivä oli jälleen lämmin ja aurinkoinen, kävipä tuuri!  

Afrikkamuseo oli minulle upea kokemus! Otin kuulemma enemmän valokuvia 

sieltä, kuin mitä Pariisissa. Minun mielestäni se vaan oli niin erilainen paikka 



 Sisällä oli esineitä ja kuvia, ulkona oli rakennettu savimajoja, sen mukaan 

miltä ne eripuolilla Afrikkaa näyttävät, mm. Ghanassa. Kumpikaan meistä ei 

ollut ennen paikasta kuullut, mutta se sattui olemaan pyöräilymatkan päässä. 

Yllätyimme myös ihmisten määrästä paikassa! Mutta oli kyllä erittäin 

mielenkiintoinen. 

 

Kun harjoitteluni loppui, tulin taas Virpin luokse Eindhoveniin. Olin jo itse 

oppinut matkustamaan junalla Hollannin puolella, siinä on jo hieman ylpeyden 

aihetta!  Hollanti olikin ihan sekaisin viimeiset päivät. Sattumoisin oli 

”Kuningattaren päivä” tai pitäisikö sanoa, että nykyään ”Kuninkaan päivä”. 

30.4. nimittäin Hollannin kuningatar Beatrix astui alas vallasta ja Hollanti sai 

uuden kuninkaan Willem-Alexanderin  

 

Yhteenveto 

 

Olihan se mielenkiintoista päästä ulkomaille tekemään työelämäjakso. 

 

Työelämäjakso oli aluksi tarkoitus olla samassa paikassa eli Cafehaussissa. 

Kun Anettelle (joka toimii siis opettajana Klevessä) kerroin alkuperäisen 

tavoitteeni soveltuen omiin tarpeisiini, että haluaisin työskennellä koululla ja 

tutustua siellä ja nähdä mm. mitä asioita tehdään opiskelijoiden eteen 

toimistolla, hän sai järjestettyä minulle harjoittelupaikan myös oppilaitokselta. 

Tietenkin olin tänne tullessani lupautunut työskentelemään Cafehaussa ja oli 

harmillista että vaihdoin työharjoittelupaikkaa. Jälkeenpäin ajatellen olisi ollut 

viisaampaa käydä vain visiitillä ammattiopistolla ja kysellä jos olisi mahdollista 

sitten vaikka esim. vuoden kuluttua tulla tekemään kuukauden työelämäjakso 

sinne. Mutta tämä on sitä jälkiviisautta. 



Mutta tavoitteeni tuli nyt toteutettua saadessani myös tutustua Kleven 

ammattioppilaitokseen sekä harjoitella Saksan- ja englanninkielen taitojani 

sekä tutustua paikalliseen kulttuuriin. 

Oli tosi mukavaa myös asua Anetten perheen luona kuukausi, sillä heidän 

kanssaan tuli vietettyä paljon mukavia ja antoisia hetkiä arkipäivisin. Ja 

meistähän tuli tosi ystäviä ja näillänäkymin Anette on tulossa elokuussa viikon 

lomalle Kalajoelle. Työelämäjakso täytti ja ylittikin omat odotukseni. 
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