
Työharjoittelureissu Hampuriin 7.3.-30.4. 

Pidin erittäin paljon työharjoittelujaksostani ulkomailla. Tykkään matkustella, joten sain tästä huvin 

ja hyödyn yhdessä. Sinne olisi vielä tahtonut jäädä pidemmäksikin aikaa, onneksi kuitenkin kesälle 

on jo yksi matka Saksaan varattu! 

 

 Matka alkoi normaalilla suunnittelulla, mutta koulu hoiti suurimman osan, joten pystyin 

keskittymään päättötyöhöni. Kanssamatkustajistani olin tavannut Lauran jo ennenkin, muut kaksi 

olivat ennestään tuntemattomia, mutta nopeasti Nooran ja Maijan kanssa juttu luisti hyvin. Oli 

mukavaa kun oli tuttuja mukana, niin oli helppo alussa tutustua kaupunkiin, eikä ollut aivan yksin ja 

eksyksissä. Lentokentälle saavuin ensimmäisenä, sillä aamulla olin lähtenyt Tampereelta matkaan. 

Vasta siinä vaiheessa, yksin lentokentän aulassa istuskellessani, tajusin, että ”se oli nyt menoa”. 

Pian sitten kaverit saapuivat ja huomattiin että lento Kööpenhaminaan oli myöhässä, joten 

jännitimme ehdimmekö Kööpenhaminassa jatkolennollemme Hampuriin. Hyvinhän siinä kävi; oli 

jopa pikkuisen aikaa Köpiksessä. Lopulta saavuimme Hampuriin, mutta laukut eivät. Kentällä meitä 

vastassa oli Katrin 'Arbeit und Lebenistä'. Hän antoi meille tarvittavat tiedot ja vei meidät 

Hauptbahnhofille, siitä läksimme kukin omaan suuntaamme 'kotia' kohti. Helpotus oli ettei laukut 

ehtinyt mukaan, sillä olisi ollut epämukavaa raahata matkalaukkua mukana. 

 

 Perille löysin helposti. Asunto oli hyvällä sijainnilla, sieltä pääsi helposti liikkumaan U2:lla 

taikka busseilla. Majapaikkani omistaja oli Ingrid Rohde. Hän oli mukava eläkeläisnainen, jolla oli 

kissa. Minulla oli oma huone, jossa oli leveä sänky, pöytä, tuoli, 

naulakko, kaappi ja kenkäteline; eli kaikki tarvittava. Se oli tarpeeksi 

tilava ja viihtyisä, siellä oli runsaasti kirjoja ja koriste-esineitä. 

Viereisessä huoneessani oli myös toinen 'Arbeit und Lebenin' kautta 

oleva nainen. Puri oli espanjalainen, ja työskenteli Hampurissa 

tarjoilijana eräässä ravintolassa. Alussa emme oikeen osuneet 

samaan aikaan talolle, mutta lopussa vietimme aika paljon aikaa 

yhdessä muiden espanjalaisten kanssa. Harmillista oli, ettei Puri 

puhunut hyvin saksaa eikä englantia, enkä itse ole niin hyvä 

espanjassa. Ingridin kanssa pystyi keskustelemaan hyvin, sillä hänen 

saksansa oli niin selvää. Hän oli majoittanut ihmisiä jo 

parikymmentä vuotta, mutta olin ensimmäinen suomalainen. 

 

 Heti toisena päivänä meillä alkoi ”uurastus”, aamulla ylös ja 

kohtaamispaikalle Hauptbahnhofille. Kävimme Arbeit und Lebenin toimistolla juttelemassa 

kuulumisia ja sitten jokainen sai ”saattajan” mukaan ja suunnattiin kohti 

työpaikkaa. Työpaikkanani oli Das Gewandwerk. Se on itsenäinen yritys, 

joka tekee tilaustöitä  mm. Sealivelle, eli teatteriasuja pääsääntöisesti. 

Työtilat olivat Koppel:lla, jolla sijaitsee arvostettu 

käsityöläiskortteli, mutta emme olleet ihan siinä 

korttelissa. Das Gewandwerkissä työskentelee 5 

naista ja kaikki ovat 'Gewandmeistereita'. Alussa 

kaksi naisita oli lomalla, joten aamuisin olin 

kahden naisen, Merlen ja Katrinin, kanssa ja 

iltapäivällä sitten Katrinin lähtiessä kotiin lasten 

luo, tilalle tuli Martina. Viikon kuluttua myös 

Stephanie ja Kristina tulivat takaisin. Kaikki olivat 

erittäin ihania, mutta suomalainen ujous ei ottanut 

talttuakseen, enkä kauheasti saanut avattua suutani. 

He olivat kuin yhtä perhettä, ja auttoivat toinen toistaan tarpeen vaatiessa. 

Ammattitaidosta ei todellakaan ollut puutetta. Siellä olivat myös toinen harjoittelija, Lisa, joka 

opiskelee suunnittelijaksi, tarvittaessa kutsuttavat Masi sekä Natalia. Alkuun tein vain käsitöitä, 

ompelin nappeja ja neppareita, pikkuhiljaa tuli haastavampia hommia kun deadline vei nahkahousut 

ja värikkäät takit teatteriin. Sain tehdä kaikkea normaalia, leikata kankaita, kopioida kaavoja, 
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ommella helmoja, lisää nappeja sekä korjausompeluja. Näin paljon kaikkea mitä en ennen ollut 

nähnyt, erityisesti erikoisempia materiaaleja ei koulussa ollut, sekä saksalaiset työtavat ovat paljon 

helpompia kuin mitä koulussa käytetään. Sain paljon tarkkuutta työhöni, sekä opin paljon 

kielellisesti ja ammatillisesti. 

 

 

 

 

 Tutustuin matkan aikana moniin uusiin tuttavuuksiin, mutta tapasin myös vanhoja tuttujani, 

joiden kautta sain lisää uusia tuttavuuksia. Vietin aikaani latvialaisten, ranskalaisten, saksalaisten 

sekä espanjalaisten kanssa. Oli mukavaa kuulla miten muiden vaihtoaika sujuu, taikka kuinka 

normaalit saksalaiset elävät. Nyt vain täytyy yrittää pitää yhteyttä heihin, että voi vierailla uusissa 

paikoissa ja saada oman oppaan. Ainakin varmasti vierailen espanjassa, kunhan aikataulu sallii. 

 

 Suosittelen työharjoittelua ulkomailla kaikille, jotka haluavat saada asioihin uusia 

näkökulmia, ja jotka eivät pelkää haasteita. Itse olen täysin tyytyväinen päätökseeni lähteä Saksaan. 

Hetkeäkään en vaihtaisi, kokonaisuus on unohtumaton. Koti-ikävää ei ollut, mutta nyt on ikävä 

kaikkia, joihin tutustuin matkan aikana. 
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