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Työskentely

Falco Archery on Pärnussa sijaitseva jousiammuntavälineiden valmistaja. Pääosin tuotanto on la-
minaattirakenteisia pitkäjousia ja puunuolia, mutta toimintaan kuuluu myös varsijousien lapojen val-
mistus ja jousiammuntatarvikkeiden sekä välineiden jälleenmyynti. Falcolla työskentelee 12 hen-
kilöä mukaanlukien perustaja ja omistaja Siim Talmar. Asiakaskunta koostuu maailmanlaajuisesti 
jousiammunnan harrastajista, kilpailijoista ja jousimetsästäjistä.

Työtehtäviin työssäopin aikana kuului erilaiset jousien ja puunuolien valmistukseen liittyvät työvai-
heet, muun muassa jousen eri kerrosten liimaaminen eli laminointi, kahvan muotoilu ja viimeiste-
lyhionta sekä koneellisesti että käsityökaluilla, jänteen valmistus ja jännepunosten sitominen, puu-
nuolten sulitus, nokitus ja koristemaalaus ym. Tyypillinen työpäivä alkoi klo 9 ja päättyi 16.30 ja 
siihen kuului 30min ruokatauko ja 15min kahvitauko iltapäivällä. Työtahtiin ja taukojen pituuteen 
suhtauduttiin lempeästi ja kiirettömyyttä korostettiin jo heti alusta lähtien. 

Työssäopin aikana käytettyjä työvälineitä oli esimerkiksi: runsas kirjo erilaisia puu- ja metalliviiloja, 
hiomapaperit erilaisine hiontatukineen, mikromoottori, nauhahiomakone sekä mielenkiintoisena eri-
koisuuksina jääkiekkomailojen liimauksessa käytetty liimanlevitin. 

Harjoittelun alussa Falcon omistaja Siim perehdytti perusteellisesti yrityksen tiloihin, toimintaan ja 
eri tuotantovaiheisiin, joita tulisimme tekemään. Aloitimme työskentelyn yksinkertaisemmista teh-
tävistä ja opimme yksityiskohtia ja monimutkaisempia prosesseja pikkuhiljaa työskentelyn lomas-
sa. Kyselimme paljon myös muilta työntekijöiltä ja opimme esimerkin avulla, joskus ilman yhteistä 
kieltäkin. Noin harjoittelun puolessa välissä kävimme Falcon tuotantopäällikön Martin kanssa läpi 
jousen valmistusprosessin alusta loppuun. Saimme myös katsauksen yrityksen historiaan ja talou-
delliseen sekä hallinnolliseen puoleen. 

Harrastuneisuutemme jousiammunnassa sekä puuntyöstötaitojemme ansiosta saimme melko no-
peasti työskennellä itsenäisesti ilman erillistä valvontaa. 



Oppiminen ja ongelmaratkaisu

Työssäopin kohdemaamme oli Viro, joten suuria kulttuurieroja tai mitään kulttuurishokin kaltaista 
tuskin oli odotettavissa. Järjestimme paperiasiat koulun kansainvälisen vaihdon toimiston kanssa 
hyvissä ajoin kuukausia etukäteen. Rahoituksen saimme Erasmukselta. Muut matkanjärjestelyt 
hoidimme itsenäisesti internetin avulla. Perus terveystarkastusten lisäksi hoidimme Suomessa en-
simmäisen punkkirokotteen, Pärnu kun kuuluu aivokuumeriskialueeseen. Matkan aikana otimme 
rokotteen toisen osan Pärnun Perheterveyskeskuksessa.

Työssäopin aikana eniten käytännön taitoa kartutimme varmasti käsityötaidoissa, mutta todella kieh-
tovaa oli oppia perusteellisesti jousen rakenteelliset seikat ja niiden vaikutus käyttöominaisuuksiin.  
Niistä on varmasti hyötyä jatkossa sekä jousiammuntaharrastuksessa, että puusepäntyössä sekä 
kaikenlaisessa suunnittelutyössä.

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Ehdottomasti paras asia, joka työssäopistamme jää käteen on hyvät ystävyyssuhteet työkavereiden 
kanssa. Tutustuttuamme kollegoihimme totesimme meillä olevan paljon yhteisiä harrastuksia, ku-
ten jousiammunta ja metsästys. Jo ensimmäisen viikon jälkeen meidät otettiin mukaan viikottaisiin 
jousiammuntatreeneihin. Tihemetsässä, puolen tunnin ajomatkan päässä Pärnusta, työkaverimme 
Reimo ja Enn ohjasivat kunnan rahoittamaa jousiammuntakerhoa, johon osallistui noin 10 paikallis-
ta lasta ja nuorta. Saimme läpi kahden kuukauden työssäoppijakson osallistua harjoituksiin ja tutus-
tua kollegoihimme paremmin. Pääsimme myös pariin otteeseen mukaan seuraamaan majavajahtia 
jousella, sekä osallistumaan jousiammuntakilpailuihin ja tutustumaan Viron jousiampujien hienoon 
yhteisöön. Kiinnostuksemme ruokaa kohtaan johti myös erinäisiin kulinaarikokemuksiin työpaikan 
lounashuoneessa, jossa tarjoiltiin mm. majavaa, turskan maksaa, Viron kansallisruokaa Kamaa ja 
montaa erilaista paikallista leivosta. Olemalla uteliaita niin kollegoidemme työtä kuin harrastuksiakin 
kohtaan, pääsimme kokemaan aivan uusia ja ikimuistoisia kokemuksia ja solmimaan antoisia ystä-
vyyssuhteita.



Ammattietiikka

Työkulttuuri Virossa osoittautui hyvin samanlaiseksi kuin Suomessa. Falcolla pienen yksityisyrityk-
sen piirteet oli selvästi havaittavissa, kuten esimerkiksi rennot töihintuloajat, yksilöiden omien ryt-
mien kunnioittaminen, työntekijöiden tasa-arvoisuus ja tuttavallinen ilmapiiri.  

Vaikka Viro on edelläkävijä esim. tietojärjestelmien hyödyntämisessä julkisissa palveluissa, oli am-
mattien sukupuolijakauma vielä hieman vanhoillisempi kuin Suomessa. Ammattiylpeys näkyi aivan 
yhtä vahvasti lahden toisella puolen erityisesti käsityöyrityksissä.

Terveys, turvallisuus ja yhteistyö

Pienyritykselle tyypilliseen tapaan konkreettista työturvallisuusperehdytystä ei ollut. Ensiaputar-
vikkeiden paikka, tarvittavat suojavälineet ja työtehtävissä käytettävät turvalaitteet esiteltiin kyllä. 
Suurimpia työkoneita, kuten erilaisia sahoja emme saaneet käyttää. Laminoitujen tuotteiden tyypil-
liset terveyshaitat kuten epoksi, lasikuitu ja puupöly olivat otettu poikkeuksellisen hyvin huomioon. 
Falcon tilat olivat vasta uusittu ja ne oli varustettu tehokkaalla keskusimuri- ja paineilmajärjestelmil-
lä. Työntekijöitä, meidät mukaanlukien, kehotettiin ehostamaan oma työpiste sopivilla työtuilla hy-
vän ergonomian saavuttamiseksi. Siisteydestä pidettiin myös erittäin hyvin huolta. Siivousta ei oltu 
ulkoistettu, vaan jokaisella työntekijällä oli oma vastuualueensa, joka siivottiin työviikon päätteeksi 
perusteellisesti.



Aloitekyky ja yrittäjyys

Yrittäjyys on ollut koko artesaaniopintojen ajan pohdiskelun kohteena ja työharjoittelu Falcolla antoi 
siihen arvokasta kokemusta ja uusia näkökulmia. Onnistunut ulkomaajakso nostaa itsevarmuutta ja 
osoittaa, että haasteisiin kannattaa tarttua. Falcolta sai myös hyvää sisältöä portfolioon ja CV:hen.

Kestävä kehitys

Kierrätys Virossa toimii samaan tapaan kuin Suomessakin, joskin biojätteiden keräys aloitettiin vas-
ta tämän vuoden (2018) alussa. Työpaikalla valtaosa jätteistä oli rakennus- tai sekajätettä, eikä sitä 
lajiteltu. Parantamisen varaa siis oli, sillä taukohuoneessa olisi ollut mahdollista hyödyntää biojäte-
keräystä sekä pakkausmateriaalit kuten pahvin ja muovin olisi voinut kerätä erikseen. 

Estetiikka

Estetiikka oli läsnä Falcolla pääasiassa tuotteiden ulkonäössä, koska pitkäjousen ulkonäkö on yksi 
tärkeimmistä ominaisuuksista kuluttajalle. Työasujen, -tilojen ja pakkausten kohdalla pääpaino oli 
käytännöllisyydessä ja toimivuudessa. Markkinointia Falco hoitaa pääasiallisesti Facebook-sivujen-
sa kautta.

Käsityöyrityksessä viehättävintä on tarkat ja haastavat työvaiheet. Falcon myymälästä aukeaa nä-
kymä suoraan tiloihin joissa nuolia ja jousia valmistetaan, jolloin myymälässä käyvät asiakkaat nä-
kevät vilauksen valmistusprosessista. Tätä voisi useampi käsityöyritys hyödyntää.



Viestintä ja mediaosaaminen

Työssäoppijakson aikana puhuimme pääosin suomea ja englantia. Opettelimme jakson edetessä 
niin paljon perussanastoa viron kielestä kuin ehdimme. Suomen ja viron kieli ovat hyvin lähellä toi-
siaan, ja työkavereiden vironkielisistä keskusteluistakin ymmärsi jonkin verran. Joidenkin työkave-
reiden kanssa yhteistä kieltä ei ollut, mutta tilanteista selvittiin muiden tulkkauksen avulla.

Pääosa Falcon viestinnästä tapahtui sähköpostitse tai puhelimitse. Falcon pääasiallinen markki-
nointikanava on yrityksen Facebook-tili. Myös instagram-tili on olemassa, mutta sen käyttö on vielä 
olematonta. Falcolla valmistusprosessissa on käytössä CNC-kone ja siihen liittyvä ohjelmisto, joita 
emme harjoittelun aikana päässeet kuitenkaan käyttämään. Lisäksi toimistotyössä oli käytössä tie-
tokone.

Vieraan maan kulttuuri

Viron ja Suomen kulttuurit ovat niin lähellä toisiaan, ettei pukeutumisessa, tervehdyksissä tai va-
paa-ajanvietossa ole juuri eroja, jonka takia emme kokeneet minkäänlaista kulttuurishokkia. Joitain 
kirkollisia juhlapyhiä Virossa ei vietetä, esim. Pääsiäinen on lyhyempi. Tämä johtuu siitä, että Viro 
on yksi Euroopan ateistisimmista valtioista. Suomalaisia asuu ja lomailee Pärnussa niin paljon, että 
olomme oli kotoisa ensimmäisestä päivästä lähtien.

Kauppojen hintataso oli jonkinverran alhaisempi, ravintolat lähestyivät Suomen hintatasoa sitä mu-
kaa mitä lähemmäs keskustaa mentiin. Matkustusvälineet ovat huomattavasti halvempia Virossa.

Virossa syödään todella paljon lihaa. Kasvisruokia on ravintoloissa tarjolla todella vähän. Työpaikal-
la kolleegamme söivät pääasiassa eväsleipiä. Työ- ja ruoka-ajat noudattelivat pitkälti samaa kaavaa 
kuin Suomessa. Päivän aikana pidettiin ruokatauko ja yksi tai kaksi kahvitaukoa.




