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1. YHTEENVETO 
 

Tutustuin Saksassa ammatilliseen koulutukseen pääosin Flensburgissa (Marienallee, 

Schlosswall, Petrischule, Eckener-schule ja Hannah Arendt Schule), mutta vierailin myös 

Neumunsterissä ja Kielissä. Osallistuin opetukseen lähinnä englannin kielen opettajien 

tunneilla. Olin mukana myös oppitunneilla, joissa opetuskieli oli saksa, koska yhtenä 

tavoitteenani oli englannin kielen ohella parantaa myös saksan kielen taitoani. Oppituntien 

aikana pidin esityksiä englannin kielellä Suomesta, kulttuurista, omasta koulustani ja 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUsta.  

Tutustuin myös opiskelijoiden ohjaus ja neuvontatyötä tekeviin kollegoihini. Tein yhden 

vierailun alihankintatyötä tekevään yritykseen, joka työllistää muuten työmarkkinoille 

heikosti työllistyviä henkilöitä. Osallistuin myös englannin kielen opettajaopiskelijoiden 

seminaareihin kahtena päivänä. Tutustuin moniin uusiin ihmisiin, lähes joka päivä olin eri 

opettajan ja eri opiskelijaryhmän mukana. 

Flensburgin Wirtschaftschuleen kansainvälisyyskoordinattori Irene Eckhardt toimi koko ajan 

tiiviissä yhteistyössä minun kanssani oman ohjelmani ja aikataulujeni suhteen. Hänellä oli 

laaja ja vankka kokemus eri kansainvälisyysvaihtojen järjestämisestä. JEDUn kv-

koordinaatori Tuula Leskinen vieraili myös Flensburgissa. Tapasimme Tuula Leskisen 

kanssa myös Irene Eckhardtin ja suunnittelimme jatkoa verkostoitumiselle. 

Asuin ensimmäisen viikon saksalaisen perheen vierashuoneessa ja kolme seuraavaa 

perheen alakerrassa sijaitsevassa apartment-huoneessa. Vapaa-aikana kävin perheen 

kanssa nuorimman lapsen Manuelin (15v) kevätkonsertissa, syömässä ja tutustuin 

lähiympäristöön. Perheen isä Andreas Stuber oli englannin kielen opettaja ja äiti Ana Stuber 

espanjankielen opettaja, vanhin tytär 20-vuotias Vivian oli ollut USA:ssa vaihdossa 

aikaisemmin ja keskimmäinen tytär Isabella oli parasta aikaa samassa paikassa. Heiltä 

sainkin paljon arvokasta tietoa ja toki arvostan heidän rohkeuttaan majoittaa minut omaan 

perheeseensä. 

Tätä neljää viikkoa Saksassa voisi kuvata intensiiviseksi, innovatiiviseksi ja ikimuistoiseksi 

kulttuuri-, kieli ja kansainvälisyysverkostoitumiskurssiksi. Kokemani ja näkemäni perusteella 

toivonkin, että mahdollisimman moni voisi kokea vastaavaa. Aika ulkomailla palvelee hyvin 

ammatillisena uudistumisena ja opiskelijoiden ammattiin opiskelun vahvistajana. 
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2. TAVOITTEIDEN TOETUTUMINEN 
 

 

Mielessä oli ollut jo pitkään, että haluaisin opiskella kieliä ja tutustua eri kulttuureihin. Lisäksi 

tarvitsin omassa työssäni tietoa kansainvälisistä vaihdoista ja työnsaantimahdollisuuksista. 

Elinikäinen oppiminen on myös lempiaiheitani ohjatessani nuoria urapoluille. Pitkään 

työelämässä olevalle tämä mahdollisuus on erittäin tervetullut katkaisemaan arjen rutiineja 

ja syventämään omaa ammatillista kasvua. 

Olen erittäin tyytyväinen siihen, että rohkenin lähteä neljäksi viikoksi – vaikka tämä 

nimenomaan mietitytti pisimpään- mutta juuri jakson pituus edisti erittäin hyvin kielitaidon 

kehittymistä ja antoi uudenlaista innostusta aloittaa kielen opiskelut uudelleen. Oma ajattelu 

muuttuu käytetyn kielen mukaiseksi ihan huomaamattaan. 

Flensburgin sijainti on suhteellisen läheinen, joten uskon, että sekin auttaa jatkossa siihen, 

että molemminpuoliseen kansainvälistä verkostoitumista tapahtuu. Jakson aikana tutustuin 

todella moniin ihmisiin ja erinäisiä kontakteja luotiin. Tällä hetkellä sähköposti käy kuumana. 

Uskon että, jo ensi kesänä saamme todennäköisesti opiskelijoita JEDUn vieraiksemme. 

Tutustuin Saksalaiseen opetus-, ohjaus- ja opiskelijakulttuuriin ja sain monia uusia ideoita 

ja materiaalia sekä menetelmiä, joista odottelen saavani myös lisämateriaalia sähköpostiini.   
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3. OPETUSTA, TUTUSTUMISTA, VERKOSTOITUMISTA 
KIELTÄ JA KULTTUURIA 

 

 

Flensburg 

Irene Eckhardt laati minulle ohjelman ja aikataulut.  Pääosin olin mukana eri kouluissa ja eri 

opettajien kanssa englannin kielen oppitunneilla. Irene oli laatinut ohjelman niin, että 

tutustuin kaikkiin mahdollisiin ammatillisiin kouluihin Flensburgissa ja lisäksi osallistuin 

englannin kielen opettajaopiskelijoiden seminaareihin Neumunsterissä kahtena päivänä 

sekä yhtenä päivänä ammatilliseen koulutukseen Kieleissä.  

 

Flensburgin Wirtschaftschuleen kuuluu kolme rakennusta HLA 1,HLA 2 ja HLA 3, jotka 

sijaitsevat eri puolella kaupungia: Schloswall HLA 2, Marienallee HLA 1 ja Petrischeschule 

HLA 3. Englannin kielen opettajien aiheet vaihtelivat: St Paintrics day ja Irlanti, Save the 

planet - eat less meet, rasism, Egality, job application yms. Itse pidin tunteja esitellen 

JEDUa, Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistoa ja 

Suomalaista kulttuuria. Kaikilla tunneilla nostin 

teemaksi myös motivaation.  
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Neumunsteri. Irene Eckhardt opetti englannin kielen opettaja opiskelijoita ja sain osallistua 

kahtena päivänä näihin seminaareihin. Irenen aiheet olivat: Word Plexus, Learning Spirals, 

learning plans, intercultural Learning stands ja Stationen lernen. Päivän puolessa välissä oli 

vuorossa Fabianin opettajaopiskelijan seminaariesitys englannin luokassa. Opetustunti 

videoitiin. 

 

Schulsozialarbeit. Tapasin Cristian Knautin, Jurgen Blasigin, jotka ovat koulun 

Beratungslehrkräfte- työntekijöitä. Me keskustelimme heidän kanssaan ihan omasta 
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ohjaustyöstäni ja heidän omastaan. Kollegiaalisuus näkyi ja tuntui. Saimme olla ihan heidän 

uudessa omassa työtilassa ilman opettajanhuoneen puheensorinaa ympärillä.  Opiskelijat 

näkevät heidän yhteystietonsa ilmoitustauluilta ja he voivat ottaa yhteyttä suoralla kontaktilla 

tai s-postissa tai puhelimitse.  

Työelämä. Irene Eckhardtin kanssa kävimme tutustumassa metallialan alihankintatöitä 

tekevään työpaikkaan, jossa valmistetaan erilaisia osia esim. laivateollisuudelle sekä 

toisella osastolla kootaan muoviosia Tanskaan meneviin leluihin. Palasimme takaisin 

kiertäen Tanskan maan kautta.  

 

 

Opiskelijat. He olivat iältään 17- 27 –vuotiaita nuoria. Pääosin he osasivat hyvin englantia 

ja osallistuivat aktiivisesti tunneilla käytäviin keskusteluihin sekä kuuntelivat ihan 

mielenkiinnolla esityksiäni ja lopuksi kuului knop, knop… , mikä on heidän tapansa ilmaista 

mielipiteensä siitä, että pitivät esityksestä. Tosi kiva pieni tapa. 

Koulumaailma. Opettajat jakavat tunnilla jonkin verran materiaaleja ja opiskelijat ovat 

saaneet oppikirjat lainaksi niistä aineista, joihin kirjoja on tehty. Kirjan etusivulla on 

lainausmerkinnät, milloin lainattu kenelle ja kuka lainannut ja samat, kun palauttaa. 

Opiskelijat maksavat, jos haluavat tulostaa jotain.  
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Opettajat pitävät poissaoloista ja tunnin aiheista päiväkirjaa, joka on luokkakohtainen, ei 

opettajakohtainen. Poissaolot on selvitettävä erilliseen vihkoon, johon liimataan kaikki 

todisteet esim. terveydenhoitajan todistus yms. 

Käytävillä ja tai opettajan huoneessa on infotauluja mm. taulutelevisioita, joissa on 

oppitunnit, paikat opettajat ja mahdolliset opettajien poissaolot. Opettajien valokuvat löytyvä 

myös käytäväien seiniltä. Opettajalla saattaa olla opiskelijoiden valokuvat mukanaan 

paperisina niille ryhmille, joita opettaa. Opiskelijoilla saa olla omat eväät tunnilla ja esim. 

juomista ei kielletty. Opiskelijat ovat tunnilla ajoissa ja luvalla voi poistua kesken tunninkin. 

Kännykät ovat kiinni tai ainakin kiellettyjä tuntien aikana. Kouluruokailu on tuntematon asia. 

Joillakin kouluilla on kanttiini, josta voi ostaa pientä syötävää. Opettajat syövät pääasiassa 

omia eväitään taukojen aikana.  

Netin saatavuus kouluilla oli olematon. Tykit löytyivät lähes aina, tietokone oli saatavilla, ei 

aina valmiina luokassa, mutta opettajanhuoneesta sen saattoi ottaa opetukseen mukaan. 

Smart-interaktiivisia taulujakin löytyi. Oppimateriaaleja ja erilaisia havaintomenetelmiä 

käytettiin runsaasti, niin että tunnin kulku ei ollut pelkkää luentoa. Opettajanhuone oli aina 

lukossa ja useimmiten tila oli sisutettu pienillä pöytäryhmillä. Opettajilla oli omat postilokerot 

ja lukollinen oma kaappi ei varsinaisia työtiloja vaan kokeiden korjaukset, tuntivalmistelut ja 

suunnittelut tehtiin kotona. Hannah Arendt Schule oli tietokoneilla varustettu isohko huone, 

jossa opettajat saivat työskennellä sekä hoitopuolella oli ihan oma pieni työhuone. Samoin 

oli Neumunsterissä erillinen työhuone, jossa oli tietokoneita. Niille jotka halusivat olla 

rauhassa, oli oma opettajanhuone. Tähän aikaan vuodesta tuntui olevan paljon kokeita ja 

ylipäätään kokeita tuntui olevan aikalailla.  

 

Opiskelijat näkivät lukujärjestykset ja mahdolliset muutokset infotauluilta koulun käytäviltä. 

Olipa tosi hyvä juttu. Kaupallisella puolella opettajat eivät käyneet työpaikoille arviomassa 

opiskelijoita. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa opettajat kävivät useamminkin 

keskustelemassa ja arvioimassa. Opiskelijoiden kanssa keskustellessa ilmeni, että heidän 

motivaationsa koulun käyntiin vaihteli ja lähes aina niin, että opiskelu oikeilla työpaikoilla 

koettiin mielekkäämmäksi kuin koulun teoriatunnit. Osin kaikilla ei näitä käytännön jaksoja 

ollut lainkaan. Jaksojen pituudet vaihtelivat: kaupallisella alalla kaksi päivää teoriaa ja kolme 

käytäntöä, josta opiskelijoille myös maksettiin palkkaa. Sosiaalipuolella jaksot olivat 

pidempiä ja yhtenäisempi, koska opiskelijat olivat hyvin eri-ikäisiä ja asuivat kauempana 

koulusta. 
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Koulun käytäviltä otan vielä muutamia mielenkiintoisia infokuvia lukuvuoden tärkeimmistä 

asioista. Tästä voisi ottaa mallia meillekin. Lisäksi Job Center pitää ns. avoimet ovet päivää 

ja ilmoittaa siitä näyttävästi koulun ilmoitustaululla. Samoin yliopistolla on kaikille avoin 

infopäivä. 
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4. FLENSBURG 
 

Flensburg on pienehkö kaupunki Saksan 

pohjoisimman osavaltion Schleswig-Holsteinin 

pohjoisosassa. Asukkaita on n. 90 000 ja se on 

Saksan piirivapaista kaupungeista pohjoisin ja 

sijaitsee noin seitsemän kilometrin päässä 

Tanskan rajasta. Ammatillisten koulujen lisäksi 

Flensburgissa on yliopisto ja ammattikorkeakoulu 

(University of Flensburg, Fachhochschule 

Flensburg). 

Tanskan raja on niin lähellä, että vaikutus näkyy ja 

kuluu joka paikassa. Tanskalasia näkee 

katukuvassa, 

ostoksilla sekä 

lenkkipoluilla. 

 

Ana Stuber opetti saksan kieltä ulkomaalaistaustaisille 

maahanmuuttajille vapaaehtoistyönä kaupungin 

kulttuurikahvilassa. Sain osallistua yhtenä iltana myös 

tähän tilaisuuteen.  

Kevään ja kesän tulon kuitenkin näki puhkeavassa 

kasvillisuudessa. Puut ja pensaat kukkivat tosi kauniisti. 
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Vapaa-aikana lenkkeilin läheisellä Fjordin rannalla. Kerran kävimme Anan ja Vivianin 

kanssa lenkillä ja tässä kohtaa voi sanoa, että ihan Tanskassa asti. Ilmat eivät vain oikein 

suosineet minua. Tosi kylmää, sateista ja tuulista koko ajan. 

Kävin Stuberin perheen kanssa Manuelin (perheen nuorin lapsi) koulukonserttiin ja sen 

jälkeen jatkoimme JEDUn kv-koordinaattorin ja Stuberin perheen kanssa illallisen 

merkeissä. 

  

11 
 



Meidän kv-koordinaattorimme Tuula Leskisen vierailu Flensburgissa oli hyvä osoitus 

meidän kiinnostuksestamme kansainvälisyysverkostoitumita kohtaan ja mikä tärkeintä Irene 

oli tyytyväinen käymäämme informatiiviseen keskusteluun. 

Omasta puolestani voin sanoa, että tieto Tuulan vierailusta antoi omalla tavalla myös voimia 

tähän vaihtoon.  

 

 

Flensburg sijaitsee Fjordin rannalla ja kaupungin ydinkeskusta ja pääliikenneväylät löytyvät 

sataman välittömästä läheisyydestä. 

 Laivateollisuus on myös merkittävässä roolissa ja nytkin rakennetaan kolmea laivaa 

Irlantiin. 

Fjordin ranta on suosittu kävelypaikkana ja vapaa-ajanviettopaikkana varsinkin lämpimillä 

ilmoilla ihmiset hakeutuvat mielellään rannalle. 
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5. OMIA MIETTEITÄ 
 

 

Matka kohti Flensburgia alkoi 15.3.2014. Piippolasta lähdin jo lauantaina Ouluun, jossa 

levähdin muutaman tunnin ja kävin ostamassa isomman matkalaukun. Aamulla varhain klo 

03.30 herätys ja sitten mentiin kohti lentokenttää. Hampurin lentokentältä onnistuin neuvoa 

kysymällä löytämään helpoimman matkustustavan päärautatieasemalle ja edelleen oikeaan 

Flensburgiin menevään junaan. Saksan kielen osaamisesta – vähäisestäkin - oli todella 

suuri apu. Irene Eckhart oli tyttärensä Rebecan kanssa minua vastassa Flensburgissa ja he 

veivät minut Ana Stuberin kotiin, jossa minulle oli varattuna ensimmäiseksi viikoksi talon 

vierashuone ja kolmeksi seuraavaksi talon alakerrassa sijaitseva apartment-huone.  

Paluulento lähti Hampurista perjantaina illalla klo 19.00 paikallista aikaa. Olin perillä Oulussa 

lauantaina klo 01.30. Pienen levähdystauon jälkeen jatkoimme kohti Piippolaa ja omaan 

sänkyyn klo 04.00. Vietin elämäni ensimmäiset synttärit lentokoneessa klo 0.46. Ja arvaatte 

varmaan, että hymy oli herkässä, kun lentoemäntä ja perämies tervehtivät suomeksi.  

Everything is fine – mitä nyt kaikkea pientä sattui: lentokoneessa sähkövika lähdössä, 

saatiin kuitenkin korjatuksi, lentolippujen kanssa oli hieman hämminkiä: eivät ole ajallaan 

sähköpostissa ja tulomatkalla piti hyväksyä muutos aikataulussa, juna ei lähtenytkään 

ilmoitetulta raiteelta, apartment muuttui viimevaiheessa vierashuoneeksi, koulurakennukset 

sijaitsivat ympäri kaupunkia, kadun nimiä ei ole helposti löytynyt joka kadun kulmalta, 

nettiyhteys ei toiminut kuin majoituspaikalla, prepaid -liittymässä ei toiminut netti 

rajattomasti, vaikka teksti niin lupaa – olisi pitänyt maksaa lisää. Sunnuntaina kaupat olivat 

kiinni. Laktoositonta ruokaa oli vaikea löytää. Päivällä piti pärjätä omilla eväillä. 

Seuraavalla kerralla moni asia tuntuu toivottavasti paljon helpommalta. Kielitaitoa olen 

arvostanut tähänkin asti, mutta nyt vielä enemmän ja sitä viestiä aion jakaa myös muille. 

Siinä on investointi, joka kannattaa. Jatkossa tämä myös toki velvoittaa pitämään luotuja 

kontakteja yllä. Sosiaalinen media vilkastuu. Pitkään työelämässä olevalle on tosi hyvä, että 

katkaisee omat rutiinit, ja näkee ja kokee jotain aivan uutta. että paljon pieniä käytännön 

vinkkejä omaan opetus- ja ohjaustyöhöni. Pitkällä tähtäimellä uskon, että tämä rikastaa 

laajemminkin ja syvällisemminkin omaa ammatillista kehittymistäni sekä saan kansainvälisiä 

vieraita myös Suomeen ja rohkaisen omia opiskelijoitani ja kollegoitani lähtemään 

vaihtoihin. 
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Neljän viikon aikana kerkesin tutustua aika moneen henkilöön: Irene ja Rudrige Ekhardt, Ms 

K. Schmidt, Andreas ja Ana Strube, Björn Petersen, Kristian Knaut, Jürgen Blasig, Andy ja 

(Steffy) Stefanie Reichenbach, Angela. Kulawski, Yvonne Schablin, Angelika Abshagen, 

Alexander Lemke, Ralf Lehmann. Ja monien, monien muidenkin kanssa on tervehditty ja 

opettajan huoneessa jutusteltu. 

Olen erittäin kiitollinen saamastani kohtelusta. Kaikki tapaamani ihmiset olivat erittäin 

kohteliaita ja aina tervehdittiin. Tämä aika kouluissa oli kuitenkin kiireisitä aikaa, niin 

opettajille kuin myös opiskelijoille, sillä loppukokeita pidettiin aika paljon. Ja se työllistää ja 

samalla stressaa kaikkia. Seuraavalla viikolla opettajilla alkoi kahden ja puolen viikon 

pääsiäisloma. Se tuntui tulevan tarpeeseen. Tosin jotkut opiskelijat aikoivat käyttää aikaa 

myös tentteihin valmistautumisiin. 

 Kaikille, jotka haluaisivat lähteä työelämäjaksolle lomakuvitelmissa, voin sanoa, että 

pieleen menee. Toki erilaista - ja vaihtelukin on ja ainakin jakso on virkistävä. Ainakin 

työelämäjakso antaa uutta perspektiiviä omaan työhön ja uutta innostusta jatkaa 

kansainvälisyysverkostoitumista.  
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