Työssäoppimisjakso Saksan Hagenissa
Olen Anna-Maria ja opiskelen Kalajoen ammattiopistossa vaatetusartesaaniksi ja innostuin
ulkomaan työssäoppimismahdollisuudesta, kun kuulin koulumme kv-koordinaattorilta
Hagenin kaupunginteatterista, ja että voisi yrittää järjestää vaihtomahdollisuuden sinne. Ja
siitäpä alkoi seikkailuni paperi- ja kieliviidakossa :D
Noin 3-4 kuukautta ennen matkaa sain tietää lopullisen matkakohteeni ja paikkani, joten
aloitin itsenäiset saksankielen ''opinnot'' (sillä kaikki vakuuttivat minulle, että Saksassa ei
puhuta englantia..) Lisäksi yritin henkisesti valmistautua uuteen paikkaan lähtemistä ja
matkustamista ensimäistä kertaa yksin lentokoneella vieraassa paikassa.

Matkustaminen

Kuvia autosta matkalla kohti Helsinkiä

Helsinkiin matka starttasi aamu 9.00 ilmajoelta autolla vanhempieni kanssa. Automatka meni
mukavasti, vaikka hieman pientä lumimyräkkää olikin Helsingin päässä, ja lentokentälle
tulimme hyvissä ajoin, haikeissa ja jännittyneissä tunnelmissa tokikin.

Sateinen sää ei haitannut lähtöä, kunhan jää oli ensin suihkutettu pois 
Lento lähti 16:30 Helsingistä Düsseldorfiin, jossa olin 17:55 väsyneenä, mutta onnellisena (ja
ylpeänä, sillä olin noussut oikeaan koneeseen, enkä eksynyt kertaakaan! :D)
Olimme vuokranantajani kanssa sopineet sähköpostin kautta, että hän tulee minua vastaan
lentokentälle, ja siellähän hän odottelikin saapumistani, joten kaikki meni suunnitelmien
mukaan, pääsin kokemaan heti ihan uuden kuljetusvälineen, nimittäin schwebebahnin
("skytrain" ,"ilmajuna"). Tämä yksilö Düsseldorfissa toimii automaattiohjauksella, ilman
kuljettajaa, näin ainakin vuokraisäntäni kertoi.

Asuminen
Vuokraisännästä voitte jo varmaan arvata, että asuin tosiaan vuokralla. Minulla oli pieni yksiö
vuokraisännän kellari kerroksessa, siinä oli vessa + suihkuhuone, olohuone + keittiö, oikein
viihtyisä ja siisti. Aluksi asunto vaikutti hieman kylmältä, mutta patteria säätämällä jopa
tällainen vilukissa kuin minä tarkenin hyvin.

Juuri saapuneena uuteen kämppään, jossa viettäisin 6 viikkoa.

Vaatekaappikin mukavan iso.

Ja kattokaa tuota TYYNYÄ. sehän on VALTAVA!: D
Toisena (ensimmäisenä kokonaisena) päivänä eli sunnuntaina Herra Beckmann (eli

vuokraisäntäni) näytti minulle Wuppetarlin schwebebahnin ja Hagenin kaupunkia ja
erityisesti teatterin, että osaisin löytää sinne ensimmäisenä työpäivänä, joka olisi heti
maanantai.

Hagenin kaupungin reunustaa :D

Teatteri.

päivä 1.(työssäoppimispaikassa)
Herään 08.00, tapaan vuokraisännän, ja sovin että tapaamme työn jälkeen, kunhan olen
soittanut töistä, että tiedän milloin työt loppuu. kävelen töihin, se kestää n. 30 min. ilma on
kylmähkö, mutta aurinkoinen (olisinpa ottanu mukaan aurinkolasini). Odotin portilla puoli
tuntia, ja viimein joku tuli hakemaan ja näyttämään tien puvustamoon.

naistenompelimonpuolelta kuvia

Puvustamossa minut otettiin iloisesti hymyillen vastaan, kättelin kaikkia ja sain ryöpyn nimiä
muistettavaksi. Sain myös kuulla että ihminen, jonka piti tulla noutamaan minut portilta klo
9:00 oli nukkunut pommiin, joten ei se mitään :D Sen jälkeen minua kierrätettiin hieman
puvustamon alueella, näin varastot, joissa vaatteita säilytetään (Saksaksi "Fundus"),
pukuhuoneet, miesten ja naisten ompelimopuolen.

Funduksen ylin kerros, vasemmalla osa hatuista ja oikealla kengät.
Pikaisen esittelykierroksen jälkeen minulle näytettiin vielä hätäuloskäynnit ja ohjattiin kuinka
silitysyksikköä käytetään. (tämä kaikki hoitui siis englanniksi, sillä en millään voinut oppia
saksaa näin lyhyellä varoitus ajalla :D)
Alkuhässäkän jälkeen, minulle annettiin ensimmäinen toimeksiantoni, nimilappujen
kirjoittaminen ja käsin ompelu *rumpujenpärinää* sukkiin! :D Jotenkin niin mahtava eka
homma, että itsekin ihmettelen : D niitä sukkia oli varmaan sellaiset 20 kappaletta, koska
jokaiselle tanssijalle tuli kahdet parit, joten mukavasti meni ensimmäinen päivä. Ruokatauolla
söin leipää ja join Kaolan keittämää Lecker Kaffeeta :D.

sain myös tehdä välillä omia hommia, joten tein kangaskassin ja lautasenalusen :D

Ruokailu

Purkitettuja markkaroita! joka sorttia! :D
Teatterilla oli mahdollisuus ostaa kanttiinista välipalaa ja lounasta, mutta itse päädyin
ottamaan joka päivälle eväät, sillä niin se oli yksinkertaisinta minulle. (eikä tarvinnut kävellä
toiseksi ylimmästä kerroksesta alimpaan portaita pitkin enempää kuin tarve vaati)

Suklaata<3

Lisäksi Saksan ruuan ja yleinenkin hintataso oli alhaisempi kuin Suomen, joka oli tällaiselle
kitupiikille, kuin minä, todella fantastic! – juttu. :D Kävin kaksi kertaa ravintolassa/baarissa,
ruoka oli hyvää ja maukasta. (Hagenissa, teatterin lähellä oli myös eräs leipomo, josta sai
ranskalaisia eurolla!!! :o )

Viikonlopun vietto on hyvä aloittaa näin.

Työskentely ja työt

Sain myös testata erästä rokokoo-mekkoa, joka oli menossa lavalle seuraavana
viikonloppuna.

Kuten mainitsin, sain ensimmäisenä päivänä ommella nimilappuja sukkiin, mutta seuraavina
päivinä minun annettiin tehdä samaa kuin muutkin. Teatterilla oli tulossa ensi-iltaan ”Lola
rennt” – niminen musikaali, ja siihen oli suunniteltu harmaat yksinkertaiset hameet, paita,
takki ja punainen tutu. Aloitimme harmaiden hameiden sovituskappaleiden tekemisellä, ja
minua neuvottiin aina kun pyysin ja auttoivat minua muutenkin aina kun vaikutti hankalalta ja
vaikealta ymmärtää, joka oli todella mahtavaa! Avustin myös välillä vaatetusassistentti
Annabellea, jos hän tarvitsi kantoapua kaupassa käydessään ja näyttelijöiden vaaterekkiä
siirtäessään.
Lisäksi ompelutöiden lisäksi minulle annettiin mahdollisuus tutustua teatterin muihin
osastoihin, kuten maalaus-, verhoilu- ja muovipuoleen muutaman päivän ajan, ja niinpä olin
sitten 2 viikkoa pois naistenompelupuolelta ja tutustuin mielenkiintoisiin ihmisiin ja erilaisiin
työtapoihin, ja se oli erittäin kiinnostavaa!
Ekat kolme päivää olin maalauspuolella Ollon ja Heinrichin työnä, siellä sain pohjamaalata
asioita:

Maalauspuolen jälkeen siirryin verhoilupuolelle, jossa tutustuin Martinaan ja Freddieen, sekä
verhoilun ihmeelliseen maailmaan. Ensimmäisen päivän aloitimme menemällä
maalaripuolelle leikkaamaan heidän jo liimaamansa jättiläistaulun seinälavasteet irti toisistaan
ja siistimään reunat liimakerroksella, lisäksi tein sen jälkeen 5 tyynynpäällistä verhoilupuolen
taukonurkkauksen somistukseksi. 

Toisena päivänä sain irrottaa vanhaa ja ikivanhaa verhoilua soololaulajien pukuhuoneen
divaanisängystä, sillä se oli hirveä. :D

vähän pidempi kaulainen ompelukone

Viimeiseksi, mutta ei suinkaan vähäisimmäksi siirryin Plastic-puolelle 3 päiväksi, ja sielä
Susan tekee kaikki pienemmät lavasteet, esimerkiksi takan edustalle tulevat hirvenpäät,
monsterien päät, donkey shotin hevosen, ja kirjat kirjahyllyyn, joita minä sain työkseni
liimata yhteen ja päällystää liima-paperi-liima yhdistelmällä, se oli erittäin rentouttavaa
hommaa :D

Hieman kirjoja (pohjamaalasin muuten myös tuon hyllyn maalaripuolella ;))

Susanin töitä

Mun päällystämiä kirjoja hyllyissään.

Lopuksi 2 viikoksi menin takaisin ompelupuolelle ja tein muutamia omia hommia ja sitten
autoin muokkaamaan tulevaan ”kahdeksan naista” – musikaaliin asuja.

tein omina töinä myös tyynynliinan ja kangasjulisteen/pöytäliinan :D

Ompelin käsin mustat nauhat taskun suihin ja kaulukseen, ja tuon valkoisen röyhelön, aika
hauskaa oli.
Työtavat olivat aika samanlaiset kuin suomessakin, mutta käsinompelun määrä hämmästytti
minut, ja rupesin oikeastaan pitämään siitä (harmi sinänsä, sillä koulussa sitä ei oikein katsota
hyvällä, koska se on hitaampaa kuin koneella ompelu..).
Työkulttuuri oli hieman erilainen kuin Suomessa, tai sitten se on muutenkin erilainen

teattereissa, en osaa sanoa, sillä en ole Suomen teattereissa ollut.. Mutta siellä oli ihan
normaalia, että kesken päivän joku miestenompelu-, fundus- tai puvustajienpuolelta tuli
tervehtimään ja juttelemaan hetkeksi muiden kanssa aamuisin tai ennen taukoja, ja se oli
mielestäni hienoa, sillä näin heille syntyi mukava ja kotoinen työympäristö, jossa on kiva
työskennellä.

Vapaa-aika

Ompelijat kutsuivat minut myös tokalla viikolla intialaiseen ravintolaan, ja meitä oli siellä iso
porukka, ja hyvää ruokaa myös.

Dortmundin siivekkäät sarvikuonot olivat hauskoja

Dortmundissa oli myös Karnevaalien* aikaan pieni tivoli pystyssä 
*vähän samanlainen kuin suomalaisten vappu, mutta kestää n.4 päivää

Hagenin karnevaalit huipentuivat paraatiin.

Wuppertarlin Schewebebahn, vanhin ja ainut maailmassa, sillä juna kulkee normaalista
poiketen raiteiden alla, ei yllä.

Tällä tavalla, ihan mahti keksintö!
Viikonloppuisin matkustelin mahtavalla spesiaali bussi-juna-metro-schwebebahn-kortillani,
jolla sai tosiaan matkustella kuukauden ajan niin paljon kuin ehti noilla välineillä, tietyllä
alueella siis, ei koko ollut sentään koko Saksan kattava alue. :D

Wuppertarlin kaunis kaupunki.

Wuppertarlin veistospuistossa oli hienoja veistoksia.
Yhtenä päivänä menimme 3 ompelijan (Heiken, Annabellen ja Christianan) kanssa
Wuppertarliin veistospuistoon kävelemään, ja oli todella kaunis ja lämmin ilma ihastella

upeita taideteoksia.

kuin lautasia päällekkäin :D

Kolme ihanaa naista: Annabelle, Heike ja Chirstiana. You are the best!
Maaseutua ennen isoa kaupunkia Düsseldorfia:

Düsseldorfin puistoalueella oli kauniita patsaita.
Varsinaista kulttuurishokkia mulle ei missään vaiheessa tullut, sillä kuitenkin Euroopan
sisällä ollaan, joten ei hirveän erilainen kulttuuri ollut, Saksalainen täsmällisyys tosin pitää
paikkaansa, ja bussitkaan ei ollut kuin muutamia minuutteja myöhässä, jos ollenkaan. Lisäksi

Saksassa oli erittäin paljon pieniä leipomoita, joista sai tuoretta leipää, pullaa, muffineja,
kahvia, teetä, ja muita virvokejuomia.

Hagenin sarjakuvakaupan ikkuna, ja muumeja!

Kommellukset
Kommenverkkelyyksiä tapahtui sen verran, että nukuin yhtenä päivänä pommiin, koska
unohdin pistää illalla herätyskellon päälle, onneksi työkaverit ymmärsivät virheeni ja olivat
vain helpottuneita, kun olin vielä hengissä : D Lisäksi voisin erään ohjeen antaa kaikille jotka
ovat Saksaan menossa, ja omistatte Visa electrorin: ottakaa Suomesta mahdollisimman paljon
käteistä mukaan! Ja jos ette huomaa ottaa, niin rautatieasemien yhteydessä on
pankkiautomaatteja, joista electronilla saa nostettua rahaa. Kävin nimittäin herra Beckmannin
kanssa läpi kaikki Hagenin kaupungin pankit ja automaatit, kunnes rautatieasemalta löytyi
yksi, josta rahaa pystyin nostamaan (Vaikka pankissa minulle sanottiin, että joo, kyllä tämä
kortti toimii ihan normaalisti ulkomailla!!...niin… :D)

”Viimeinen ateria” jonka ompelijat järjestivät jäähyväisiksi viimeisinä päivinä, oli todella
mahtavaa, ja tuntui todella ikävältä lähteä :(

Antoivat vielä jäähyväislahjatkin! Itku jo siinä kohtaa tuli, vaikka päätin etten itke. :D
Kokemuksena ulkomaanvaihto oli mahtava, vaikka alku on aina hankalaa, ja suosittelisin
kyllä lämpimästi tarttumaan tilaisuuteen, jos sellainen koskaan tulee vastaan. Tämän 6 viikon
aikana tutustuin mahtaviin ihmisiin, sain rohkeutta puhua englantia, ja jos vaihtoni olisi
kestänyt hieman pidempään, niin olisin varmasti oppinut puhumaan jopa saksaa, vaikka
normaalisti olen erittäin hidas oppimaan uusia kieliä. Uskon että tulevaisuudessakin tästä
vaihdosta tulee olemaan hyötyä työn saannin suhteen, koska se osoittaa että on kielipäätä ja
hyvä työntekijä.
Jos saisin tuoda jotain Hagenin teatterista, toisin sen positiivisen työilmapiirin, joka siellä
vallitsi. Lisäksi ahkeruus ja täsmällisyys ovat hyveitä, joita suomessakin tietenkin on, mutta
joskus tuntuu että paremminkin voisi olla. : D
Kiitos sinulle joka jaksoit lukea pitkän sepustukseni matkasta ja lähtekää nyt ihmeessä
muutkin maailmalle, ihmisiä ne sielläkin on!

