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TYÖELÄMÄJAKSO 
SAKSASSA 
FLENSBURGISSA 7.-21.5.2016  

Lauantai 7.5.2016 
Lähdin matkaan kotoa lauantaina aamusta klo 03.05, sillä lento lähti 
Oulusta 05:55. Reitti kulki Helsingin kautta ja lopulta klo 9.25 Saksan 
aikaa olin Hampurissa. Matkan aikana minulla oli mielenkiintoisia 
keskusteluja mm. yhden venäläisen miehen kanssa, vaikka hän ei 
osannut kuin muutaman sanan saksaa ja minä muistelin muutamia 
sanoja venäjää. 

Matkustuspäivät valikoituivat sillä perusteella, että 
yhteistyökumppanimme HLA Flensburgin kansainvälisyydestä 
vastaava Irene Eckart oli tulossa samana päivänä Irlannista 
Hampuriin ja pääsin hänen ja muun ryhmän kanssa pikkubussilla 
Flensburgiin. Paluu päivä oli sitten tietysti 14vrk päästä lauantaina.  

Hampurin lentokentällä odottelin reilun tunnin, että Dublinin lento 
saapui hieman myöhässä. Keli oli mitä mainioin, aurinko paistoi ja 
lämmintä oli yli 24 astetta. Matka Hampurista Flensburgiin kesti reilut 
kaksi tuntia. Matkan aikana pääsin juttelemaan opettajaopiskelijoiden 
kanssa heidän kuluneesta viikostaan Irlannissa. 

Flensburgissa majoituin Irenen ja hänen perheensä luona. He 
vierailivat luonamme vuosi sitten elokuussa ja jo 3 vuoden ajan olen 
Irenen kanssa huolehtinut heidän opiskelijoidensa 
työssäoppimisjaksoista täällä meidän alueellamme, ja hän on 
järjestänyt työelämäjaksoja meidän henkilöstöllemme. Olinkin todella 
otettu ja iloinen kun Irene tarjosi mahdollisuutta yöpyä heidän 
luonaan koko 2 viikon työelämäjaksoni ajan. 

Päätin lähteä työelämäjaksolle, sillä hankkeella oli vielä yksi 2 viikon 
apuraha työelämäjaksoa varten käyttämättä. Apuraha oli vaarassa 
jäädä käyttämättä, sillä Iso-Britanniaan suunniteltu työelämäjakso 
peruuntui lyhyellä varoitusajalla vastaanottavan organisaation 
puolelta, eikä uutta paikkaa tai lähtijää ehditty löytämään. Siksi 
kysyinkin Ireneltä, josko hän pystyisi järjestämään järkevää ohjelmaa 
lyhyellä varoitusajalla. 

Ensimmäisen päivän iltana pääsin perheen tyttären kanssa 
Flensburgihalliin seuraamaan käsipallon Saksan liigapeliä, tunnelma 
oli kirjaimellisesti katossa, mahtava aloitus mielenkiintoiselle 
työelämäjaksolle! 
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Sunnuntai 8.5. 
Sunnuntaina pääsin seuraamaan hevosurheilua Mounted Games -kansainvälistä turnausta 
Jübeckissä. Paikalla oli 7-14 vuotiaiden hevosharrastajien joukkueita pitkin Pohjois-Saksaa ja 
Tanskasta. Tapahtuma järjestetään vuosittain, paikkakunta tosin vaihtuu. Irene oli varma, että 
tapahtuman järjestämisessä voisivat olla mukana myös meidän matkailualan opiskelijat tai 
hevostalouden opiskelijat, Flensburgissa ja lähialueilla on useita hevostalleja, joista voisi löytyä 
työssäoppimispaikkoja, myös Irenen toisella tyttärellä on pieni, useamman hevosen talli. Kilpailuissa 
oli mukana Eckarttien lapsenlapsi, jonka vuoksi mekin olimme paikalla alusta loppuun, eli klo 9.00–
18.00. Nenä, hartiat, niska ja käsivarret paloivat hyvin jo siis ensimmäisenä päivänä! Päivän aikana 
ehdimme keskustelemaan hyvin myös tulevien kahden viikon ohjelmasta. 

 

Maanantai 9.5. 
Maanantai lähdin aamulla Irenen kanssa yhtä matkaa ammattiopistolle ja pääsin tapaamaan 
ammattiopiston johtajaa Achim Trautmannia. Hän oli erittäin mielissään, että yhteistyömme on 
jatkunut jo usean vuoden ajan ja on myös itse kiinnostunut tulemaan vierailulle JEDUun. Hän ilahtui 
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myös suuresti Kalajoen ammattiopiston opiskelijoiden valmistamista kangaskoreista, jotka vein 
hänelle lahjaksi. Aamupäivä sujuikin uusia kollegoita tavatessa, sekä ammattiopiston tiloihin 
tutustuttaessa.  

Iltapäivällä kello 14–16 osallistuin Irenen mukana kansainvälisen Interreg -projektin työryhmään 
naapurikaupungissa. Hankkeen tavoitteena on löytää mahdollisuus tarjota opiskelijoille sekä 
tanskalainen että saksalainen tutkinto yhdellä kertaa, koska Flensburg sijaitsee aivan Tanskan ja 
Saksan rajalla ja yhteistyö maiden välillä on erittäin vilkasta. 
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Tiistai 10.5. 
Tiistaina pääsin osallistumaan jo aamusta 7.40–9.10 pakolaisille järjestetyn saksan kielen opetuksen 
tunnille, toinen ryhmä oli 9.30–11.00, jonka jälkeen pääsin saksalaisten opiskelijoiden kirjallisuuden 
tunnille. Kirjallisuuden tunnilla 11:20 – 12.50 käsiteltiin Hermann Hessen Demian -teosta, josta 
opiskelijat olivat lukeneet kotonaan ensimmäisen kappaleen. Kirjan aloitusta ja tunnelmaa käsiteltiin 
tunnin aikana erittäin tarkasti ja samalla opettaja avasi myös psykologian peruskäsitteitä, jotka olivat 
kirjan kautta johdettavissa. Iltapäivä 13.00 – 17:30 aika kului jälleen pakolaisten kanssa, kun 
osallistuimme koko ryhmä Flensburg hallissa järjestettyihin Nord Job -työmessuille, ja selvitimme 
heille mahdollisia työharjoittelupaikkoja. Illan päätteeksi kävimme vielä yhdessä yliopiston 
kampuksen kahvilassa. 

Keskiviikko 11.5. 
Aamupäivä meni keskiviikkona 9-12 välillä pakolaisten saksan kielen tunnilla, aiheena Saksan 
maantieto, osavaltiot ja niiden pääkaupungit. Iltapäivällä pääsin tutustumaan Irenen ja hänen 
miehensä kanssa Tanskaan, he kertoivat minulle paljon maiden välisestä yhteistyöstä ja miten 
turvapaikanhakijoiden/pakolaisten määrä näkyy tällä hetkellä heidän jokapäiväisessä elämässään.   
Päivän lopuksi kävin läpi sähköpostini ja hoidin kiireellisimmät työasiat, laskujen tarkastukset jne.  

 

Torstai 12.5. 
Lähdimme liikkeelle Irenen luota 8.15 suuntana Sylt, ensimmäisenä pysähdyimme kuitenkin 
Flensburgin kauppakamarille, jossa tapasimme Interreg -projektissa mukana olevan kauppakamarin 
edustajan, jonka kyydillä jatkoimme matkaa naapurikaupunkiin juna-asemalle. Syltille matkasimme 
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loppumatkan junalla ja perillä olimme klo 11.00. Ehdimme vielä vähän tutustumaan saaren 
nähtävyyksiin sekä upeaan rantaan ennen kuin aloitimme Interreg -projektin ohjausryhmän 
kokouksen klo 12.00. Kokous järjestettiin Syltin saarella toimivan ammatillisen oppilaitoksen tiloissa, 
oppilaitos ja sen tilat olivat pienet, mutta toimivat. Oppilaitos kouluttaa ammattilaisia erityisesti 
matkailuntarpeisiin, kokkeja, tarjoilijoita ja matkailuvirkailijoita. Saimmekin nauttia kokkiopiskelijoiden 
tekemän lounaan kokouksen yhteydessä. Kokous oli jatkoa maanantaina kokoontuneelle 
työryhmälle ja suurimman osan kokoukseen osallistujista olinkin tavannut jo silloin. Oli 
mielenkiintoista nähdä miten samanlaista projektityöskentely oli myös saksalaisten ja tanskalaisten 
kesken, mitä meillä Suomessa. Päivän aikana tutustuin myös Flensburgissa toimivan teknillisen 
ammattiopiston edustajaan Kai Wassermaniin, joka on Irenen pitkäaikainen yhteistyökumppani. Hän 
lupasi ystävällisesti esitellä minulle oppilaitostaan seuraavan viikon torstaina. Pääsisin mukaan 
yhdistelmäajoneuvokuljettajien teoriatunnille! 

 

Perjantai 13.5. 
Perjantaina tein markkinointiin ja kansainväliseen toimintaan liittyviä töitä Irenen kotona, sillä siellä 
minulla oli käytettävissä nopea langaton netti. Viikolla päivät olivat niin pitkiä, että en juuri ehtinyt 
sähköposteihin vastailla tai laskuja tarkistella ja laittaa eteenpäin. Perjantaina lähdimme Irenen ja 
Rüdigerin matkailuautolla kohti Rensburgia, sillä helluntaiviikonloppu oli alkamassa ja heillä oli 
tarkoitus käydä sukuloimassa. Minut oli kutsuttu JEDUssa kolme vuotta sitten vierailleen opiskelijan 
Jessican luo viikonlopuksi. 

Lauantai 14.5. 
Sain hyvän nimipäivän onnittelut Suomesta kun olin menossa Jessican sekä Kristinan (joka myös oli 
meillä Kalajoella loma-asuntomessujen aikaan työssäoppimassa ja esittelemässä Raikasta) kanssa 
Hampuriin, tutustumaan nähtävyyksiin, sekä shoppailemaan. Päivän aikana tuli käveltyä todella 
paljon, näin Reeperbahnin, Hampurin vanhan kaupungin ja satamassa kävimme myös pitkällä 
veneajelulla. Jessica kertoi paljon mielenkiintoisia asioita entisestä kotikaupungistaan. Sain kuulla 
päivän aikana myös paljon tyttöjen opiskelusta sekä työstä logistiikka firmoissa. Kristina oli jo ehtinyt 
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valmistumisen jälkeen vaihtaa toiseen logistiikka-alan yritykseen Kieliin ajojärjestelijäksi. Illalla 
kävimme Hampurissa syömässä Jessican tuttujen ravintolassa ja sainkin syödä oikein herkullista 
lapskoussia! Paluumatka meni myöhään, olimme kotona klo 24.05, Hamburin matka venyikin 16 
tuntiin, vaikka Hampuri itsessään oli n. 2 tunnin ajomatkan päässä! 

   

   

Sunnuntai 15.5. 
Sunnuntaina satoi ja päivä menikin leppoisasti keskustellessa menneistä ja tulevista. Lisäksi autoin 
Jessicaa ottamaan kuvia 8kk ikäisestä tyttärestään, sillä minulla oli pieni järjestelmäkamera mukana. 
Iltapäivällä Kristina sekä myös Johanna, joka myös oli 3 vuotta sitten Kalajoella, tulivat kylään ja 
grillasimme illan sekä keskustelimme kaiken muun ohella myös pitkään logistiikan ja kaupallisen 
alan koulutuksista, työtehtävistä jne. 
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Maanantai 16.5. 
Maanantai oli Saksassa pyhäpäivä, joten vietin vielä maanantain Jessican, Miken ja heidän 
tyttärensä Zoeyn kanssa. Vierailimme hyötyeläintarhassa, jossa riitti nähtävää meille kaikille. 
Iltapäivällä Jessica vei minut takaisin Flensburgiin, jossa pääsin lataamaan kuvat koneelle, sekä 
käymään läpi päivän sähköpostit. 

   

 

  

Tiistai 17.5. 
Tiistaina minulla oli aamusta JEDUn www-sivujen uudistamiseen liittyvä palaveri Skypen kautta, 
joten jäin kotiin hoitamaan videopalaverin. Lisäksi keskustelin Skypen kautta myös esimieheni 
Sirpan kanssa markkinointitiimin asialistasta seuraavan viikon kokousta varten, samalla käytiin läpi 
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myös muita ajankohtaisia asioita. Lounaan jälkeen vuorossa oli Skypen kautta osallistuminen 
JEDUn kansainvälisyystiimin kokoukseen, joka pidettiin Haapajärvellä. Kokouksiin osallistuminen 
Skypen kautta onnistui mielestäni loistavasti, vaikka lounaan aikaan nettiyhteydet olivat poikki, 
varmaankin maanantain pienen kevätmyrskyn jälkimaininkien vuoksi. Illalla pääsin vielä mukaan 
ammattiopiston pedagogiseen seminaariin, joka kesti reilun tunnin klo 19.00–20.00 välissä. 
Konferenssissa oli paikalla opettajia, opiskelijahuoltoa, uusia kollegoita sekä oppilaskunnan 
edustajat ja oppilaitoksen johto. Istunto oli Irenen sanojen mukaan ammattiopiston korkein päättävä 
toimielin. Oppilaitoksen johtaja esitteli tilaisuudessa lyhyesti vuosikertomuksen, opiskelijayhdistys 
esitteli omaa toimintaansa ja minutkin esiteltiin lyhyesti koko porukalle. 

Keskiviikko 18.5. 
Keskiviikkona pääsin osallistumaan Irenen Preetzissä pitämään englanninopettajien seminaariin. 
Yksi opiskelijoista teki opetusnäytön, joten pääsin seuraamaan tunninpitoa, lukemaan 
seminaarityön, sekä osallistumaan opetuksen arviointiin. Lisäksi iltapäivästä sain osallistua Irenen 
opettajaopiskelijoille pitämään englannin tuntiin. Illalla työskentelin vielä kannettavalla muutaman 
tunnin, muun muassa rekrytointi-ilmoitusten parissa. 

Torstai 19.5. 
Aamulla nousin aiemmin ylös, jotta pystyin aloittamaan klo 7.00 Saksan aikaa rekrytointi-ilmoitusten 
viimeistelyn ja hienosäädön, ennen kuin palvelussuhdevastaavalla alkoi palaveri (Suomen aikaa klo 
9.00). Saimmekin ilmoitukset valmiiksi ja pystyin lähettämään ne lehtiin, ennen kuin minun tarvitsi 
lähteä ammattiopistolle.  

Torstaina pääsin siis tutustumaan Eckener 
Schulen tekniikan aloihin. Matkustin koululle 
linja-autolla, ja löysinkin hyvin perille. Logistiikan 
osaston johtaja Kai Wassermann otti minut 
mukaansa yhdistelmäajoneuvo-kuljettajien 
teoriatunnille. Opiskelijoiden tehtävänä oli laskea 
tarjoukset erilaisten toimeksiantojen perusteella 
huomioiden käytettävä ajoneuvo, sen 
kustannukset, tie- ja siltatullit, 
palkkakustannukset jne. Mielestäni opiskelijat 
onnistuivat tässä vaativassa tehtävässä varsin 
hyvin. Tehtävä oli harjoitusta seuraavalla viikolla 
olevia suullisia sekä kirjallisia kokeita varten, 
kokeiden jälkeen he valmistuisivat. Opiskelijat 
saavat lehtitalolta ilmaiseksi esim. Trucker-lehtiä. 

Oppitunnin jälkeen pääsin kiertämään 
oppilaitosta, metalli- ja sähköluokat, 
puutyöluokat, auto-osaston sekä 
rakennusosaston työtilat. Oppilaitoksesta 
valmistuu myös sisustusrakentajia. 
Työtilaratkaisut olivat varsin mielenkiintoisia, 
monilta osin teorialuokkaa ja työsalia ei oltu 
erotettu toisistaan, ainoastaan pölyisimpien 
töiden esim. puuosastolla osalta. Opettajien ja 
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opiskelijoiden mielestä tämä helpottaa asioiden käsittelyä. Esimerkiksi autoa korjatessa esiin tulevat 
asiat voidaan heti käsitellä porukassa videotykkien ja siirrettävien pulpettien avulla samassa 
korjaamotilassa. Tämä ammatillinen oppilaitos olisi varmasti tekniikan alan opettajillemme 
mielenkiintoinen tutustumiskohde! 
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Eckener koulusta siirryin lounaalle HLA Flensburgin IT-alan opettajan kanssa. Lounaan jälkeen 
suuntasimme takaisin oppilaitoksen tiloihin järjestämään pakolaisille tukiopetusta, johon osallistui 
myös vapaaehtoisesti ammattiopiston opiskelijoita. Opiskelijat järjestivät pakolaisille jalkapallon 
peluuta, minkä aikana keitimme kahvia ja teetä yritysten lahjoittamilla välineillä. Iltapäivä vierähti 
nopeasti kun kävin syyrialaisen opiskelijan kanssa läpi saksaksi jakolaskuja, murtolukuja ja 
kymmenlukuja.  

Puoli kuudelta lähdin kaksi vuotta sitten meillä vaihdossa olleen Christianin kanssa keskustana vielä 
iltapalalle. Christianin kanssa vierähti pari tuntia, sillä Haapavedellä, Nivalassa ja Ylivieskassa 
vietetyistä kolmesta viikosta riitti muistelemista. Tällä hetkellä hän opiskelee kansainvälistä 
johtamista Flensburgin yliopistossa ja suunnittelee oman yrityksen perustamista. Christian näytti 
vielä minulle pikaisesti Flensburgin keskustaa sekä satama-aluetta ennen kuin vei minut takaisin 
Irenen luo. 

 

Perjantai 20.5. 
Aamusta osallistuin toisen vuosikurssin teollisuusalan myyjien liiketalouden tunnille, jossa käytiin läpi 
Saksan työlainsäädäntöä, yritysmuotoja jne. Seuraavaksi oli vuorossa viestinnän opetusta 
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. Tuntien jälkeen pääsin tutustumaan oppilaitoksessa 
käytössä olevaan oppimistoimistoon, jossa käytävän toisella puolella oli pitkätoimisto, johon oli 
ryhmitelty pöydät ja asiakastiskit, sekä toimisto-osastot teemoittain, myynti, osto, hr, reklamaatiot, it-
tuki jne. yritykselle annetaan vuosittain aina uusi nimi. Käytän toisella puolella oli ”ulkomaailma”, 
jossa opiskelijat edustivat asiakasorganisaatioita ja alihankkijoita. Opiskelijat lähettelevät toisilleen 
sähköposteja, soittelevat jne. ja hoitavat näitä virtuaaliyrityksiä. Jakson aikana he kokoavat myös 
omat työkansionsa tehdyistä tarjouspyynnöistä, tarjouksista jne. huolehtivat asioiden 
dokumentaatiosta. Tällä kertaa lisähaastetta virtuaalimaailmaan toi se, että kaikki tapahtui espanjan 
kielellä. 

Iltapäivän, aina alku iltaan asti kiersin kaupungilla sitten Irenen tyttären kanssa, kävimme 
shoppailemassa, syömässä ja sain varsin hyvän käsityksen Flensburgin keskustan tarjonnasta ja 
bussiliikenteen toiminnasta. 
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Lauantai 21.5. 
Lauantai oli viimeinen päivä Saksassa, aamu meni pakatessa sekä kortteja kirjoittaessa. Kotimatka 
alkoi klo 12.09 kun lähdin junalla kohti Hampurin lentokenttää. Kotona Oulaisissa olin 
sunnuntaiaamuna klo 3.10. Kotimatka kesti kauan, mutta matkan aikana minulla oli antoisia 
keskusteluja mm. saksalaisten kanssa. 

 

Työelämäjakso oli todella mielenkiintoinen, ohjelmaa oli paljon ja päivät venyivät pitkiksi. Aloitan tällä 
viikolla opinnot ammatillisessa opettajakorkeassa, joten perehdyin kaikkeen uusin silmin. 
Työelämäjakso todellakin antoi minulle paljon uutta tietoa saksalaisesta ammatillisesta 
koulutuksesta, paljon erilaisia opetusmetodeja ja periaatteita verrattuna siihen mitä olen Suomessa 
nähnyt ja kokenut. Saksassa suurin osa opiskelijoista hakee ensisijaisesti töihin peruskoulutuksensa 
jälkeen ja sitten työnantaja kouluttaa heidät ammattiopistojen avulla työhönsä, ja opiskelu on joko 
muutaman viikon jaksoissa ”Blockunterricht” tai sitten jatkuvaa, pari päivää viikossa teorian 
opiskelua ja loput päivät töitä. Toki suomalaistakin mallia löytyy ja jotkin opiskelijat ovat 
täyspäiväisesti opiskelemassa, lisäksi esim. Eckener Schulessa sisustusrakentamisessa ja puualalla 
monet koulutusohjelmat, ovat sellaisia että ensimmäinen opiskeluvuosi opiskellaan ja harjoitellaan 
työmenetelmiä pelkästään oppilaitoksen tiloissa, jonka jälkeen siirrytään yrityksen tiloihin. 

Useat opettajat ovat kiinnostuneita tulemaan työelämäjaksolle Suomeen ja ylipäätään tutustumaan 
meidän ammatilliseen koulutukseen. Flensburgista on mahdollista löytää työssäoppimispaikkoja 
alalle kuin alalle ja samoin henkilökunnalle työelämäjaksopaikkoja, myös täydennyskoulutuksia 
löytyy. Irenen kanssa aloitin jo seuraavien yhteistyökuvioiden suunnittelun ja myös uudet vierailut 
puolin ja toisin ovat suunnitteilla myös tapaamieni opiskelijoiden, Jessican ja Christianin kanssa. 
Suosittelen työelämäjaksoja lämpimästi kaikille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan, 
haluavat uusia työtapoja, motivaatiota työhönsä ja haluavat löytää uusia ystäviä. 

Takataskussa on nyt useiden eri oppilaitosten opettajien ja johtajien käyntikortteja tulevaa varten. 
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