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Päätös lähteä työssäoppimisjaksolle Saksaan osoittautui jälkikäteen hyväksi ratkaisuksi. Muihin 
kulttuureihin tutustuminen on aina hieno kokemus. Matkalla opin paljon saksalaisten työtavoista ja 
kulttuurista. 

 Kohdekaupunki oli Rietberg, pieni ja nätti kaupunki. Rietberg koostuu vanhakaupungista, 
asuinalueesta sekä teollisuusalueesta. Kävin melkein päivittäin tutkimassa vanhakaupunkia, pyöräillen aina 
vähän kauemmaksi ja kauemmaksi. 
Perjantaisin raatihuoneentorilla oli 
markkinat, joilla myytiin tuoreita 
kasviksia, juustoa ja lihaa. Etelässä 
tomaatit ja päärynät ovat paljon 
mehukkaampia. 

 Lempikohtani 
Rietbergissä oli asuinalueen ja 
vanhakaupungin väliin jäävä 
westvall. Se oli polku, joka myötäili 
Ems-jokeen kuuluvaa puroa. Puron 
yli kulki 15 metrin välein 
kävelysiltoja. Westvallin vasemmalla 
puolella näkyi siistejä takapihoja ja 
autotalleja, oikealla kauniita 
puutarhoja ja taloja. Kävin siellä 
usein napostelemassa välipalaa.  

 Työpaikkani oli Tischlerei Steinkämper, vajaan 20 hengen puusepäntehdas. Konekantaan 
kuului tavalliset puuntyöstökoneet, levynviilutuskone, kaksi CNC-konetta sekä useita käsityökaluja. Kollegat 

olivat ystävällisiä ja 
neuvoivat minua pitäen 
turvallisuuden etusijalla. 

Nuoret 
työntekijät osasivat 
jonkin verran englantia, 
vanhemmat vain saksaa. 
Puhun itse saksaa vain 
kohtalaisesti, mutta 
teitittely onnistuu hyvin. 
Loppujen lopuksi kielen 
osaaminen kyllä auttoi, 
mutta paljon tärkeämpää 
oli tietää, mitä 
seuraavassa työvaiheessa 
tehdään ja kuinka kaikkia 
koneita käytetään.  



Itse työ oli melko rankkaa. Työpäivät olivat yhdeksäntuntisia, joista jokainen minuutti 
käytettiin hyväksi. Työtehtäviini kuului osien kokoamista ja valmistelua sekä valmiiden tuotteiden 
kasaamista, hiomista ja pintakäsittelyä. käytin kuudessa viikossa melkein kaikkia talon koneita. 

Neljä kertaa jakson aikana kävimme työaikana naapurikaupungeissa asennus-, korjaus- tai 
purkutehtävissä. Ensimmäisellä viikolla kiinnitimme kerrostalon portaikon kiviseinään käsituen. Yhden 
päivän käytimme purkamalla asiakkaan seinältä kaikki paneelit. Kaikille tehtäville otimme pakettiautoon 
mukaan tarvittavat työkalut ja valmiit tuotteet. 

Kielimuurista ei ollut lopulta 
suurta haittaa. Tärkeintä oli ymmärtää joka 
työvaiheen tavoite ja lopputuotteen 
vaatimukset. Uskon, että natiivi mutta 
kokematon saksalainen olisi pärjännyt työssä 
minua huonommin. 

Jakson kohokohta oli käynti 
Isäntäperheen kanssa Detmoldissa. Detmold on 
vanhanaikainen kylä, joka oli restauroitu 
kokonaan turistinähtävyydeksi. vanhat tuvat ja 
keittiöt oli täytetty restauroiduilla huonekaluilla, 
ja ne näyttivät kodikkailta. Mielenkiintoisin 
rakennus oli vanha puuliiteri, joka oli 
rakennettu muuraamalla tiiliä harvakseltaan 
seinäksi. Ilma kulki seinien läpi, joten polttopuut 
kuivuvat hyvin.  

Suosittelen lämpimästi käymään 
työssäoppimisjakson ulkomailla, jos sopiva 
paikka vain suinkin löytyy. Matka oli 
ainutlaatuinen kokemus, jota en varmasti ikinä 
unohda. 


