
 
 

 
 
Matkalla Mestariksi JEDUsta 2014-2016, Joni Kuljunlahti 9.4.-21.5.2016 

Johdanto 

 Eräs päivä koululla olin tauolla juttelemassa kavereitteni kanssa, kun eräs opettajani 
tuli paikalle, pyysi minua hieman sivummalle ja kysyi, että kiinnostaisiko lähteä Puolaan 
työharjoitteluun, johon vastasin heti, että totta kai! Sen jälkeen vasta tulin kysyneeksi mitä, missä ja 
milloin. Eli en ollut varsinaisesti hakenut ulkomaille työssä oppimaan, vaan pääsin paremminkin 
peruutuspaikalle. Taustatietoa työssäoppimispaikasta ja Puolalaisesta kulttuurista sain eniten 
samalta opettajalta, joka oli minua kysynytkin lähtemään, sillä hän oli käynyt tutustumassa paikkaan 
jo aikaisemmin. 

 

Valmistautuminen työssäoppimisjaksolle 

 

 Työssäoppimisjaksolle valmistautuminen oli lähinnä tiedon hankkimista internetin 
kautta, kannattaa ainakin katsoa ulkoministeriön matkustustiedote, josta löytyy oleellisimmat asiat. 
Otin myös hepatiittirokotuksen, hoidin paperiasioita koululla liittyen matkan rahoitukseen ja oman 
matkavakuutuksen lisäksi tuli myös koulun ja kelan matkavakuutus kortit. Lentoliput varasimme 
hyvissä ajoin. Lisäksi koitin opetella myös joitain puolan perussanoja ja lauseita, mutta siitä ei tullut 
mitään, sillä koululta saamassani puolan alkeiskirjassa ei ollut minkäänlaisia ääntämisohjeita. Nyt 
voin myös todeta, että tuli pakattua turhaan vaatteita mukaan matkalle, kannatta ennemmin varata 
matkabudjettiin vaaterahaa, sillä Puolassa myös vaatteiden hintataso on halpa Suomeen verraten, 
että kannattaa ostaa tarvitsemansa vaatteet vasta puolassa. Samalla säästää lentolipuissa, jos ei 
tarvitse lisämatkatavaroita käsimatkatavaroiden lisäksi. 

 

Matkustaminen 

 

 Matkustimme ensin junalla Helsingin lentokentälle ja siitä samana päivänä Finnairin 
lennolla Gdanskiin ja lentokentältä otimme taksin hotellille, josta olimme varanneet huoneen 
yhdeksi yöksi. Taksilla matkustaminen on huomattavasti halvempaa kuin suomessa, sillä noin 15km 
matka kaupungissa maksaa kutakuinkin 50–70 pln eli 12–18 euroa. Seuraavana päivänä jatkoimme 
Gdanskista junalla Poznaniin, liput maksoivat 62 pln per henkilö, mutta juna oli jo niin täyteen myyty, 
että saimme hajapaikat ja lopen seisoimme lähes koko matkan. Suomalainen opiskelijakortti ei käy 
Puolassa, sillä tuli sekin koitettua junalippua kassalta ostaessa. Paluumatka tapahtui oikeastaan 
samoin, mutta silloin emme enää käyttäneet taksia, sillä olimme oppineet hyödyntämään 
huomattavasti halvempaa kaupunkien bussi-ja ratikkaliikennettä jo hyvin. Yksi niitä asioita joista 
annan kehuja Puolalle on kaupunkien ympärivuorokautinen ja kattava julkisen liikenteen palvelu! 
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Asuminen 

Asumisjärjestelyissä olisimme voineet alkuun säästää paljon rahaa. Ensimmäinen 
pitempiaikainen majapaikkamme oli Green hotel, joka sijaitsi lähellä työharjoittelupaikkaamme. 
Majapaikan oli meille järjestänyt harjoittelupaikkamme sihteeri ja todennäköisesti toiveemme 
huokeasta ja kodinomaisesta asumisesta ei ollut koskaan mennyt perille ja me olimme vain sokeasti 
luottaneet häneen tässä asiassa ja maksaneet kiltisti hotellin laskun ennakkoon. Vaikkakin täytyy 
sanoa taas, että olihan se halpa Suomeen verraten. Seuraava pitkäaikainen majapaikka olikin jo 
huomattavasti halvempi ja kodikkaampi guesthouse Villa hof, jossa meillä oli oma huone, yhteinen 
keittiö, pesuhuone ja pyykinpesukone muiden asukkaitten kanssa. Tämän olimmekin jo itse etsineet 
ja varanneet. 

 

Huoneemme Green hotellilla 
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Villa Hof 

 

 

Työssäoppimispaikka 

 

Stofix oy on tiiliverhoiluja valmistava, alkuperin suomalainen yritys joka on sittemmin 
laajentanut toimintaansa Puolaan, Iso Britanniaan ja moniin muihin Euroopan maihin. Puolan tehdas 
on vasta viimevuonna (2015) toimintansa aloittanut tuotantoyksikkö ja työllistää tällä hetkellä noin 
30 työntekijää. Tehtaan johtajana toimii suomalainen Puolassa asuva Teemu Pieniheikkinen. 
työskennellessämme tehtaalla oli tehdas vielä keskeneräinen, osa linjoista ei vielä ollut edes 
käytössä. 
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Tässä olivat tehtaalta tähän mennessä valmistetut projektit, tämä oli myös ainut paikka josta 
saimme ottaa kuvia tehtaan sisällä. 

  

Kaksi projektia joitten parissa teimme eniten töitä. 

 

Muut työntekijät suhtautuivat meihin pääasiassa hyvin, jotkut aluksi hieman 
varautuneesti, sillä Puolalaisella on tapana historiansa takia suhtautua ulkomaalaisiin varautuneesti, 
eikä siitä kannata loukkaantua. Suurimpia vaikeuksia tuotti kielimuuri, sillä Puolalaisten 
englanninkielen taso on yleensä aika heikko, toimiston puolella suurin osa puhui kohtalaista 
englantia, mutta tehtaan puolella vain muutama työntekijä ja suurin osa ei puhunut englantia 
lainkaan. 

Teemu esitteli meille muut työntekijät, tehdasta ja tuotantoprosessia ensimmäisenä 
päivänä, sekä painotti meille, ettei tehtaalla saa ottaa valokuvia. Suunnitelmana oli, että teemme 
aluksi pari päivää töitä kussakin työvaiheessa kerrallaan ja sen jälkeen missä milloinkin tarvitaan. 
Työvaiheita olivat materiaalin vastaanotto ja sen laadunvalvonta, kokoonpano, viimeistely ja 
pakkaus. Saimme työvaatteet ja aloitimme työt kokoonpanolinjalla jo ensimmäisenä päivänä. 

Kokoonpanossa, kuten lähes kaikissa muissakin vaiheissa meitä opastivat 
tuotantopuolen työntekijät, jotka eivät yleensä puhuneet englantia muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta ja tämä tuotti välistä melkoista päänvaivaa. Tässä työvaiheessa ladottiin ensin tiilet 
sapluunaan selkäpuoli ylöspäin piirustusten mukaisesti, otettiin sapluuna pois, tiilten väleihin tuli 
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ohut kerros hiekkaa, joka tasoitettiin pensselillä, sitten hiekan päälle pursotetaan laasti ja lopuksi 
paneeliin liimataan ohut metallilevy selkäpuolelle, jonka jälkeen elementin annettiin kuivua noin 
vuorokausi. 

Viimeistelyssä osa kulmaelementtien tiiltenvälien saumoista piti tehdä käsityönä, 
jolloin puristimella pursotettiin jäykkä laasti tiiltenväleihin, tasoitettiin pikkulastalla ja lopuksi 
puhallettiin hiekka laastin pintaan. Elementit myös hangataan puhtaaksi ja ylipursuneet laastit ja 
liimat irrotettiin. Tämän jälkeen elementit pakattiin kuljetusta varten. 

Pakkauksessa elementit pakattiin puulaatikkoihin varovasti, käärittiin muoviin ja 
laatikot siirrettiin odottamaan kuljetusta asiakkaan työmaalle. Odotusalueelle oli tehty valmiit 
kuljetuskontin ääriviivat, johon laatikot laitettiin odottamaan lastausta siihen järjestykseen johon ne 
kontissa tulevat. Tämä oli mielestäni aika nokkelaa ja en ole tätä ennen nähnyt muualla käytettävän. 

Materiaalin vastaanotossa suoritimme lähinnä laadunvalvontaa, eli tarkistimme 
seinäkiinnikkeitten ja aluspeltien sinkkipinnoitteen vahvuuksia sähkönjohtavuusmittarin avulla, sekä 
tiilien laatua silmämääräisesti. 

Työkulttuuri oli oikeastaan yllättävänkin samanlainen Suomeen verraten, eli töihin 
tullaan ajoissa, työaika on kahdeksan tuntia, johon kuuluu 20 minuutin ruokatauko, mutta vain yksi 
10 minuutin ”kahvitauko” ja puolalaiset jättivät minuun yleisvaikutelman huolellisista ja tunnollisista 
työntekijöistä. Ehkä suurin ero työkulttuurissa oli heidän tapansa kätellä toisensa aina tullessa töihin, 
niin kuin myös lähtiessä töistä. 

 

Jokapäiväinen elämä ja vapaa-aika 

 

 Varsinkin harjoittelun alkupuolella emme viettäneet aikaamme paljon asunnolla, vaan 
kuljimme ympäriinsä lähialueita, maaseutua ja Poznanin kaupunkia tutustuen uuteen 
elinympäristöömme. Liikenne tuntui alkuun aika kaoottiselta ja kannattaakin pysyä aina vielä hiukan 
valppaampana, kuin Suomessa, sillä liikennekulttuuri on holtittomampaa Suomeen verrattuna. 
Kuten jo aikaisemmin mainitsin, ovat julkisen liikenteen palvelut hyvät ja halvat. Hintataso on 
Puolassa Suomeen verraten halpa, karkeasti sanottuna kaupan ruokaostoksista selviää alle puolella 
siitä hinnasta, mitä vastaavat ostokset maksaisivat suomessa. Ruokaostoksilla hankaluuksia kuitenkin 
tuotti se, että useimmiten tuotteissa on tuotekuvaus ainoastaan puolaksi ja muilla itä Euroopan 
kielillä, mutta ei englanniksi ja yleensä henkilökunta ei myöskään puhu englantia. Ravintolassa 
ruokailusta juomineen selviää yleensä noin 15:sta eurolla, eli noin 50 zlotylla (pääruoka ja juoma) ja 
yleensä menu on saatavissa myös englanniksi. 
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Todella herkullinen hampurilaisateria Whisky in the jar nimisessä amerikkalaishenkisessä 
ravintolassa. 

 

 

Perinteistä Puolalaista ruokaa: porsaan pihviä, perunamuusia, sieniä ja hapankaalia. 
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Oluen hinta kaupoissa on hyvä vertailukohta meille suomalaisille hintatasosta, kuvassa halvin olut 
jonka löysin. 

 

Kuten jo edellä mainittua on Puolalaisten englanninkielen taidossa toivomisen varaa 
ja minun olikin hyvin vaikea saada aikaiseksi ”syvällisiä” keskusteluja paikallisten kanssa, mutta 
muitten ulkomaalaisten kanssa minulla oli hyviä keskusteluja. Yleensä puolalaiset, jotka ovat käyneet 
koulunsa kommunistihallinnon aikana, eivät osaa englantia, koska sen opettelu ei ole ollut suotavaa 
tuolloin. Olinkin yllättynyt siitä kuinka länsimainen valtio Puola on nykyään, historiaa tunteva kulkija 
voi kuitenkin huomata joitain merkkejä rakennusarkkitehtuurissa neuvostorealismista, kuin myös 
Natsi-Saksan miehityksen ajoista. Juuri pitkän ja monivaiheisen historiansa takia Puola olikin minulle 
hyvin mielenkiintoinen maa. 

 Ensimmäinen kaupunkimme jossa vierailimme oli Gdansk, jossa liikuimme vanhan 
kaupungin alueella. Tällaisia kaupunkeja ei Suomessa ole, mutta Puolassa tällaisia vanhoja 
kaupunkeja on useita, joskin osa niistä on uudelleen rakennettuja vanhoja kaupunkeja, kuten 
Varsovan vanhakaupunki, joka tuhoutui pahoin toisessa maailmansodassa. Silmiinpistävintä 
Gdanskissa oli meripihkakoruja myyvien liikkeitten määrä, mutta täällähän on valmistettu 
meripihkakoruja jo kauan ennen kristinuskon saapumista. 
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Gdanskin, eli entiseltä nimeltään Danzigin kaunis vanha kaupunki 

 

 Gdanskista jatkoimmekin sitten junalla Poznaniin, joka oli työharjoittelupaikkaamme 
lähinnä oleva iso kaupunki ja siellä tulikin käytyä usein, sillä meillä oli majapaikastamme vajaa tunnin 
matka julkisilla kaupunkiin. Poznan on lähes 600000 asukkaan kaupunki, puolan viidenneksi suurin 
kaupunki ja neljänneksi merkittävin teollisuuskeskus. Itse vietin paljon aikaa kaupungin lukuisissa 
museoissa ja vanhalla kaupungilla.  

 
Poznanin tunnetiun nähtävyys on vanhan kaupungin toriaukio. 
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Paikallisessa taidemuseossa oli suuren maalaustaidekokoelman lisäksi myös kirkon aarteita sekä 
vasemmassa kuvassa oleva alkuperäinen Inkojen sateenjumalaa esittävä patsas. 

 

Eräs päivä satuimme paikalle kun Poznanin entisen linnoituksen puistossa oli käynnissä jonkinlaiset 
sotilasperinnepäivät, jossa oli taistelunäytöksiä koskien nykypäivää, toista maailmasotaa ja aina 
keskiaikaan asti. Olikin hienoa nähdä kokonainen joukkue Puolalaista toisen maailmansodan alun 
ratsuväkeä ajanmukaisine varusteineen. 

  

Puolalaista ratsuväkeä toisen maailmansodan alulta 
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Vasemmalla alla: Brittiläisiä laskuvarjojääkäreitä samaisista maailmankinkereistä 

Oikealla alla: Saksan Whermachtin sotilaita moottoripyörineen. 

 

 Lisäksi kannattaa käydä viettämässä ainakin yksi päivä paikallisessa kylpylässä, Spa 
1036:ssa joka on maan suurin kylpylä ja omaa suomalaisen koti-ikävää kummasti helpottavan hienon 
saunamaailman. 

Kävimme myös maan pääkaupungissa Varsovassa kolmen yön reissun. Varsova on yli 
miljoonana asukkaan metropoli, jossa riittää nähtävää ja koettavaa vaikka useammallekin käynnille. 
vierailimme muun muassa kaupungin silhuettia hallitsevassa 1955 valmistuneessa Tieteen ja 
kulttuurin palatsissa, joka on puolan korkein rakennus ja muistuttaa puolalaisia yhä kommunismin ja 
neuvostovallan ajoista. Kävimme myös kansallismuseon sotahistoria museossa, joka on ehkä yksi 
laajimpia museoita joissa olen käynyt. sekä tietenkin tutustuimme vanhaan kaupunkiin kapeine 
kujineen joka myös Unescon maailmanperintö kohde. 

 

Varsova 
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Vanha Varsova 
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Vasemmalla: Tieteen ja Kulttuurin palatsi. 

oikealla: Kansallismuseon kokoelmia. 

 

 Viimeisellä viikolla vietimme muutaman päivän Sopotissa, joka on noin 40000 
asukkaan kylpyläkaupunki lähellä Gdanskin ja Gdynian kaupunkeja Itämeren rannalla ja myös maan 
kallein asuinpaikka. Sopotissa on hienot kilometrejä pitkät hiekkarannat, upeita hotelleja ja huviloita, 
merenrantabaareja ja mahtavat pyöräily ja jalankulkureitit pitkin rannikkoa. Vietimmekin suurimman 
osan ajasta pyöräillen, sillä meillä oli majatalon puolesta hyvät polkupyörät käytettävissä. 
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Sopotin upeita rantahotelleja 

 

Sopotissa oli myös hyvin mielenkiintoinen varhaisesta asutuksesta kertova museo, 
jossa oli esillä esineitä alueen arkeologisista löydöistä, esillä olleet löydökset ajoittuivat pääasiassa 
900–1000 luvulle, eli viikinkiajalle. Eniten kuitenkin pidin museon hienoista rekonstruktioista, jotka 
kertovat tällaiselle maallikolle paljon enemmän, kuin ruukunsirpaleet. Paikalle olikin rakennettu 
kokonainen pieni 1000-luvun paaluvarustettu kylä alkuperäiselle paikalleen mäen päälle. 
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1000-luvun linnoitettu kylä. 

 Sitten vielä vähän liikunnan harrastamisesta. Kävimmekin lenkkeilemässä, 
pyöräilemässä ja punttisalilla. Pyöräillessä kannattaa pitää pimeällä sekä etu ja takavaloa, tai muuten 
autoilija alkavat tööttäilemään aika vihaisesti, ja läheltä piti tilanteita alkaa sattumaan usein. 
Salikulttuuri on aika samanlainen kuin suomessa, mutta salit voivat olla hyvin vaihtelevan tasoisia. 
Kävin pääasiassa kahdella eri salilla. Kalliimmassa paikassa oli kamppailutilat, hienot kuntoilulaitteet, 
crossfit tilat ja jumppasali. Halvemmassa paikassa taas kaikki laitteet oli kötystetty kasaan ja koko 
ajan tuntui siltä, että lattia romahtaa alakerran ravintolaan. 

 

Harjoittelun merkitys minulle 

 Harjoittelujakson merkitys oli minulle hyvin suuri, se antoi minulle ennen kaikkea 
itsevarmuutta, sain uusia näkökulmia moniin elämän hyvinkin arkipäiväisiin asioihin, joita en 
varmaan olisi tullut ikinä ajatelleeksi ilman tällaista kokemusta ja yhtenä tärkeimmistä sain 
kokemuksen siitä että voin tulla toimeen vieraassa maassa ja vieraalla kielellä. Olen myös 
huomannut kesätyötä hakiessani, että työnantajat yleensä arvostavat ulkomaan harjoittelua, koska 
se kertoo käsittääkseni ennakkoluulottomuudesta ja uskalluksesta. Metallialan ammattitaidon 
kannalta jakson merkitys oli kuitenkin hyvin pieni ja suosittelisinkin tätä paremminkin koulumme 
rakennuspuolen oppilaille. En tarkoita kuitenkaan että työ oli meille turhaa, sillä sitähän ei tiedä 
mille alalle sitä lopen päätyy ja voihan näitä prosessista opittuja uusia asioita, kuten lastauksen 
esivalmistelua ja varastotonta tuotantoa soveltaa myös muille aloille. 

 Lisäksi on eräs asia, jota en usko nuoren ammattiin opiskelijan tulevan ajatelleeksi ja 
sitä varten pitää kertoa hieman taustastani. 

Olen niin sanottu alanvaihtaja. Tein seitsemän vuotta työtä, josta en koskaan pitänyt, mutta palkka 
oli kohtalainen ja työ varma, mutta jos joka aamu harmittaa lähteä töihin, niin ennen pitkää palaa 
loppuun ja niin minä tein pariinkin otteeseen. Haaveilin kyllä alan vaihdosta, mutta taloudellinen 
epävarmuus painoi, opiskelijan leipä ei kuitenkaan ole kovin leveä. Mutta nykyään opiskelen, olen 
päässyt sitä kautta myös näkemään maailmaa tavoin, jota en olisi entisessä työssäni ikinä päässyt 
kokemaan, kuten tämä harjoittelu. Eli muutos kannatti, vaikka rahaa on käytettävissä paljon 
vähemmän, niin jotenkin senkin kanssa aina selviää ja ei harmita herätä aamuisin. 

 Edellisen perusteella on varmaan helppo päätellä, että voin suositella työharjoittelua 
lähes kaikille, sillä selviytyminen ja työskentely vieraassa ympäristössä kasvattavat itseluottamusta ja 
antaa aivan uusia näkökulmia ihan niihin arkisimpiinkin asioihin, kuten puhtaaseen juomaveteen, 
kuin myös päivän polttaviin poliittisiin kysymyksiin kuten maahanmuuttoon liittyen, koska mehän 
olimme ikään kuin maahanmuuttajia, mutta hyvässä asemassa moniin muihin verraten. 


