
Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10.–14.11.2014 
 

Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen  

Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 

 

Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson aikana ulkomaille hakemaan uutta oppia 

ja kulttuurillisia näkemyksiä.  Päätimme ensimmäisen kerran asiasta jo viime 

keväänä, koska opettajalta tuli kysely halukkaista, jotka olisivat valmiina 

suorittamaan jakson ulkomailla.  Olimme kiinnostuneita lähtemään, joten aloimme 

heti rustata englanninkielisiä ansioluetteloita ja käymään läpi paperisotaa. Tällöin 

meillä ei ollut vielä paikkaa eikä varmuutta siitä, mihin maahan pääsisimme 

lähtemään.  

 

Kesäloman jälkeen aloitimme kolmannen eli viimeisen vuoden opintojen parissa. 

TOP- jakso alkaisi 1.9.2014, joka kestäisi 11 viikkoa, eikä meillä ollut vielä maata 

näkyvissä.  Jouduimme työskentelemään kuukauden päivät Suomessa, jonka aikana 

tuloksia alkoi kuulua. Olimme saaneet paikan Saksasta ja lähtö tulisi hyvin nopeasti. 

Aloimme pakkailla ja järjestelemään lentolippuja mahdollisimman halpaan hintaan.  

Tässä vaiheessa tiesimme, että olemme menossa Rietberg -nimiseen 

pikkukaupunkiin ja tulisimme asumaan kuusi viikkoa Bed `n` Breakfast -nimisessä 

hostellissa.  



Lähteminen ja saapuminen 

 

Lentomme lähti 3.10.2014 Helsingistä kohti Düsseldorfia pienen Tukholman 

välilaskun kanssa. Vietimme Düsseldorfissa kolme hotelliyötä Tryp Airport 

Düsseldorf nimisessä hotellissa. Kävimme viikonlopun aikana myös tutustumassa 

itse kaupunkiin. Sunnuntaina suunnistimme hotellilta taksin avuin juna-asemalle, 

josta meidän piti ostaa liput Rheda-Wiedenbrück -asemalle lähelle Rietbergiä. 

Kahden tunnin junamatkan jälkeen hyppäsimme kyydistä pois ja vastassa meitä oli 

tulevan työpaikkamme johtajan vaimo. Ajelimme hostellille, jonka jälkeen lähdimme 

tekemään pienen kierroksen uuteen työpaikkaamme Steinkämperiin.  

 

 

 



Työ ja vapaa-aika 

 

Seuraavana päivänä varsinaiset työmme alkoivat Steinkämperissä. Suurin osa 

yrityksen työntekijöistä eivät puhuneet kovin hyvin englantia, mutta joukossa oli 

muutama, kenen kanssa pystyimme kommunikoimaan töiden parissa. Suurimman 

osan ajasta meitä ohjasi Anna-niminen opiskelija, joka taisi englannin hyvin. 

Tutustuimme häneen saman tien ja vietimme hänen kanssaan vapaa-ajallammekin 

paljon aikaa.  

 

Pääsimme saman tien tutustumaan erilaisiin koneisiin ja työvälineisiin sekä 

työpaikan rutiineihin. Työaikamme oli klo. 7:00 – 16:15, sisältäen kaksi taukoa. 

Ensimmäisien viikkojen aikana tuli tehtyä monenlaista, esimerkiksi huonekalujen 

hiomista, kokoamista, sahaamista sekä tietenkin siivoamista. Seuraavaksi 

aloimmekin jo miettiä näyttöä, minkälaisen voisimme tehdä ja milloin. 

Keskusteltuamme työnantajamme kanssa, päätimme näytöksi tehdä 

sisustussuunnitelmat tehtaan taukohuoneesta ja toteuttaa ne. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vapaa-ajallamme reissasimme jonkun verran. Kävimme esimerkiksi Güterslohissa, 

Bielefeldissä (joka on lähin isompi kaupunki), Lippstadtissa sekä kiersimme 

Rietbergin lähes kokonaan. Tuli käytyä elokuvissa, kahdessa erilaisessa city-

huvipuistossa, ja Bibeldorf-nimisessä raamattukylässä. Saimme myös kutsuja 

erilaisiin istujaisiin kuten Halloween-juhlaan, Richtfesteille, lounaille ja illallisille sekä 

perheiden tapaamisiin. 

 

Työnantajamme antoi polkupyörät käyttöömme, joten Rietbergin luonto tuli todella 

tutuksi. Huomasimme, että esimerkiksi puut sekä omakotitalot ovat huomattavasti 

kookkaampia kuin kotimaassamme. 



Kuuden viikon aikana tuli tutustuttua moniin ihmisiin. Rietbergin asukkaat tuntuivat 

kaikki todella mukavilta ja lämpimiltä ihmisiltä. Jokainen tervehti vastaan tullessaan, 

vaikka ei meitä olisi vielä tuntenut.  

Kokemuksena tämä työharjoittelujakso Saksassa oli uskomaton! Suosittelemme ihan 

jokaista kokeilemaan. Joillekin kuusi viikkoa voi kuulostaa pitkältä ajalta, mutta 

todellisuudessa se menee hujauksessa ja tuntuu parin viikon mittaiselta. Yllättävän 

moni saksalainen puhui englantia, joten kielikään ei ole ongelma. Työskentelimme 

paljon myös ihmisten kanssa, jotka eivät puhuneet lainkaan englantia ja silti se sujui! 

Olisi mahtavaa päästä sinne uudestaankin! 

 

 


