
Bad Neustadt matkaraportti 

 

Ala: Tekninen suunnittelu 

Jakson kesto: Kuukauden 

Yritys: Preh GmbH, Tekninen suunnittelu 

Kohdemaa: Saksa, Bad Neustadt 

 

1. Työskentely 
 

Preh on autoalan yritys, jonka perustettiin Bad Neustadtissa vuonna 1919 ja heillä on 

nykyään vähän alle seitsemäntuhatta työntekijää, Preh tekee autoihin keskikonsoleita ja 

muita sisätilan nappeja, heidän asiakkaisiin kuuluu BWM, Porsche, Audi, Volkswagen, 

Lamborghini yms. 

 

 

 
Prehin valmistama keskikonsoli Porsche 918 Spideriin 

 

Minun työskentely yrityksessä koostui vain harjoituskappaleiden piirtämisestä Catia 

nimisellä 3d piirto ohjelmalla, jota en ollut käyttänyt aikaisemmin. Catian oppiminen oli 

suhteellisen helppoa sillä se on melko samanlainen kuin muut 3d ohjelmat jotka ovat jo 

minulle tuttuja, mutta en päässyt tekemään yrityksessä oikeita töitä vaan harjoittelin vain 

ohjelman käyttöä. 

 

 

 



2. Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
 

Työssä opin käyttämään uutta 3d ohjelmaa ja sitä, miten työympäristö eroaa Suomesta 

Saksassa esimerkiksi Saksassa, on tapana sanoa huomenta jokaiselle, joka tulee vastaan 

aamulla, vaikka et olisi nähnyt heitä ennen ja sanoa samalla tavalla hyvää ruokahalua, 

lounasajalla. 

 

 

3. Vuorovaikutus ja yhteisö  
 

Ystävystyin Saksassa muutaman saksalaisen nuoren kanssa clubissa, ja kuvailin heille 

Suomea pimeänä ja kylmänä maana. Työpaikalla ihmiset puhuivat suhteellisen huonoa 

englantia ja harva uskalsi tulla puhumaan meille muuta kuin sanoa huomenta yms. Kuulin 

myös kahden ihmisen miettivän saksaksi, että pitäisiköhän heidän tulla esittäytymään 

meille, jota pidin outona ja he päättivät, että eivät tule puhumaan.  

 

 

4. Ammattietiikka 

 

Ohjaajani perehdytti minut työtehtäviin ohjeistamalla minulle, miten ohjelma toimii ja 

näyttämällä pari helppoa esimerkki kappaletta ja sitten antoi minun tehdä kappaleet itse, 

ja katsoi että teen oikein ja auttoi tarvittaessa. Saksassa kohteliaisuutta arvostetaan 

työpaikalla erittäin paljon, mutta muuten työyhteisö ei eroa hirveästi Suomesta. 

 

5. Kestävä kehitys 

 

Saksalaiset ovat hyvin ylpeitä heidän kierrätyksestä, he kierrättävät kaiken mahdollisen, 

paperin, kartongin, lasin, muovin, biojätteen yms. He käyttävät myös paljon aurinko- ja 

tuulivoimaa, monen talon katolla oli aurinkopaneeleita ja tuulivoimamyllyjä oli myös 

paljon. 

 

6. Estetiikka 
 

Työpaikan sisustus oli moderni ja hieno. Heillä oli myös paljon vitriinejä ja näytehyllyjä 

missä heidän konsolimalleja oli esillä, sekä erillinen showroom, jonka tarkoitus on mallien 

esittely ja protyyppejen näyttäminen. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Viestintä ja Mediaosaaminen 

 

Kielenä toimi eniten englanti, mutta joissain tapauksissa joutuin puhumaan saksaa, jota 

osasin vähän. Matkan alussa saksan kielitaito oli heikko sillä, opiskelin sitä viimeksi 3 vuotta 

sitten ja silloin en panostanut siihen hirveästi, ymmärsin sitä kohtuullisen hyvin mutta en 

osannut puhua. Matkan lopussa kielitaito oli palautunut ja ymmärsin melkein kaiken mitä 

saksalaiset sanoivat ja puhuminenkin oli parantunut hieman mutta oli silti vieläkin huonoa. 

Jos tuli kieliongelmia, niin ne oli helppo ratkaista Google Translatella. Pidimme kouluun ja 

lähipiiriin yhteyttä enimmäkseen WhatsAppilla. 

 

8. Kuvia 

 
Työpaikalla oli kuvienottokielto ja jouduin allekirjoittamaan sopimuksen, että en julkista 

heidän dataa, mutta tässä on muutama kuva Saksasta. 

 

 

 

 
Kuva viimeiseltä päivälta, kuvassa koulun opettajat ja yritysten vastuuhenkilöt 



 
Kuva ensimmäiseltä päivältä, kuvassa me neljä ja koulun opettajat 

 

 
Kuva toolshop-kiertueelta 

 



 
Kuvassa Bad Neustadtin keskusta 

 

¨ 

Katolisen kirkon monumentti 



 
Frankfurtin lentokentän juna-asema 

 

  
Kaupungin torni                   Näköala, kun astuu ulos Frankfurtin 

                 pääjuna-asemalta 


