ULKOMAANJAKSON RAPORTOINTIIN
Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta

1. Perustiedot
a. Nimi, opintoala, työpaikan nimi, osoite, nettisivut ja ulkomaanjakson kesto
Vili Lönnström, Autoalan perustutkinto, Daimler AG Niederlassung Aachen, Gneisenaustraße 46
52068 Aachen,
http://www.mercedes-benz-aachen.de/content/deutschland/retail-plz5/niederlassungaachen/de/desktop/home.html, 3 viikkoa

2. Kerro työpaikastasi, työtehtävistäsi ja perehdyttämisestä niihin.
a. Vastasivatko työtehtävät ennakko-odotuksiasi?
Kyllä, juuri sitä mitä oletinkin, eli täysin samaa kuin suomessa.

3. Kuinka sopeuduit työpaikkaan sekä kohdemaan kulttuuriin?
a. Mitä käytit työkielinä?
Englantia, koska meillä ei ollut muuta yhteistä kieltä.

b. Oliko viestimisessä työtoverien tai asiakkaiden kanssa haasteita?
Ei oikeastaan, joskus ei löytynyt sanoja puolin tai toisin, mutta aina päästiin
yhteisymmärrykseen. Tosin suurin osa ei puhunut sanaakaan englantia.

c. Millaisia eroja havaitsit suomalaisen ja kohdemaan työkulttuurin välillä (esim. tervehtiminen,
työajat, tauot, töiden organisointi…)
Loppuen lopuksi todella samanlaista kuin suomessa. Kaikki tervehtivät toisiaan aina kun
näkivät. Työajat olivat samat kuin suomessa eli klo 8-16. Taukoja ei ollut kuin kaksi
kappaletta, aamulla klo 9:45 aamiainen jonka kesto oli 15minuuttia ja iltapäivällä 12:4513:15 ruokatauko. Töiden organisointi oli samanlaista kuin suomessa isolla korjaamolla,
joten siinä ei ollut oikeastaan mitään huomattavia eroja.

4. Kerro käytännön järjestelyistä asunnon ja työmatkan suhteen
a. Vuokranmaksu ja hinnat
Vuokra maksettiin etukäteen ennenkuin lähdettiin saksaan, ja muistaakseni 450euroa per
henkilö, eli kolmen viikon vuokra asunnosta oli tasan 900euroa.

b. Liikkuminen paikallisilla liikennevälineillä, työmatka, hinnat
Liikkuminen oli sujuvaa, kun bussit olivat aikataulussa. Eli menin bussilla edes takaisin
työmatkat. Aachenin sisäinen bussilippu viikoksi maksoi 16euroa, ja sillä pääsin liikkumaan
lähelle työpaikkaani.

5. Vapaa-aika
a. Millaista tekemistä löysit vapaa-aikana?
Arkipäivinä ei tarvinnut tekemistä kauheasti keksiä kun oli niin väsynyt aina työpäivien jälkeen
sekä tunnin työmatkoihin. Kävimme viikonloppuisin tuttavamme Marcelin kanssa ajamassa
Kartingia sekä tutustumassa alankomaihin sekä belgiaan.

b. Järjestikö vastaanottava oppilaitos / organisaatio tai työpaikka erityistä ohjelmaa?
Ei,

c. Tutustuitko työtovereihisi tai muihin paikallisiin ihmisiin?
Tutustuin ja tulin hyvin juttuun työkavereideni kanssa ja olen ollut heidän kanssaa
harjoittelujakson jälkeenkin yhteyksissä.

6. Muuttuiko kuvasi kohdemaasta? Miten? Mikä yllätti?
Eipä oikeastaan, saksalaiset on todella ystävällisiä ja huomaavaisia.

7. Pohdi, mitä opit kokemuksen kautta
a. omasta kulttuuristasi
Suomalaiset ovat todella sulkeutuneita verrattuna saksalaisiin.

b. Ammattialastasi?
Saksassa on aivan erilaisia autoja kuin suomessa, ja autoista pidetään paljon parempaa huolta ja
siellä autojen korjaaminen/huoltaminen on paljon mukavampaa, kun on pelkästään uusia ja puhtaita
autoja.

8. Millaisia valmiuksia ulkomaanjakso toi
a. yleisesti
Tiedän nyt pärjääväni maailmassa yksin, ilman että kukaan on katsomassa perään.
b. Ammatillisesti?
Ammatillisesti en oppinut juurikaan mitään uutta, tai ainakaan mitään mullistavaa, kun olen
työskennellyt mersujen kanssa suomessakin.

9. Suosittelisitko muille opiskelijoille tähän kohdemaahan ja/tai työssäoppimispaikkaan
lähtemistä? Mitä tulisi pitää mielessä ennen lähtöä ja miten valmentautua?
Todella suosittelen. Varsinkin tämä kaupunki ja työssäoppimis paikka olivat täydellisiä, työpaikka oli
paljon enemmän mitä suomalaisena pystyy edes kuvittelemaan. Kaupunkinakin todella suositeltava,
koska siellä on totuttu ulkomaalaisiin opiskelijoihin ja ihmiset puhuivat ja ymmärsivät hyvin englantia.
Ainoa mitä oikeastaan muuttaisin, tai mihin panostaisi enemmän on asuminen, ainakaan omalla
kohdalla hinta/laatusuhde eivät kohdanneet, mutta ajoi sekin asunto asiansa.

10. Kerro vapaasti kokemuksestasi tai mieltä painavista asioista.
Varmasti yksi elämäni hienoimpia kokemuksia, enkä vaihtaisi tätä mihinkään. Kyllä kaikkein
mieleenpainuvimpana kokemuksena oli pelkkä työpaikka. En pysty sanoin kuvailemaan minkälainen
ja kuinka iso työpaikka oli. Hienoja kokemuksia oli myöskin retket belgiaan sekä alankomaihin. Sieltä
takaisin tullessa kyllä huomasi että on kehittynyt ihmisenä todella paljon, siellä ei välttämättä alasta
ja työstä oppinut, mutta itsestä ja elämästä yleensä oppii todella paljon.

