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Aluksi, Tiia oli lähdössä yksin Saksaan. Minua oli alkanut kiinnostaa ulkomaille lähtö 

ensimmäisestä kv-infosta lähtien. Arvelin vain, etten uskalla yksin lähteä, sekä ikäni (17v) 

saattoi olla ongelma.  Tiia sitten ohimennen kysäisi koulussa, lähtisikö joku hänen kanssaan 

Saksaan työssäoppimaan. Minä sitten vastasin sieltä, että joo, minä tulen.. Josta alkoi viestittely 

Riikka Suhosen kanssa, paikka löytyi, lähtövalmistelut tehtyinä lähdimme lentokentälle.. 

Olimme työssäoppimassa Saksassa, Aachenissa eräässä perhehotellissa. Hotelli sijaitsi 

tarkemmin Lichtenbuschissa, noin 7 km Aachenin keskustasta. Hotellilta oli Belgian rajalle 500m. 

Hotellin omistaa Mr. Laschet, ja hänen kaksi vanhimpaa poikaansa työskentelevät hotellissa. 

Toinen on pääkokki, ja toinen päätarjoilija. Lisäksi Laschetilla on kaksi nuorempaa poikaa (16v ja 

18-19v?) Joista molemmat toimivat kiireisinä päivinä tarjoilijoina. 

Työtehtäviimme kuului suurimmaksi osaksi ruokien valmistelu sekä keittiössä avustaminen. 

Saimme myös tuoda suomalaisia leivonnaisia keittiöön, sillä saimme leipoa myös välillä mitä 

halusimme ollessamme keittiössä. 

Aina alussa meitä opastettiin, mitä tehdään. Lopusta ymmärsimme jo suurimman osan, kun he 

sanoivat jotain Saksaksi niin tiesimme mitä tehdä.. 

 

Kulttuurishokki oli kyllä aikamoinen kun saavuttiin Saksaan, mutta siihen tottui nopeasti. 

Melkein kaikki oli erilaista kun Suomessa.  Väki hotellissa olivat erittäin ystävällisiä ja mukavia, 

oli aina kivaa mennä töihin kun siellä oli niin mukavia ja hienon persoonan omaavia ihmisiä! 

Juteltiin työkavereiden kanssa englanniksi kaikkea, ja he opettivat meille jotain saksan kielen 

sanoja. Me sitten puolestamme opetimme heille suomen kieltä - vaikkei nyt niin tarpeellisia 

sanoja opetettukaan..;) Tutustuimme myös muutamaan saksalaiseen todella hyvin, ja pääsi 

sitten viimeisenä iltana itkutkin valloilleen, kun tajusi sen, ettei näe heitä enää…. Paitsi että, he 

ovat tulossa Suomeen lomalle ensi vuonna! 

Jonkin verran parin työntekijän kanssa oli haasteita kommunikoida, kun he eivät englantia 

oikeastaan puhuneet ollenkaan.. Mutta aina joku muu auttoi, tai sitten meille näytettiin mitä 

tehdä tms. 

 

http://www.hotel-zur-heide-aachen.de/


Meillä kävi hyvä tuuri, sillä asuminen oli ilmaista meille. Asuimme hotellissa yhteisessä 

huoneessa 4 viikkoa, jonka jälkeen oltiin viikko eri huoneissa, ja viimeinen viikko samassa 

huoneessa.  Ravintola oli hotellin alapuolella, joten pitkä työmatka ei ollut ainakaan :D 

Tosiaan hotellilta oli se 7km Aachenin keskustaan. Alussa käytiin paljon keskustassa, melkein 

päivittäin kun oli 4 tunnin tauko töistä. Kulkeminen oli helppoa, bussipysäkit oli ihan hotellin 

vieressä ja sieltä meni suoraan bussi joka ajoi Aachenin bussiasemalle suoraan.  

Yhden bussimatkan hinta oli 2,55e. Alussa ostettiin kertalippuja aina, eli meillä meni se 5e per 

henkilö, kun käytiin Aachenin keskustassa.  

Ostettiin ensimmäisen viikon lopussa kuukauden bussilippu. Itse ymmärsin, että lippu olisi 

voimassa 4vkoa ostamispäivästä, mutta se olikin koko lokakuun lippu vain.. ja silloin taisi olla 

lokakuun 10.päivä kun ne ostimme. Kuukauden lippu maksoi 45,50e, mutta emme käyttäneet 

lippua tuon rahan edestä edes.. 

Hotellilta keskustaan ja takaisin kulki 2 bussia- SB63 (Schnellbus(Pikabussi)) sekä 11 numeroa 

käyttävä bussi. SB:llä aikaa meni n.20min, 11:lla 30-35min päästä keskustaan, sillä se kiersi 

hieman eri reittejä. 

Meillä oli hotellihuoneessa TV, puhelin, vaatekaappi sekä vetolaatikoita pari, isot (mutta kovat) 

sängyt, pöytä ja 2 tuolia, lavuaari ja peili. Kylpyamme ja vessa oli yhteisiä 2 eri huoneen 

asukeiden kanssa. 

 

Vapaa-aika Saksassa? 

Vapaa aikana kierreltiin paljon Tiian kanssa Aachenin keskustassa, käytiin shoppailemassa, 

kahviloissa tutustumassa ja maistelemassa erittäin hyviä leipiä, käytiin kokeilemassa paikallisia 

ruokapaikkoja. Kävimme kouluilla pitämässä esitelmiä Suomesta. 

Kävimme myös tutustumassa ihan itsekseen Lichtenbuchiin, eli siihen kylään missä hotellimme 

oli. Lähdettiin vain kävelemään Tiian kanssa kun näimme kyltin LIDL 1000m, ja löysimme kuin 

löysimmekin perille. Samalla löytyi huolto-asema, 2 ruokakauppaa, kiinalainen pikaruokapaikka, 

joku ranskalaispaikka, sekä juomakauppa. 

Käväisimme myös Belgian puolella kaupassa muutamaan otteeseen. Kaikki oli siellä vähän 

halvempaa, kuin Saksassa ;) 

Kävimme myös Aachenin pohjoispuolella Cornelian kyydillä, siellä oli iso stadion missä 

järjestetään joka vuosi isot hevoskilpailut. Siellä oli paljon isoja kauppoja, joita kierrettiin. Oli 

mielenkiintoista käydä siellä tutkailemassa. :) 



Työkavereiden kanssa käytiin yksi ilta katselemassa paikkoja Aachenissa, oli todella mukavaa 

heidän kanssaan  He järjestivät meille ’läksiäiset’ viimeisenä perjantaina, ennen kuin 

lähdettiin seuraavana lauantaina. Istuimme iltaa erään työkaverin kotona, (noin 100m 

hotellilta). Juttelimme, lauloimme Singstaria, opetimme toisillemme Saksaa/Suomea..  

 

Saksa oli kokonaisuudessaan halvempi maa kuin Suomi, sekä ikärajat olivat hieman erilaiset. 

Ihmiset olivat todella avoinmielisiä, mikä oli yllättävää Suomeen verrattuna. 

Työskentelytapa Saksassa oli hieman erilainen, kuin Suomessa. Keittiössä oli melkein aina kiire, 

mutta hygieniasta siellä ei huolehdittu kauheasti.. Pesin itse kuitenkin käsiäni aina, kun oli 

mahdollista.  

Kaikin puolin tämä reissu oli kannattava- se kasvatti minua itseäni, ensimmäistä kertaa 

ulkomaille ilman vanhempia, en tippaakaan saksan kieltä osannut.. Me kuitenkin tehtiin se!  

Ikävä on kyllä takaisin, jos vain olisi mahdollisuus, voisin lähteä uudelleen tuonne.. 

 

Suosittelen kaikille Saksaan lähtöä! Edullinen maa, lentoja voi löytää todellakin halvalla, ihmiset 

avoinmielisiä ja todella ystävällisiä! Pitää vain jaksaa oikeasti tehdä niitä töitä. 

 

 

 



 



 

 

 


