KV-jakso Saksassa 19.4 - (20)27.5.2015
Kohteena: Dreieich noin 20km etelään Frankfurtista, jossa työmaana on rakentaa hirsisauna
ja oleskeluosasto yhteensä n.100m2 kylpylän pihalle. Iskuryhmämme koostui opesta
(työelämäjakso) Marko Parhiala ja Haapaveden ammattiopiston rakennusosaston opiskelijoista
(työssäoppiminen) Saku Tuomaala, Arttu Karsikas, Valtteri Helenius ja Olli Pelkonen

Marko, Saku, Arttu, Valtteri ja Olli

Kyllllä jännittääää...

SU 19.4 Haapavesi - Tampere --- Franfurth Hahn - Dreieich
Tästä se kaikki alkoi, oltiin vielä tukevasti Suomen ja Tampereen "kamaralla" ja kaikkilla tsemppi
korkealla. Otettiin nokka kohti Franfurth Hahnin kenttää ja sieltä auton "vuokraussession" jälkeen
n.130km motaria ja muita sivukujia pitkin loppukohteena Dreieich

MA 20.4 Dreieich

Asuntomme huoneet 201,206 ja 208
Päivä alkoi mukavasti etsimällä ensimmäistä aamupalaa, no Lidli oli vierässä ja sieltähän ne eväät
löytyi... Sitten katselemaan työmaata joka paikannettiin kätevästi Golf compin navigator versiolla
1,5km päästä kortteeristamme. Tutuistumme Mûtherin miesten tekemään perustukseen ja
paikalliseen telinekulttuuriin, josta alla kuvaesimerkki!! Suojainvarusteet olivat vielä hukassa.

4m korkeutta ja ei kaiteita ?
No laskeutuminen oli kuitenkin hallussa.... ei hätää !!

TI 21.4 Dreieich
Pikkuhiljaa oli ryhmämme saanut kerättyä voimia raskaan tulomatkan jälkeen ja n. klo 11
jälkeen olimme taasen liikkeellä... Aamupala oli nautittu omatoimikokkien tekemänä. Osa
porukasta näyttää käyvän aamukaffilla jossain lähikahvilassa, liekkö siellä hyvän kahvin
lisäksi hyviä leivoksia vai kuinka? No pääsimme kuitenkin liikkeelle ja lähdimme etsimään
näin vielä ennen varsinaista rehkimistä hyvää perustushiekkaa. Löytyihän sitä, mutta oli sen
verran pikku kiviä seassa, että osalla oli vaikeuksia antaa niiden olla, joten suurin osa niistä
päätyi ko paikan kauniiseen veteen. Oli muuten ensimmäistä päivää tälle kesälle auki tuo
perustushiekan ympärillä oleva maapala ja näkyi siellä muitakin !

Kesän ensi uinnit , paitsi sille joka kuvasta puuttuu..

Iskuryhmä sulassa sovussa Golf combissa
Huomenna alkaa sitten se leikki....!!
(kuva on muuten otettu autobaanalla 140km tuntivauhdissa... no ei vainenkaan
parkkipaikalla pysäkissä ja kaikkilla hyvin turvavyöt paikallaan, niinku kuvasta näkyy,
Äideille tiedoksi!! No ollaan me käyty autobaanalla mutta ei oo ajettu ylinopeutta...)
KE 22.4 edelleen Dreieich
Kello se herätti meiät jo kuurelta vaikka sisäinen kello oli tietenkin tuntia aikaisemmassa. En
tiedä mitä sisäinen kello näytti tai oli huoneessa numero 206, mutta oli ne poijat kyytis kun
golffi tarttasi työmaalle klo 6.55!! No me poijat oltiin siellä ennen sakemanneja ja tehtiin töitä
aivan mukavasti niinku kuvista näkyy...

Jaa mitenkähän tämä toimii...?
Mielenkiintoinen kone...

Saatiinhan ne hirsipaketitkin auki ja homma käyntiin..!
No sitten arvottiin poikien kanssa nosturikuski kun mukana ei ollut yhtään "Jantusta" piti suorittaa
arvonta ja sieltähän se löytyi yksi innokas kädet pystyssä... ette arvaa?

Ainahan porukasta löytyy muuta "herra" niin saadaan työmaapalaveri pystyyn...

Rupes homma toimiin... ja kuski on muikeana...

PE 24.4 Dreieich
Työviikko alkoi olla lopuillaan ja Mütherin miehetkin katosivat viimeinenkin aamulla klo 9
jälkeen kotikonnuille. Jäimme omalla iskuryhmällä viimeistelemään hirsikehän asennusta ja
laittemaan kattovasoja paikoilleen. Saimme kehän mukavasti valmiiksi ja kattovasatkin
nostettua katolle. Kaikki onnistua ihan hyvästi ja keli kyllä suosi meitä niin että nahka oli
osalla jo melko "punainen". Ei ois arvannut että Saksassa tarvii huhtikuussa kertoimia
töissä ollessa!

Saku ruuvaaaa...

Olli, Saku, Thomas ja Valtteri ihan tosissaan...

Valle ja moottorisaha

No pitihän se välillä pitää taukokin, joka tosin oli hiukan outo käsite ainakin ensimmäisellä
viikolla, josko jo seuraavalla sitte ois toinenkin...

Viikon lopputulos ois sitten tässä, ei yhtään huonommin kun ajattelee että suomi poijjat
harjoittelureissussa ja ope "työkokeilussa". Ens viikolla jatketaan....

Iltapäivästä piti käydä vähä vilvoittelemassa paikallisella biitsillä ja pojat löysivätkin sieltä
mieluista "seuraa", katsokaas miten kotimaan kansallisaarre oli puoleensa vetävä....

Hei onko tuo elävä?

Sehän tulee päälle..... äkkiä karkuun!

SU 26.4 Frankfurt am main ja Taunusvuoren salaisuus
Viikonloppuna tutustuttiin paikallisiin nähtävyyksiin. Ensin tietenkin käytiin tsekkaamassa
miltä näyttää Frankfurtin pilvenpiirtäjät. Parkkipaikkakin löytyi aivan kohtuudella ja
pääsimme tallustelemaan Mainin rantoja. Palomiehillä oli toimintapäivä ja he pitivät perheen
pienemmille kaikenlaisia temppuratoja, joihin meilläkin sormet syyhysi, mutta kun tuo ikä tuli
jo vastaan... pojat osallistu johonkin arvontaan ja saattaa olla, että jos nyt toukokuun aikana
tullee Haapavedelle johonkin kotiosoitteeseen uusi ferrarin punainen paloauto niin älkää
ihmetelkö! Se on vain arpajaisvoitto Frankfurt am mainin rannalta...

No jatkettiin kävelyä ja huomattiin että onhan täällä erikoinen tapa kun laivaankin voi yrittää
liftata. Taitaa olla kaverilla jo melko koti-ikävä kun reppukin oli jo pakattu... Eipä suosinut
onni rohkeaa. Täytyy vielä yrittää jaksaa :)

No pari ryhmäkuvaa tähän, niin äitit näkee että kaikki poijjat on vielä tallella...

Niin se taunusvuoren salaisuus ei selvinnyt vaikka se piti olla ko auton alkuperäisluolasto...
Toki tuo vuoren näköalapaikka saavutettiin joka oli muuten n.854m merenpinnasta ainakin
Golf combi navigaattorin mukaan! Tästäkin todistusaineisto alla... (hieno paikka)

PE 1.5 Dreieich ja työmiesten vapaa päivä
Viikko on kulunut nopeasti, liekkö sitten tämä perjantain vapaa, jota näytetään Saksassakin
vietettävän " der Erste Mai ". Paljon on viikon aikana tapahtunut työmaalla. Maanantai
tehtiin saksalaisessa sateessa vesikattoa ja olihan se lystiä. No timpurin pitää pystyä
tekemään kelissä kuin kelissä töitä, vaikka järkeäkin saa käyttää! Aina kaikki ei mene niin
kuin "Stromsöössä" mutta hommat tuli hoidettua ja pääsimme sisä hommiin laittamaan
Ruheraumiin "rentoutumishuoneeseen" lisäeristerunkoa ja mukaviin villoitushommiin, jihuu!!
Kysykää vaikka pojilta niin se on parasta hommaa raksalla, paitsi jos ei ookkaan Paroccia
käytössä... Saatiin kuitenkin hommat melko hyvälle mallille ja ens viikolla päästään laittaan
höyrynsulkua jne... mutta niistä sitten jatkossa enemmän. Alla vielä muutamia todisteita,
etten puhu ihan puuta heinää..

Liukukoolausten laitto on tarkkaa hommaa mutta onneksi on ammattilaiset asialla!!

Sitten kebabbia seinään oli poikien mielipide villasta...

Tältä sauna näyttää nyt ulkoapäin, vesikatteen asentajat tulevat ensviikolla..

Oli meillä kyllä aika tuuri, kun löysimme tällaisen ruokapaikan jonka Texashampurilainen lyö
mennentullen kaikki tuntemamme suomalaiset burgerpaikat!
Kattokaas nyt vähä mallia, niin voitte siellä pohjolan kylmiössä teherä samanlaisia.
Ateriasta ei oo kuvia, mutta voin vakuuttaa että se oli taidolla ja älyttömän hyvällä "maulla"
tehty.

Hei mikä siellä on vikana? Tilaus on tehty, mutta joku on pielessä...

No nyt on kuski muikeana kun päästiin asiaan....

Eiks oo komia bussi? Ei tää ihan perussakemanni ruokala ole, mutta on se hyvvää...
Jaahas se ois sitten Suomi-peli tänään... Saas nähdä mistä saas nähdä??

SU 3.5 Cochemin linna Moselin laaksossa ja Luxemburgin "pitäjä"
"Pettyneen" perjantain jälkeen olimme suunnitelleet pikku retkeä keski-saksan yhteen
kauneimpaan paikkaan, kylään nimeltä Cochem. Täällä Moselin laaksossa kannattaa
käydä, jos joskus maailmassa täälläpäin oleskelet... Korkeuserot vaihtelevat yhtä-äkkiä
n.100 - 450m välillä ja tiekin on aika mukavan mutkainen. Uskomattoman hyvin tuo laakso
peittyy kumpuilevien peltomaisemien väliin ja aivankuin tyhjästä ilmestyy syvä laakso, jota
verhoilee lehtipuumetsä molemmin puolin. Alue on tunnettua laakson jylhillä rinteillä
kasvatettavasta viiniköynnöksestä.

Cochem ja laaksossa virtaava Mosel-joki
Sieltä bongasimme n.1000 jkr rakennetun Cochemin linnan, joka tuhoutui lähes täysin
vuonna 1689 ranskalaisten toimesta. 200 vuotta myöhemmin, linna rakennettiin uudestaan
ja on nyt edelleen hienossa kunnossa. Ja sen aikaisessa alkuperäiskalustuksessa,
hämmästyttävää!!

Ken tästä portista käy saa kaiken toivon heittää.... noh eipä olla niin negatiivisia..
Kaksi Ritaria kätteli toisiaan, toinen ei ollut oikea..?

Sitten vähän kuvia kierrolta linnan sisältä. Kuvia sai ottaa mutta ilman salamaa, no niin me
ainakin ymmärrettiin selkeällä saksan kiellä. Oli heillä kyllä antaa suomenkielinen selostus
opastuksen "ytimistä", joten saimme ihan hyvän kuvan linnan eri huoneiden
käyttötarkoituksista.

Linnan ruokasali

Huone jossa oli hieno merenneitolamppu, joka piti pahat henget poissa linnasta. Sitä kun
kosketti, pystyi esittämään yhden toivomuksen, joka oli tosin voimassa vain yhden päivän!
Olihan tuota koskettu melko monesti....

Metsästäjien huone, mm villisika joka painoi 181Kg

Huomatkaa erikoinen "juopon" lukon ohjuri.... metsästäjien huoneesta ritarisaliin.

Ritarisali, linnan suurin huone. Komea!

No pitihän meidän käydä ulkomaillakin, kun kerta Saksaan oli tultu. Mehän sujautettiin
Golffilla Luxemburgiin ja käytiin siellä jäätelöllä! Voin vakuuttaa että oli hyvää, käykääpä
joskus kokeileen...

Ei tuo Luxenburg ihan takapajula ollutkaan kun löytyi noin nimekäs paikka jonka alla oleva
herra on "perustanut"..??

PE 8.5 Dreieich
Se on taas työviikko takana, kyllä se aika menee nopeasti. Maanantaina heräsimme taas
työpäivään. Vaikeaahan se oli, mutta suomalaisella sisulla selvisimme seitsemäksi
työmaalle jälleen kerran. Työt aloitettiin laittamalla viimeiset villat kattoon ja
höyrynsulkumuovit saunan rentoutumishuoneeseen.

"ois kiva ku muutki sais tehä jotaki"

Luukas, Timppa ja Valtteri kahvi hetkellä

Silloin kun tulimme saksanmaalle, ei saksalaiset työmiehet olleet kuulleetkaan
kahvitauoista. Nyt kahvia pitäisi saada jo kahdeksan aikaan.

.

Villojen ja muovien jälkeen oli edessä rentoutumishuoneen seinien ja katon panelointi.
Seinäpaneeleiden kanssa sai vähän taistella, kun ne eivät aina tahtoneet mennä
paikoilleen. Paneelien asentamisessa kuului korva jos toinenkin. Osalla porukasta
kramppasi jopa vatsalihakset, oliko lie paneelin kovuutta vai miehen heikkoutta.

Torstainen kuva paneloinnista

Onko tässä tuntemuksia paneloinnista vai johtuuko lie koti-ikävästä ;)

Kisahuumakin yltyi niin kovaksi, että päätimme tehdä vedon leijonien loppusijoituksesta.
Toisilla riitti luottoa enemmän kuin toisilla, mutta ei siitä sen enempää. Torstaina aloitimme
myöskin saunan ulkopinnan maalaamisen. Maali oli melkoisen erikoista, mutta ei se ollut

kuin yksi sivallus ja tilanne oli hallussa.

Työnjälki saksalaisittain sanottuna "alles gut"

Arttu ja Olli ylitöissä
KE 13.5 Spessartin luonnonpuisto ja Dreieichin työmaa
Viikonloppu meni että hurahti ja työt jatkui kiivaana työmaallamme josta alla lisää! Osa
blogin lukioista kuulemma epäilee, että olemme täällä vain lomalla, mutta kyllä suomipoika
on töitä tehnyt.(Ostrava hyvin sen jo osoitti, vaikkei sinne asti päästykkään) Ruheraum tuli
valmiiksi viimeistäkin listaa myöten ja seinät on hiottu kevyesti jotta voidaan pinnoittaa jos
niin haluavat. Jäi hiukan epäselväksi tuleeko seiniin ja kattoon joku käsittely vai ei, kun tuo
saksan kielen osaaminen ei ole kehittynyt vielä riittävästi... Pitänee poikien jäädä tänne
jatkokurssille, äideille tiedoksi!

Sähkäri, Dietmar, Matias ja pari muuta...

Hei mitä tähän vielä pitää tehdä... Matias!!

Ken tästä ovesta käy, hän voi tuntea sisimmissään saman mielenrauhan ja seesteisyyden
minkä rakentajat ovat työllään tähän tilaan jättäneet.... "Ruheraum"

Pikku fiksausta, pientä, pientä... kelit ovat olleet liian aurinkoiset :)

Saunan katon paneloivat saksalaiset puuseppä kirvesmiehet Matias ja Dietmar.
Suomalaista keloa!

No luonnonpuisto retki oli kyllä mielenkiintoinen, kun summassa näppäilimme naviin melko
oikean osoitteen ja "eksyimme" puistoon heti kerta rysäyksellä. Siis osuimme. Makkarat
löytyivät tietenkin paikallisen kyläkauppiaan tiskiltä ja laatu oli taattu. Suomalaiseen tapaan
etsimme passelin paistopaikan ja kyllä maistui... oli paikallista sinappiakin ja salaattia ja
kaikkia... Nuotiopaikkoja oli harvassa ja siitä ei sen enempää.

Hei arvatkaas kuinka pitkiä nämä rungot olivat? uskomattoman komeita puita oli
puistossa..... Kyllä noista hirsitalon tekis, yhdestä puusta koko seinän!

Sitte vielä se loppu kevennys... Mitä kummaa tässä alla oikein tapahtuu?

Ei se Arttu keitä kahvia ei! Sillä oli ikioma lemmikki, sehän on eläinrakas...

