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Valitsin Saksan kohdemaaksi koska olen opiskellut saksan kieltä ala-asteella, joten ajattelin että saisin 

virkistystä kielitaidolleni. Lisäksi olen ollut lomalla Saksassa. 

Ennen matkaa tilasin Eurooppalaisen sairaanhoitokortin, uuden passin, sekä lentoliput kumpaankin suuntaan. 

 

Matka 

Lensin Helsinki-Vantaa lentokentältä Berliinin Tegel lentokentälle, josta menin junalla Neubrandenburgiin. 

Lento, ja matka kentältä taksilla juna-asemalle sujui hyvin, mutta junamatka ei mennyt ihan toivotulla 

tavalla. Ensimmäinen juna jonka piti mennä Neubrandenburgiin kulki vain 100 metriä, kunnes se hajosi. 

Junan konduktööri käski minun mennä seuraavaan junaan joka lähti laiturilta 9. Ajeltuani pari kilometriä 

kyseisellä junalla ajattelin kysyä joltain matkustajalta meneekö tämä juna varmasti Neubrandenburgiin, 

vastaus oli ei. Astuin ulos junasta seuraavalla asemalla ja sain infopisteestä aikataulut seuraavaan junaan joka 

meni Neubrandenburgiin. Menin seuraavalla junalla takaisin Berliiniin, josta pääsin vihdoin parilla vaihdolla 

Neubrandenburgiin. Matkalla ilmoitin yhteyshenkilölle, joka oli minua vastassa, että tulen pari tuntia 

myöhässä. 

Neubrandenburgissa Jelena Scharschuch oli minua vastassa, niin kuin oli sovittu. Ostimme heti minulle 

bussikortin joka oli voimassa koko kuukauden. Bussikortti koitui hyödylliseksi, koska kaupunki oli melko 

suuri ja kulkumatkat olivat melko pitkiä. Selvitimme myös bussien numerot jotka kulkevat hostellilta 

työpaikalle. 

Tämän jälkeen kävimme hakemassa Jelenan asunnosta minulle keittiövälineitä hostelliin, jonka jälkeen 

menimme itse hostelille. Hostellihuone oli toivottua parempi, sillä siinä oli keittiö ja oma suihku. Toisaalta 

yhteisten tilojen käyttö olisi tuonut lisää jännitystä matkaan. 

Seuraavana aamuna hyppäsin bussiin ja onnistuin löytämään tieni työpaikalle. 

 

Työt 

Työpaikalla oli joka aamu aamupala, jonka jälkeen työntekijät ja esimies kerääntyivät pöydän ympärille 

puhumaan tulevista työtehtävistä, menneistä työtehtävistä ja ongelmista mitä heille oli ilmennyt niitä 

tehdessä. Kaikki tapahtui tietenkin saksan kielellä, koska he puhuivat saksaa äidinkielenä ja koska vain 

muutama henkilö osasi englantia. Itse käytin pelkkää englantia, koska huomasin että saksan kielen taidostani 

ei ole mihinkään. En myöskään ymmärtänyt työntekijöiden saksan puheesta kuin muutamia sanoja, koska he 

puhuivat melko nopeasti ja luultavasti jollain murteella. Joten kommunikointi oli ajoittain melko hankalaa. 

Työtehtävät olivat aluksi melko minimaaliset. Olin lähinnä mukana asiakaskäynneillä ja katsoin vierestä kun 

työkaverit tekivät töitä. He kuitenkin yleensä selittivät mitä he olivat tekemässä ja opettivat parhaan mukaan. 

http://www.commpact.de/


Toisaalta suurin osa työtehtävistä oli tuttuja minulle, joten pääsin rytmiin mukaan nopeasti. Mutta oma-

aloitteisuus oli hankalaa, koska paikka oli uusi ja kaikki oli saksan kielellä, sekä kaikki puhuivat normaalisti 

saksaa. 

Oletin, että minulta olisi odotettu enemmän, mutta olin lähes samassa asemassa kuin Suomessa useissa 

työharjoittelupaikoissa. Eli sain tehdä töitä, mutta erikoisemmat tehtävät piti katsoa vierestä. Työn ohessa oli 

myös paljon odottelua ja istuskelua, osittain työtehtävien takia, mutta myös työtehtävien puutteiden takia. 

Työajat olivat pitkiä saksalaisilla, ainakin kyseisessä yhtiössä. He olivat aamu kahdeksasta ilta kuuteen tai 

pidempään joka päivä töissä. Minä olin töissä kahdeksan tuntia päivässä. 

 

Vapaa-aika 

Vapaa-aika oli usein pitkästyttävää, koska hostellissa ei ollut internettiä ja televisiosta tulevat ohjelmat olivat 

kaikki puhuttu saksaksi. Lisäksi kaupungissa oli vähän nähtävää. Sain kulutettua yhden viikonlopun 

kiertelemällä kaupunkia ja katsomalla nähtävyyksiä ja kulttuuria, mutta sitten paikka oli ns. nähty. 

Kommunikointi oli hankalaa myös vapaa-aikana koska moni saksalainen ei osaa englantia, mutta onnistuin 

kuitenkin käymään kaupassa ja ravintoloissa ilmaan mitään ongelmia. 

Pientä jännitystä tietenkin toi aina se, että olin yksin liikenteessä ja kaikki piti selvittää itsenäisesti vieraalla 

kielellä. Lisäksi puhelimeni hajosi eräänä lauantaipäivänä, joten olin kaksi päivää ilman puhelinta, koska 

kaupat olivat sunnuntaisin kiinni ja hain uuden puhelimen vasta maanantain työpäivän jälkeen. 

 

Yhteenveto/Pohdinta 

Sain paljon kokemusta matkasta elämisen sekä työnkäynnin kannalta, joten tekisin saman matkan uudestaan 

jos olisi mahdollisuus. Olisin kuitenkin toivonut, että työpaikalla ja vapaa-aikana olisi ollut hieman enemmän 

tekemistä, mutta kaikkea ei voi aina saada. Matka sujui hyvin kaikesta huolimatta ja suosittelen Saksaa 

muillekkin kohteena, mutta kannattaa varautua paremmin kaikkeen. 

 


