
Kansainvälisen työssäoppimisen raportti

Nimi: Max Mäkinen
Ryhmätunnus: Amey2017
Ulkomaanjakson kesto: 14.1.-16.3.2019
Työpaikan nimi ja toimiala: P.Johnson & Co (Ratho Byres Forge) Seppä, Porttien ja taide-esineiden 
valmistus metallista.
Kohdemaa ja kaupunki: Skotlanti, Edinburgh.
Työssäoppimisen ohjaaja: Pete Hill

Lensin ensimmäisen kerran elämässäni yksin 30 vuotiaana.
Matka muistutti minua lapsuudestani kun ensimmäisen kerran menin bussilla yksin. Vähän välein 
tarkistin että onhan minulla passi ja liput vielä tallella, minua pelotti idea jäädä Osloon jumiin tai 
päästä perille Skotlantiin ilman selkää tapaa päästä takaisin Suomeen.
Matka sujui kuitenkin ongelmitta ja pääsin perille Edinburghiin, tosin aika uupuneena sillä kuuden 
tunnin lennosta vietin puolet Oslon lentokentällä odottamassa vaihtoa.
Outoa kuinka niin pitkään istuminen voi olla niin väsyttävää.

Saapuminen.

Saavuttuani Edinburghiin minua oli vastassa seuraava haaste, miten pääsen lentokentältä pois ja 
AirBnB majatalooni? 
Olin löytänyt hyvän tarjouksen pitkäaikaiseen asumiseen kaupunginosassa nimeltään Oxgangs.
Etsin hetken bussipysäkkejä mutta löysin vain jotain mikä vaikutti raitiovaunun päätepysäkiltä.
Onneksi matkassa on nykyään aina älypuhelin joten Google maps oli pelastukseni!
Sen neuvoilla otin raitiovaunun Edinburghin keskustan suuntaan ja vaihdoin bussiin joka vei minua 
majoitustani päin. Ensimmäinen matka double decker bussilla tuntui hieman hermostuttavalta kun 
yritin samaan aikaan olla olematta ihmisten tiellä ja pitää matkatavarani turvassa samalla kun 
seurasin puhelimesta GPS paikantimen liikkumista kartalla jotta osaisin jäädä oikealla pysäkillä 
pois.



Löysin itseni rauhalliselta paritaloalueelta auringon jo laskeuduttua ja vaeltelin hieman eksyneen 
oloisena, yhdessä kädessä matkalaukku ja toisessa luotettava navigaattorini älypuhelin. Päädyin 
kotoisan näköisen paritalon eteen jossa sain taas hieman hämmentyä, sillä paritalossa vaikutti 
olevan sittenkin neljä asuntoa. Sisäänkäyntejä oli edessä kaksi ja kummankin puolella taloa oli 
sivuilla yhdet ovet lisää. Puhelu isännälleni Williamille ohjasi minut yhdelle sivuovista jossa hän oli
minua vastassa. Hän oli todella ystävällinen ja mukava isäntä joka ohjasi minut huoneeseeni ja 
esitteli minulle asuntoaan jotta löytäisin kaiken tarvitsemani.

Seuraavana aamuna heräsin viideltä, otin mukaan työvarusteeni, ja lähdin nousemaan aamun 
ensimmäiseen bussiin aloittamaan matkaa työharjoittelupaikalleni, Ratho Byres Forge.
Oppaanani oli taas luotettava älypuhelimeni sekä mobiililippu, matkustin Edinburghin keskustan 
suuntaan ja vaihdoin bussia Haymarket Stationilla josta jatkoin Rathon suuntaan.
Seurasin navigaattorin ohjeita ja jäin moottoritien varrella pois josta lähdin kävelemään 
valaisemattomia pieniä teitä pitkin. Olin todella helpottunut siitä että minulla oli mukana 
heijastimeni sillä tiellä ei ollut otettu jalankulkijoita erittäin hyvin huomioon ja oli pimeää kun 
aurinko oli vielä hädin tuskin pilkistämässä esiin. Noin 400 metrin kävelyn jälkeen löysin itseni 
pajan pihalta jossa oli laajennettu vanha navettarakennus sekä suuri, uudemman oloinen halli.

Esiteltyäni itseni minut ohjattiin pomon, Pete Hill, puheille. Pienen hämmennyksen jälkeen tuli 
esille että he eivät olleet varmoja siitä että olinko minä oikeasti tulossa sillä loppullinen vahvistus 
minut minun tulosta harjoitteluun oli hävinnyt jonnekin eetteriin kaiken valmistelun ohessa. Mutta 
onneksi heidän tilanteensa ei ollut muuttunut ja he ottivat minut ilomielin vastaan harjoittelijana. 
Heillä oli suuria projekteja juuri alkamassa ja lisätyövoima oli tervetullutta.

Ensimmäinen asennettu portti.

Pajan väki otti minut vastaan avosylein, kaikki olivat erittäin ystävällisiä ja sen huomasi että heillä 
käy harjoittelijoita usein sillä jokainen heistä oli aina valmis opastamaan minua tehtävissäni, ja 
ohjauksen taso oli erinomaista. 
Ensimmäisinä päivinä pääsin mukaan ”kentälle” asentamaan porttia yhteen osoitteeseen sekä 
kaivamaan kuoppia ja valamaan niihin betonia toiseen työmaahan portin perustukseksi. Sain myös 
olla osana portin ja aidan valmistelussa maalausta varten, viilaamalla sinkkauksesta syntyneitä 
ongelmakohtia ja pintoja alkuperäiseen muotoonsa. Tämän jälkeen avustin porttien 
ruiskumaalauksessa.



Olin siis saapunut parin porttiprojektin loppuvaiheessa ja niiden lopullisen asennuksen jälkeen 
pääsin viimein niihin hommin joita olin eniten toivonut siellä tekeväni, eli takomaan rautaa. Pääsin 
avustamaan yhtä pajan omistavista sepistä hänen restaurointiprojektissaan. Taoin hänelle lehtiä 
koristeisiin, jotka olivat ruostuneet puhki. Koristeet tulivat noin 100 vuotta vanhaan porttiin. 
Tämäkin tehtävä joka sisälsi paljon tekniikoita joita en ollut ennen käyttänyt, joten oppiminen lähti 
hyvään alkuun.

Restaurointi työn alku, loppu sekä viimiestelty portti.

Elämäni Skotlannissa lähti siis mielestäni hyvään alkuun. Yksi suurimmista hämmennyksen aiheista
oli heti alkuun bussijärjestelmä, jossa on monta kilpailevaa bussiyhtiötä omilla lipuillaan ja 
hinnoillaan. Ensimmäisinä päivinä meni hieman ylimääräistä rahaa kun vaihdon yhteydessä pitikin 
ostaa uusi lippu. Mutta opin nopeasti suosimaan entistä kunnan bussiyhtiötä, Lothian buses, sillä 
heillä oli kattavin bussiverkosto sekä halvimmat hinnat. Hankin heidän toimipisteeltä ”Ridacard” 
nimisen bussikortin johon sain ladattua kausilipun joka kesti melkein koko vierailuni ajan.
Kaupoissa sai hieman ihmetellä kun ei ollut paljon tuttuja tuotteita, mutta Suomea halvempi 
hintataso kannusti kokeilemaan asioita ja kyllä siellä nopeasti löysi omaan makuun sopivia tuotteita.

Vasemmalla näkyy suuren portin alkuvaihe ja oikealla kun se lähestyy valmistumista.

Edinburgh on kaunis kaupunki, joka ympäristöineen on litteään suomeen tottuneelle aika 
kolmiulotteinen. Kiipesin reissuni aikana myös Oxgangsin lähellä olevalle kukkulalle, Pentland 
Hills, josta oli upeat näkymät kaupungin ja sen ympäristön yli.
Kaupungin arkkitehtuuri on todella näyttävä ja kaunis esimerkki vanhasta eurooppalaisesta 
kaupungista. Tosin suomalaiseen silmään kaikki näyttää hieman synkältä, mikä ihmetytti kunnes 
havahduin että syynä on rakennusmateriaali. Edinburghissa melkein kaikki on rakennettu paljon 
tummemmasta kivestä kuin suomessa käytetty paikallinen graniitti.



Näkymiä Pentland Hills kukkuloilta

Edinburghissa kierrellessä näkee todella paljon erilaisia ihmisiä ja kadulla kuulee kaiken maailman 
kieliä, tämä laaja monikulttuurisuus yhdistettynä arkkitehtuuriin ja nähtävyyksiin suoraan 
keskiajalta herättää tunteen siitä että on saapunut vanhaan globaaliin metropoliin, joka on ollut 
aktiivinen osaa Eurooppaa, ja maailmaa, yli vuosituhannen.
Päädyin keskusteluihin ihmisten kanssa niin pubeissa kuin bussipysäkeilläkin ja voin todeta että 
Edinburghissa ihmiset ovat todella avoimia ja ystävällisiä, tosin poikkeuksiakin niin kirjavassa 
kaupungissa kyllä löytyy.

Veistos jonka tein osana Hereford Collegen ”150mm Challenge” haastetta

Aamuni helpottuivat nopeasti, sillä yksi kollegani asui työmatkani varrella. Matkaan siis kuului 
vielä kaksi bussia mutta jäin pois McDonaldsilla Corstorphinessa, josta ostin aamukahvit, ja josta 
kollegani sitten nappasi minut mukaansa autolla loppumatkalle ja työpäivän loputtua sama toisin 
päin. 
Minulla meni työmatkoihin noin 1.5h per suunta ja työpäivät olivat 9h pituisia. Joten olin töissä ja 
työmatkalla vähintään 12-13h per päivä, arkisin ei siis ollut hirveästi vapaa-aikaa tai energiaa.

Töissä opin käyttämään tuttuja työkaluja, kuten koevasara, paljon paremmin ja varmemmin kuin 
aiemmin sekä opin käyttämään työkaluja jotka eivät olleet aikaisemmin tuttuja, kuten 
plasmaleikkuria. Pitkään alalla olleiden ammattilasten vieressä ja ohjeistamana työskentely kehitti 
omaa osaamista ja varmuutta myös tavoilla joita on vaikeampi selittää, kuten vasaran käyttöä 
monipuolisemmin sekä ”silmää työlle”



Olen aikanani Skotlannissa oppinut paljon isoa ja pientä, alastani sekä ihmisistä yleensä. Ja 
kieltämättä olen kokemuksen kautta myös kasvanut ihmisenä, parantanut itsetuntoani ja tuntemaan 
itseni enemmän maailman kansalaiseksi.

Sain siellä asuessani elinikäisiä ystäviä ja paljon hienoja muistoja. Suunnitelmissa on palata 
vierailemaan useasti. Voisin harkita elämää siellä jollei minulla olisi valmiiksi elämää ja sidoksia 
suomessa.

Kiitos Omnialle, Elinalle ja Ratho Byres Forgen väelle että mahdollistivat tämän upean 
kokemuksen.

Max Mäkinen
12.4.2019


