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   Olin 6.10-6.11.2018 välisenä aikana Saksassa, Bad Neustadtin kaupungissa työssäoppimisjaksolla kolmen 

muun opiskelijan kanssa. Reissun ajan saimme kulut katettua Erasmus+ apurahalla. Bad Neustadt on n. 

15000 ihmisen asuttama kaupunki, joka varsinkin näin helsinkiläisenä tuntui kovin pieneltä. Kaupunki on 

hyvin vanha, vanhin kirkko on 700-luvulta ja keskustaa ympäröivät muurit ovat 1200-luvulta, myös 

kaupungissa sijaitseva linna ’’Salzburg’’ on 1200-luvulta, ja suurin osa taloista ovat satoja vuosia vanhoja. 

      

   Reissu meni oikein hyvin, meno- ja paluumatkoilla ei ollut ongelmia, vastaanottavan koulun opettajat 

olivat ystävällisiä ja avuliaita, majoituksemme oli 82-vuotiaan rouva Hochin talossa, ja asuimmekin 

neljästään reissun ajan talon yläkerrassa, joka oli kuin pieni asunto itsessään. Majoitus oli mukava ja 

kodikas, myös rouva Hoch oli mukava ja avulias. Kaupoissa oli helppo asioida, vaikka saksaa ei osannutkaan, 

ja ihmisten kanssa ylipäätänsä tuli hyvin toimeen englanniksi, ja yksi meistä osasi myös hieman lukea ja 

ymmärtää saksaa. Saksa itsessään ei hirveästi eronnut Suomesta, joten reissussa ei tullut minkäännäköistä 

kulttuurishokkia. Vapaa-ajalla saimme ajan kulumaan, vaikka kaupungissa ei paljoa tekemistä ollutkaan, ja 

kaupunki olikin nähty jo parissa päivässä. Viikonloppuisin saimme käyttöön sähköauton, jolla pääsimme 

liikkumaan. Kävimme parina viikonloppuna läheisessä Schweinfurtin kaupungissa.

  
Majoituksemme     Keskustan tori 
      

 



 

   Harjoittelun aikana olin töissä yrityksessä nimeltä PIA, joka oli ennen yrityksen Preh alaisuudessa. Prehin 

kautta minä pääsinkin PIA:lle. Preh on Ban Neustadtista lähtöisin oleva yritys, joka valmistaa ohjaus- ja 

anturijärjestelmiä eri auton valmistajille. PIA sen sijaan valmistaa koneita, jotka valmistavat eri osia näihin 

järjestelmiin. Prehin perustaja on myös perustanut paikallisen ammattikoulun, Jakob-Preh-Schulen, joka 

otti meidät vastaan. Harjoittelun aikana tein kaapelointia automaattisiin kasauslaitteisiin, jotka kasasivat 

erilaisia pieniä autojen osia, tämä työ oli ihan mieluista ja työkaverit olivat mukavia, ja töissä 

työmenetelmät ja käytetyt työkalut olivat samanlaisia kuin suomessa, joten en oppinut mitään uutta 

oikeastaan, mutta opin kuitenkin lukemaan piirustuksia ja tekemään kaapelointia paremmin. 

Työskentely Saksassa ei loppujen lopuksi eronnut hirveästi Suomessa työskentelystä. 

  
Prehin edusta    Jakob-Preh-Schule 
      

   Reissu oli onnistunut ja kokemus oli mukava, ja voisin lähteä Saksaan uudestaankin, vaikka en välttämättä 

Bad Neustadtiin. Oli hienoa saada mahdollisuus lähteä ulkomaille työharjoitteluun. En loppujen lopuksi 

kadu reissuun lähtemistä, vaikka aluksi tuntui, että tekemistä ei löydy ja kotiin teki mieli, mutta onneksi 

lähdin. 


