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Johdanto
Kehittämispalveluissa on hallinnoitu vuosien ajan kuntayhtymän henkilöstölle tarkoitettua
DEMOKAM -liikkuvuushankkeita. JEDUn ammattiopistojen sekä keskushallinnon henkilökunnalla on
mahdollisuus hankkeen apurahojen tuella suorittaa 4 viikon työelämäjakso ulkomailla, hankkeen
piiriin kuuluvissa maissa. Apurahoja haetaan vuosittain CIMOn hallinnoimasta EU:n Leonardo da
Vinci -ohjelmasta henkilökunnan kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaan.
Hankesuunnitelmaan on kirjattu, että hankkeen koordinaattori suorittaan hankkeen kahden
toimintavuoden aikana vähintään yhden seurantakäynnin työelämäjaksolla olevan asiantuntijan
luona. Tällä hetkellä kehittämispäällikkömme Sirpa Korhonen ja minä hallinnoimme hankkeita
yhdessä.
Tänä vuonna seurantakäynnin aikana vierailin kahden opettajan luona. Vierailun aluksi kävin
tutustumassa Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston opinto-ohjaajan ja terveystiedon opettajan
Arja Rannon työelämäjaksopaikkaan Flensburgissa. Vierailun päätteeksi vietin pari päivää
Meerfeldissä, missä Kalajoen ammattiopiston matkailualan tuntiopettaja ja näyttömestari Eeva
Saarenpää-Mendes on työelämäjaksolla.
Uskon, että molemmissa kohteissa jedulaisilla on tulevaisuudessakin loistavia paikkoja
opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja sekä henkilökunnan työelämäjaksoja ajatellen.

4.-6.4.2014 Flensburg

Perjantaina 4.4. lensin aamulla klo 6:45 lähteneellä lennolla Turusta Hampuriin Kööpenhaminan
kautta. Olin saapunut Turkuun jo keskiviikkona, koska torstaina osallistuin AMKE International Oy:n
järjestämään ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivään.
SAS:n lento Hampuriin saapui
aikataulussa paikallista aikaa
yhdeksältä. Viikonlopun junaaikataulujen hankaluuden vuoksi
päätin vuokrata matkaa varten
esimieheni luvalla henkilöauton.
Hurautin pienellä vuokra-autolla
Flensburgiin, matka kesti vajaan 2
tuntia.
Arjan kanssa sovin tapaamisen
Flensburgin keskustaan, josta
lähdimme
yhdessä
Flendsburgin
Wirtschaftschuleen
tapaamaan
koulun
kansainvälisyyskoordinaattoria Ireneä, joka on auttanut Arjaa käytännön järjestelyissä. Tapaamisen
aikana keskustelimme mahdollisuuksista tehdä jatkossa laajemminkin yhteistyötä
organisaatioidemme välillä. Heillä on käynnissä jo liiketalouden parissa työskenteleville suunnattu
eurooppalaisen kauppamiehen -pätevyys koulutus, jossa opiskelevilla on opintoihin kuuluva
pakollinen vähintään 3 viikkoa kestävä ulkomaanvaihto.
Irenellä olisi 2-3 opiskelijaa, joilla hän tarvitsisi työssäoppimispaikat ensi kesäksi, 3 viikoksi ja hän
tiedusteli voisiko JEDUlla olla mahdollisuutta auttaa paikkojen löytämisessä. Lupasin tiedustella
asiaa ja informoida häntä. Irene puolestaan lupasi lähettää minulle opiskelijoiden CV:t ja
vapaamuotoiset hakemukset. Mietin, että opiskelijoiden voisi olla mahdollista työskennellä
suomalaisten opiskelijoiden parina esimerkiksi Kalajoen loma-asuntomessuilla. Ojalan Sinikka sattui
Kalajoelta soittamaan samalla hetkellä ja hän oli sitä mieltä, että asiaa kannattaisi kysyä Puoskarin
Tuulalta ja että saksalaiset opiskelijat voisivat olla hyvä lisä loma-asuntomessuilla. Lähdetään siis
viemään asiaa Kalajoen ammattiopiston kv-koordinaattorin ja Tuula Puoskarin kautta eteenpäin,
vielä tätä raporttia kirjoittaessani en ole heihin ehtinyt ottaa yhteyttä.
Lisäksi Irene olisi kiinnostunut suunnittelemaan esimerkiksi ensi kevättä silmällä pitäen yhteistä
hanketta JEDUn kanssa Erasmus + ohjelmasta.
Perjantai-iltapäivän päätteeksi kirjauduin hotellille ja kiersimme Arjan kanssa keskustassa. Arja
osallistui perjantai-iltana ”isäntäperheensä” pojan koulun järjestämään musikaaliin, minkä aikana
luin loppu viikon aikana kertyneitä sähköposteja. Illalla kävimme vielä Arjan saksalaisespanjalaisperheen kanssa syömässä paikallisessa ravintolassa.

Lauantain aikana keskustelimme Arjan kanssa jo kuluneista viikoista ja siitä mitä kaikkea hän on
ehtinyt viikkojen aikana nähdä ja kokea. Arja on ollut eri aineiden opettajien mukana tunneilla ja
keskustellut opiskelijoiden kanssa mm. motivaatiosta, sen tärkeydestä ja ylläpitämisestä. Arja on
kiertänyt sekä kaupan ja hallinnon alan oppilaitoksessa, että myös sosiaali- ja terveysalan
oppilaitoksessa. Hänellä on tarkoitus vierailla viimeisen viikon aikana myös tekniikan alan
oppilaitoksessa. Keskustelujen perusteella Arja on saanut paljon uusia näkemyksiä
opiskelijahuoltotyöhön ja yleensäkin hän ilmeisesti kokee kehittyneensä ammatillisesti jakson
aikana, lisäksi Arjasta huokuu ilo ja hyvä olo jo takana oleviin 3 viikkoon liittyen. Arja on selvästikin
saanut omaan motivaatioon ja jaksamiseen liittyvää tukea tältä työelämäjaksolta.
Lisäksi kiersimme Flensburgin kaupungilla ja
etsimme Arjalle laktoosittomia ruokia.
Saksassa
laktoosi-intoleranssi
on
huomattavasti harvinaisempaa tai ainakin
hyla- ja laktoosittomat tuotteet ovat
harvinaisempia mitä Suomessa. Onnistuimme
kuitenkin löytämään mm. laktoositonta
juustoa
paikallisen
ruokakaupan
juustohyllystä
ystävällisen
myyjän
avustuksella.
Sunnuntaina lähdin aamulla jo noin yhdeksän
aikaan ajalemaan Hampurin ja Giessenin
kautta Meerfeldiä kohti, matkaa oli yhteensä
n. 800km.
Matkalla pysähdyin pitkäaikaisen ystäväni
Susann:n luona Giessenissä ja lepotauko
olikin 6 tunnin ajamisen jälkeen tarpeen.
Giesenistä matkaa oli vielä reilut 200km
Meerfeldiin, perillä olin illalla puoli kahdeksan
aikaan.

Meerfeld 6.-8.4.2014

Meerfeldissä minua oli vastassa iloinen Eeva, joka oli odottanut minua jo koko iltapäivän. Eeva oli
saapunut Meerfeldiin NaturPurHotel Maarblickiin jo perjantaina. Eeva lensi Tampereelta RyanAirin
edullisella lennolla Frankfurth Hahnin lentokentälle, joka sijaitsee vain n. 75 km etäisyydellä
Meerfeldistä. Eevalla on tarkoitus perehtyä tämän neljän tähden perhehotellin toimintaan
kokonaisuudessaan.
Sunnuntai-iltaan mennessä Eeva oli jo ehtinyt kotiutumaan Meerfeldiin ja työskentelemään
kerrossiivouksessa sekä keittiöllä. Maanantaina Eevalla oli tiedossa kakkujen ja konvehtien tekoa
myyntiä varten.
Tapasin myös hotellin omistajat jo
sunnuntai-iltana,
molemmat
ovat
todella ystävällisiä. Hotellilla on tehty
suurta remonttia viime vuoden ajan ja
keskiviikolle 9.4. oli suunniteltu
avajaiset, joita varten terassia vielä
valmisteltiin loppuun, myös sisustuksen
hienosäätöä ja kukkien istutusta oli
hieman jäljellä.
Sunnuntai-iltana söin tosiaankin 4
tähden arvoisen neljän ruokalajin
illallisen, joka sisältyi majoituksen
edulliseen pakettiin aamiaisen kera.
Maanantaiaamuna kävin perehtymässä
erilaisiin
hotellin
huoneisiin
ja
kerrossiivoojien työhön, he työskentelevät
yhdessä iloisena ja yhtenäisenä tiiminä.
Lisäksi kävin katsomassa Eevan työskentelyä
keittiössä ja keskustelin konvehtien ja
kakkujen
teosta
keittiöhenkilökunnan
kanssa. Keittiöön tutustumisen jälkeen
pääsin vielä kiertämään hotellin Spa ja
saunaosaston ennen sen avaamista vieraille.

Hotellin saunaosasto on myös uusittu viimeisen päälle ja osastolta löytyy höyrysauna,
normaalisauna ja ”kuumasauna” sekä erilaisia suihkuja ja takkahuone lepotuoleineen.
Kauneudenhoito-osastolta löytyy erilaisia hoitohuoneita sekä 2 allasta sisältävä hoitohuone
esimerkiksi pariskunnille tai ystävyksille tarjottavia hoitoja varten. Lisäksi kesällä lepotuoleja ja
oleskelutilat löytyvät hotellin takapihalta pienen lammen ympäriltä.

Hotellikierroksen jälkeen kävin hierojalla, jolla on vastaanotto hotellin omistajien kodin alakerrassa,
hotellin takapihan perällä. Hieroja tai oikeastaan luontaishoitaja Tanja Becker tarjoaa monipuolisia
hieronta- ja hoitopalvelujaan hotellin asiakkaille ja varasinkin ajan hänelle jo ennen matkaa hotellin
www-sivuilta löytämieni yhteystietojen avulla.
Hieronnan jälkeen työskentelin
hotellihuoneessani pari tuntia
sähköpostien parissa odotellen
Eevan työpäivän loppumista, koska
olin luvannut käyttää häntä
läheisessä kaupungissa ostoksilla.
Eeva tarvitsi vielä muutamia
vaatteita
hotellin
ravintolassa
työskentelyä varten sekä lisäksi
paremmat työkengät, näitä ei
hotellilla työnantajan puolesta
kustanneta.
Työntekijöillä
on
työnantajalta esim. ravintolan

puolella tarjoilijoilla ainoastaan punainen esiliina. Muuna asuna työntekijät pitivät mustia suoria
housuja sekä päivällä lyhyt hihaisia mustia paitoja ja illalla pitkähihaisia mustia kauluspaitoja.
Navigaattorin avuilla pääsimme helposti noin 20km päässä sijaitsevaan Wittlichin kaupunkiin, josta
löysimme Eevalle t-paitoja, hyvät housut sekä kengät ja lisäksi muita tarpeellisia tarvikkeita. Nyt
Eeva pystyy lähtemään paremmin myös yksin esimerkiksi linja-autolla kyseiseen kaupunkiin kun
siellä on tullut katseltua paikkoja yhdessä.
Maanantai-illan päätteeksi söimme illallisen hotellilla ja sovimme tiistaiaamun järjestelyt
vastaanottovirkailijan ja Irinan kanssa. Eeva pääsee loppuviikosta jo ilmeisesti myös vastaanottoon
työskentelemään.
Hotellin henkilökunnasta kaikki ottivat meidät todella hyvin vastaan ja unkarilainen päätarjoilija
Joseph oli todella mielissään, että kuuli hotellilla omaa kieltään muistuttavaa puhetta ja pyysi
kertomaan terveisiä ystävillemme Suomessa. Yksi tarjoilijatyötöistä suunnitteli matkaa Suomeen,
sillä yksi hänen omistamistaan hevosista on myyty Suomeen, kutsuin hänet käymään myös JEDUn
alueella.
Illalla annoin vielä Eevalle lisää JEDUn lahjoja jaettavaksi hotellin työntekijöille sekä omistajille ja
tarkistimme matkasuunnitelmani aamua varten. Tiistaiaamuna Eeva tuli syömään aamupalan
kanssani ja sain hyvästellä myös Irinan, vaikka hän olikin erittäin kiireinen valmistellessaan
keskiviikon suuria remontin jälkeisiä avajaisjuhlia.
Tämä NatuPurHotel Maarblick on varmasti todellinen helmi työelämäjaksojen ja
työssäoppimisjaksojen toteuttamispaikkana. Henkilökunta on erittäin ammattitaitoista ja
ystävällistä, hotellilla on neljä tähteä ja palvelun sekä tuotteiden laatu on sen mukaista. Kalajoen
ammattiopiston kansainvälisyyskoordinaattori Virpi Keinonen on hankkinut tämän hienon paikan ja
jo alustavasti puhunut myös opiskelijavaihtojen mahdollisuudesta. Eeva keskustelee tarkemmin
omistajien kanssa minkä alojen opiskelijoita hotelli olisi valmis vastaanottamaan ja millaisiksi ajoiksi.
Mielestäni hotellissa olisi hyvinkin mahdollisuuksia niin kauneudenhoitoalan, rakennusalan,
sisustusalan, hotelli-, ravintola- ja cateringalan, sekä puhdistuspalvelualan työssäoppimispaikoiksi.
Hotellin verhot, tyynyt jne. ovat myös perinteisesti olleet itsetehtyjä, tällä kertaa osa verhoista on
teetetty ammattiompelijalla ajan puutteen vuoksi.
Ehdin hyvin ennen lähtöselvitysajan päättymistä palauttaa auton Frankfurtin lentokentälle ja vaikka
lentokenttä on suuri, enkä ollut kyseisessä paikassa koskaan aiemmin käynyt, löysin vuokra-autojen
palautuspisteen suhteellisen helposti navigaattorin avulla. Myös itse lentokentällä lennon numeron
avulla löytyivät oikeat check in -pisteet ja turvatarkastusportit suhteellisen helposti.
Paluumatkallakin lensin Kööpenhaminan kautta ja saavuin klo 18.10 Helsinki-Vantaalle.
Jäin vielä yöksi Vantaalle, sillä osallistuin keskiviikkona 9.4. CIMOn järjestämään Ammatillisen
koulutuksen kansainväliseen seminaariin Lahdessa, Taitaja2014 -kisojen yhteydessä, sekä klo 13.00
alkaen Ammatillisten oppilaitosten Venäjä -verkoston kokoukseen, sekä klo 15.00 alkaen verkoston
ja Opetushallituksen yhdessä järjestämään Venäjä -seminaariin.

