
                                                                                                                 

Kansainvälisen työssäoppimisen raportti 
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Ryhmäntunnus: APUY17SAB 
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Työpaikan nimi ja toimiala: Free Range Designs, puualan yritys 

Kohdemaa ja kaupunki: Iso-Britannia, Machynlleth 

Työssäoppimisen ohjaaja: Paul Bullen & Suzanne Galant 

 

1. Työskentely  

 

 
Kuva työpajalta tavanomaisesta toimenpiteestä: lankkujen höyläämisestä.  



                                                                                                                 

Työskentelin pääsääntöisesti yrityksen työpajalla, joka sijaitsee vanhan maatilan yhteydessä lähellä 

Machynllethin kylää. Työpajarakennuksia oli kolme, ja puutavaran varastointi tapahtui lähinnä 

pihalla olevissa katoksissa. Työpaja oli aika vilkas, ja tilauksia tuli paljon (oli niin sanotusti kausi) ja 

pajalla työskenteli vakituisesti 3 henkilöä, joiden lisäksi oli rutkasti osa-aikaisia tekijöitä, jolloin 

päivästä riippuen työntekijöitä oli 3-8. Työskentely tapahtui sisätiloissa, mutta myös ulkona, sillä 

useat tilattavat tuotteet olivat aika isokokoisia. Erillistä pintakäsittely- tai kuivaustilaa ei ollut, vaan 

ne tehtiin tilanteesta ja tilasta riippuen milloin missäkin.  

Yritys valmistaa pääasiassa kompostivessakokonaisuuksia (joille on rutkasti kysyntää!) sekä 

veistoksellisia sänkyjä ja tarinankerrontatuoleja luonnonpuusta. Myös muita tuotteita on, ja kaikki 

tehdään mittojen mukaan tilaustyönä, mutta edellä mainitut olivat pääasialliset valmistetut 

tuotteet. Näiden lisäksi tein myös työnohjaajalleni erikseen tilaustöitä mm. allaskaapin, erilaisia 

puuverhoilu & maalaustöitä, sekä monia muita rakenteilla olevaan taloon liittyviä hommia.  

  

 
Verhoilutyö talossa sisälsi  värien suunnittelun, pohjamaalauksen ja maalauksen, puutavaran valmistamisen (höyläys, öljyäminen)  ja leikkauksen 

mittoihin, sekä lopulta paikoilleen kiinnittämisen naulaimen avulla.  

 

 

Pääsin myös kerran olemaan mukana yhden kompostivessakokonaisuuden asentamisessa 

paikoilleen, johon kuului elementtien pakkaaminen ja lastaaminen kuljetukseen, niiden 

kuljettaminen paikalle ja purkaminen ulos, asennuspaikan valmisteleminen (mm. maan 



                                                                                                                 

tasoittaminen ja peruskivien asettaminen paikoilleen) ja sitten elementtien kokoaminen ja 

ruuvailu paikoilleen. Kokemus oli täysin uusi minulle, ja oli mielenkiintoista saada ymmärrystä 

jonkinlaiseen rakennuksen pystytykseen. (Kokemuksesta kertoo myös paljon se, että 

työskentelimme kaksi päivää aamusta iltaan lumi/räntä/vesisateessa kahlaten ja jumittuen välillä 

mutaan.)  

 

Työ on ollut siis hyvin monipuolista ja antanut uudenlaista kokemusta myös muustakin kuin 

huonekalujen rakentamisesta, mistä olen kokenut saavani paljon hyötyä ja iloa.  Työnohjaajani 

antoi paljon tilaa itsenäiseen työskentelyyn, välillä jopa niin paljon, että joskus olisin kaivannut 

tarkempaa ohjausta tai perehdytystä tehtävään asiaan. Toisaalta, näin otin enemmän itse vastuuta 

oppimisestani (ja työtehtävistäni) ja minulle annettiin mahdollisuus kokeilla, erehtyä ja keksiä asiat 

itse. Välillä työskentelin yksin, mutta myös monia tehtäviä tehtiin kahdestaan tai isommalla 

porukalla.  

 

Tyypillinen työpäiväni saattoi olla sellainen, että 

menin ensimmäiseksi aamulla selvittämään, mitä 

päivän työtehtävissä on, ja sitten saatoin 

työskentelin joko työpajalla tai rakentuvan talon 

työmaalla, välillä molemmilla eri tehtävien 

kimpussa. Päivät olivat hyvin vaihtelevia, eikä 

tiukkaa rakennetta tai aikarajoitteita ollut, ja 

tehdyt työtunnit vaihtelivat kuuden ja yhdeksän 

välillä.  

 

Koen oppineeni paljon yrityksen toiminnasta ja 

markkinoinnista, käsiajoisten työkalujen 

käyttämisestä (niitä käytettiin ehdottomasti 

eniten!) ja luovasta & kekseliäästä otteesta 

työhön. (En kertaakaan saanut tehtävän työn 

valmiita piirustuksia tai mittoja käteen, vaan 

mietin ja mittasin kaiken itse.)  

 

 
 

 

Kuvassa melkein valmis allaskaappi pyökistä. 

 

 

 

2. Oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 



                                                                                                                 

Perehdyin perustietoihin, mitä löysin maasta ja sen väestöstä; toisaalta tiesin jo aika paljon 

kyseisestä maasta ja minulla oli myös kokemusta aikaisemmalta reissultani Iso-Britanniaan, joten 

tiesin, mitä odottaa. Kulttuuriero ei myöskään ole kovin merkittävä Suomen ja Iso-Britannian 

välillä, joten minun ei tarvinnut miettiä kulttuurillisia yhteentörmäyksiä. Eniten jännitin sitä, että 

kuinka osaisin käyttää eri mittayksikköön perustuvaa mittausjärjestelmää työskennellessäni, mutta 

onnekseni työpajalla käytettiin metristä mittausjärjestelmää. Olin myös tietoinen Walesin alueella 

käytettävästä Welshin kielestä, mutta en juurikaan törmännyt sen takia kielimuuriin, sillä kaikki 

puhuvat oletuksella englantia.  

 

Työpaikkaan olin tutustunut etukäteen sen nettisivuilta, joissa oli kattavasti tietoa töistä, mitä he 

tekevät ja miten tekevät. Tiesin myös jotain tulevista työtehtävistäni ja vaatimuksista työpaikalla 

ollessani yhteydessä paikkaan ennen tuloani. Minulle oli myös jokseenkin selkeää, miten 

vaihtoprosessi kulkee ja mitä ovat tavoitteeni.  

 

Eniten jouduin tekemään selvitystyötä sen varalta, jos Iso-Britannia olisi onnistunut nopeasti 

Brexit-prosessissaan (no-deal Brexit), ja olisin ollut yhtäkkiä maassa, joka ei olisikaan ollut enää 

EU:ssa, joka oli hiukkasen jännittävää koko vaihtojaksoni ajan. Mitään suoranaista haittaa siitä ei 

ehkä olisi tullut, mutta kustannukset olisivat voineet olla korkeammat joissain asioissa (es. 

terveydenhuolto, matkustaminen, yhteydenpito puhelimella Suomeen.) Tämän takia olen myös 

ollut normaalia kiinnostuneempi maan poliittisesta tilanteesta, ja olen seurannut sitä ennen 

reissua ja reissun aikana.  

 

Työpaikalla opin paljon tärkeää ammattisanastoa, uusien koneiden käyttämisen ja uusien 

työtehtävien lisäksi.  

 

Myös muita tärkeitä asioita tuli opittua, kuten ennakkoluuloton asenne työn tekemiseen, 

luovuuden ja kekseliäisyyden käyttö ongelmanratkaisussa sekä omien virheiden ja 

epäonnistumisten kohtaaminen ja niistä ylitsepääseminen. Opin myös tekemään sarjatyönä 

pikakahvia kahdeksalle, sekä tarjoamaan aina muille teetä (tai mitä tahansa) kun olen sitä itse 

ottamassa. Myös kulttuurillisesti opittu asia on yleinen ystävällisyys ja tuntemattomien ihmisten 

kanssa rennosti jutustelu, mitä jään kaipaamaan vaihtojaksoni jälkeen!  

 

Kaikki saamani oppi (ja moni asia, jota en ole hoksannut tähän kirjoittaa) varmasti auttaa minua 

monessa asiassa. Ensinnäkin olen kehittynyt ammatillisessa mielessä.  Myös ajatus ulkomailla 

työskentelystä houkuttaa ja tuntuu entistä mahdollisemmalta vaihtoehdolta. Uskon, että minun 

on entistä helpompi työskennellä ja toimia erilaisten (ja erikielisten) ihmisten kanssa, ja asenteeni 

on entistä avoimempi. Uskallan myös sanoa, että työharjoittelupaikkani valoi minuun paljon 

inpiraatiota ja innostusta toteuttaa niitä asioita elämässä mitä haluankin, ja ennen kaikkea, uskoa 

niihin.  

 



                                                                                                                 

 

3. Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 

Yhteistyö oli erinomaista. Minut otettiin hyvin mukaan ja olin kerta kaikkiaan hyvin tervetullut. 

Ihmiset, joiden kanssa olin tekemisissä, olivat kaikki avoimia ja loivat hyvää ilmapiiriä 

ympärilleen. Minun oli helppo pyytää apua tai ilmaista toiveitani.  

Ystävystyin yrittäjäperheen kanssa ja tutustuin myös muihin ihmisiin heidän kauttansa, vietin 

myös jonkun verran vapaa-aikaa tuttavien kanssa ja kävin esimerkiksi joogatunneilla viikottain 

toisen työohjaajani kanssa. Olin ehkä erityisen helpossa asemassa tutustua ihmisten kanssa, 

sillä heillä oli hyvin avoin yhteisö ja he ottivat minut helposti mukaan asioihin, joita tekivät.  

 

 
Minut otettiin huomioon hyvin - sain synttärikakkua kesken työpäivän!  

 

Puhuin Suomesta joko asioiden kautta, jotka ovat minulle tärkeitä tai mikä on Suomelle 

ominaista (luonto, metsä, järvet), tai jos tuli jotain vastaan, joka oli mielenkiintoista verrata 

Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin tai esimerkiksi suomen kielen sanontoihin. Minusta oli 

erityisen hauskaa tehdä huomioita suomalaisesta kulttuurista verrattuna sosiaalisempaan ja 

runsaasti kohteliaisuuskulttuuria sisältävään brittiläiseen kulttuuriin. Vein myös heille tuliaisia 

Suomesta herkkujen muodossa. Oppilaitoksestani puhuin lähinnä työpajalla, jos minulle tuli 

vastaan joku uusi käytäntö, jonka olen oppinut eri tavalla tms.  



                                                                                                                 

 

Työssäoppipaikalta sain palautetta yleensä suoraan tehdyn työn jäljestä tai jos jotain voisi 

tehdä eri tavalla. En varsinaisesti joutunut ongelmatilanteisiin, lähin tilanne oli, kun 

allaskaappia rakentaessani olin tehnyt siihen liian isot mittasuhteet ja rakentavan keskustelun 

jälkeen korjasin ja tein rungon uudestaan - mikä ei ollut iso juttu.  

 

4. Ammattietiikka 

 

Tullessani työpaikalle, minut perehdytettiin paikkaan ja näytettiin kaikki työpajat ja kerrottiin, 

missä  

tapahtuu mitäkin. Kuitenkin suurin asia käytännöistä ja toiminnoista minulle selvisi matkan varrella  

- jos jotain en tiennyt, niin kysyin. 

 

 
 

Paikka, jossa olin, oli hyvin rento aikataulujen ja muidenkin käytäntöjen suhteen. Usein ihmiset,  

joilla oli aina tietty homma tehtävänä, pitivät vain itse huolen, että homma tulee valmiiksi, ja  

valitsivat itse työaikansa sen mukaan. Myös minullakaan ei ollut tiukkaa aikataulua, ja saatoin tulla  

tai mennä työpajalle milloin halusin, jos minulla oli homma mitä tein itsekseni. Myöskään hierarkia  

ei ollut kova. Kaikki olivat tasavertaisia ja ystäviä keskenään. Vaikeaa määritellä ammattiylpeyttä -  

työpaikassa, jossa olin, oli hyvin eri tason ihmisiä työskentelemässä: jotkut eivät olleet juuri  



                                                                                                                 

opiskelleet alaa, jotkut olivat itseoppineita ja jotkut taas tehneet koko ikänsä puusepän hommia.  

Suomeen verrattuna kuvittelen, että työssäoppipaikkani oli paljon rennompi eikä ehkä niin kiinni  

standardien noudattamisessa tai säännöissä - asioita saatettiin tehdä hyvin suurpiirteisesti tai eri  

tavalla, jota minä olen nähnyt. Myöskään tuotteet eivät olleet varsinaisesti hienopuusepäntyötä, 

vaan hyvin kirveelläveistettyjä ja rustiikkisia. Työpaikallani arvostettiinkin luovaa, mutta laadukasta  

työtä ja hyvää yhteishenkeä. 

 

5. Terveys, turvallisuus ja yhteistyö 

 

Minut perehdytettiin työpaikalla aina uusiin koneisiin ennen niiden käyttämistä, toimintaohjeisiin, 

jos tulee hätätilanne. Huomasin myös itse mahdolliset vaaranpaikat ja käytin suojavarusteita, 

kuten  

yleensäkin. Työpaikkani turvallisuus ei ehkä ollut ihan koululuokkamme veroista, esimerkiksi jotkut  

koneet olivat aika vanhoja ja joistain puuttui suojalaitteet.  Työpaikalla huolehdittiin 

suojavarusteiden (maskit, lasit, kuulosuojaimet, hanskat ym.) riittävyydestä. En joutunut itse 

käyttämään terveydenhoitopalveluita kertaakaan, eikä minun tarvinnut ottaa matkaa varten 

mitään ylimääräisiä rokotuksia tai lääkitystä.  

 

6. Aloitekyky ja yrittäjyys 

 

Työharjoitteluni ehdottomasti kannusti ja inspiroi minua toteuttamaan niitä asioita, joita 

haluaisinkin. Sain hyvän esimerkin pienen yrityksen pyörittämisestä, ja sain myös kuulla sen 

taustoista ja siitä, miten se on lähtenyt kasvamaan.  Olen itse haaveillut omasta yrityksestä ja nyt 

minulla on enemmän uskoa siihen, että sellaisen voisi joskus perustaa. En tiedä miten voisin 

hyödyntää vaihtojaksoni kokemustani työnhaussa. Ehkä ulkomaille töitä hakiessa sitä voi 

hyödyntää, mutta Suomen olosuhteet tuntuvat vaikeammilta!  

 

7. Kestävä kehitys 

 

Suomessa kierrätetään paremmin ja tarkemmin kaikki roska, vaikka Iso-Britanniassa on ollut 

pidempään esim. kotitalouksien muovin kierrätys. Koen, että työpaikallani kierrätettiin kohtalaisen 

hyvin, ja ylijäämäpuu käytettiin paikallisesti lämmittämiseen ja polttopuuna.  

 

8. Estetiikka 

 

Estetiikka on tietysti tärkeä osa, kun myydään tuotteita.. Luonnollisia muotoja ja luonnonpuuta  

sisältävät huonekalut, veistokselliset sängyt ja taiteelliset tarinankerrontatuolit ovat pelkkää  

estetiikkaa, jonka takia ihmiset niitä tuotteita ostavatkin, (funktion lisäksi.)  Myös  

kompostivessojen suunnittelu myötäili tätä samaa muotomaailmaa ja olivat somat ja kutsuvan  

näköiset kompostivessat  muovisiin koppeihin verrattuna. Muissa asioissa estetiikka ei näytellyt  

tärkeää roolia työssäoppipaikallani. 



                                                                                                                 

 

 
 

9. Viestintä ja mediaosaaminen 

 

Puhuin englannin kieltä työssäoppipaikallani.  Opin käyttämään kieltä sujuvammin ja syvemmin, ja 

sanavarastoni karttui rutkasti. Usein luen ja kuuntelen paljon englannin kieltä, mutta sen 

käyttäminen jää vähemmälle. Vaihtojaksoni aikana sain miellyttävän tunteen siitä, että osaan 

ilmaista itseäni sujuvasti ja keskustella spontaanisti ihmisten kanssa vieraalla kielellä. Alkuviikot 

takeltelivat, ja tein myös paljon sanavaraston keräämistä aina päivällä kuulemistani sanoista tai 

ilmaisuista, ja jossain vaiheessa kieli alkoi taipumaan paremmin. Myös kieltä aktiivisesti 

käyttäessäni niin sanottu kielellinen identiteettini alkoi kasvamaan, millä siis tarkoitan sitä, mikä 

on minun persoonalle ominainen tapa käyttää kieltä ja sanoja.  

Joskus vastaan tuli sanoja, joita en ymmärtänyt, ja saatoin päätellä ne kontekstin kautta tai sitten 

kysyin, mitä se tarkoittaa. Myös joskus en saanut ilmaistua juuri sitä mitä olisin halunnut, ja minun 

täytyi hakea sanaa ja merkitystä kuvailemalla sitä eri tavoin. Hyviä tapoja oppia kieltä! Myös 

kohteliaisuuskulttuuri kielessä näkyi vahvasti verrattuna suomeen, ja myös niin sanottu small talk, 

eli jutustelu ja kuulumisten kysely jne. vieraankin ihmisen kohdatessa oli normaalia ja jotain, mikä 

minun täytyi oppia matkan varrella!  



                                                                                                                 

Yrityksessä käytettiin viestinnässä lähinnä Instagramia, jota he päivittivät aktiivisesti. Asiakkaiden 

kanssa sähköposti ja puhelin olivat ensisijaiset viestintäkeinot. Itse en vuorovaikuttanut tai 

tavannut asiakkaita, sillä se oli kokonaan eri ihmisen hoidettavana. 

Itse pidin yhteyttä läheisiini päivittäin Whatsappin, puhelimen, Facebookin, Instagramin ja myös 

perinteisen postikortin muodossa. Kouluun ja opettajaani pidin yhteyttä Omnian Wilmassa ja 

työssäoppipäiväkirjani toimitin blogin muodossa. 

 

10. Matematiikka ja luonnontieteet 

 

Iso-Britanniassa käytetään yleisesti matkan mittaamiseen jalkoja ja maileja, mutta onnekseni 

työssäoppipaikkani käytti metristä järjestelmää mittaamiseen.  

Rahayksikkö oli tietysti Englannin punta, jonka käyttäminen oli helppoa sen ollessa suhteellisen 

lähellä euron arvoa. Ruoka tuntui olevan hiukan halvempaa kuin Suomessa, tosin niin tuntuu 

olevan kaikkialla Euroopassa. Muuten aika samalla hintatasolla liikuttiin.  

 

En kohdannut ongelmia sähkö- tai lämmitysjärjestelmien kanssa - osaksi varmaan sen takia, että 

keväällä oli jo aika lämpimät ilmat ulkonakin. Pistorasiat olivat erilaisia ja käytin adapteria omien 

sähkölaitteiden lataamiseen. 

 

11. Teknologia ja tietotekniikka 

 

En juuri käyttänyt tietoteknisiä tai viestintävälineitä matkan aikana, lähinnä omaa puhelintani.  

 

12. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

 

Ruokatottumukset olivat aika samankaltaiset kuin Suomessa, tosin ympärilläni syötiin ehkä hitusen 

enemmän roskaruokaa (fish&chips tietty) ja kaupoissa oli paljon eineksiä ja valmisruokia.  

 

Työ- ja ruoka-ajat olivat suhteellisen samat, tosin työaika oli hiukan myöhäisempi kuin Suomessa.  

 

Pukeutuminen oli vedenpitävämpää, sillä Walesissa sataa paljon. Muuten aika samanlaista 

länsimaista vaatetusta.  

 

Tasa-arvon näkökulmasta oltiin aika samoissa lähtökohdissa. Kerran minulta kysyttiin, että onko 

yleistä, että naiset opiskelevat puu-alaa, ja yllätyksekseni huomasin, että Suomessa on ehkä 

normaalimpaa, että myös naiset ovat miesvaltaisilla aloilla. Minuun kyllä suhtauduttiin tasa-

arvoisemmin miesvaltaisessa työssäoppipaikassani, kuin olen vaikka omassa koulussani kokenut.  

 

Tervehdykset vaihtelivat ihmisen mukaan; jotkut antoivat poskisuudelmia, jotkut halasivat, jotkut 

kättelivät, mutta aina juteltiin ja kyseltiin kuulumisia heti uuden ihmisen tavattua.  



                                                                                                                 

 

Käyttäytyminen on kohteliaampaa Iso-Britanniassa ja ihmiset kohtaavat enemmän toisiaan ja 

juttelevat ventovieraille rennosti ja ilahduttavasti. (Ihanaa!) Myös hätkähdyttävästi 

asiakaspalvelijat saattoivat kutsua minua sanomalla “darling” eli kulta, esimerkiksi tilanteessa, 

jossa etsin rautatieasemalla oikeaa laituria ja joku henkilökunnan jäsen kysyi “Darling, can I help 

You with something?”  

 

En usko, että minua kohdeltiin kovin erilaisesti ollessani paikallisten kanssa. Tietysti minut 

huomioitiin ja minulle kerrottiin esimerkiksi paikoista ympärillä, niiden historiasta tms. Myös 

aksenttiani kehuttiin, jonka koen vähän hauskaksi, sillä suomalaiset lähinnä haukkuvat omaa 

englannin kielen aksenttiian! Huomaavaisuus ja ventovieraasta välittäminen ja kiinnostuminen on 

yleensäkin ehkä vähän epäsuomalaista, mutta en kokenut sitä kuitenkaan kulttuurishokkina asti. 

Ehkä erilaisinta minulle oli erilaiset vesihanat sekä vessanvetimet ja se miten niitä käytetään!   

 

Mitä suomalaisilla olisi opittavaa? Rentoutuminen vieraiden ihmisten kanssa. Kylä, jossa asuin, oli 

tosi yhteisöllinen ja avoin, ja koin itseni tosi tervetulleeksi ja tutustuin moniin ihmisiin, mikä ei 

Suomessa olisi samalla tavalla mahdollista. Koen, että suomalaiset ovat niin itseensä vetäytyviä ja 

jokseenkin juroja verrattuna muihin maihin, missä on ihan normaalia jutella kadulla 

tuntemattoman kanssa ja ehkä siten myös helpompi verkostoitua, tutustua ihmisiin ja muodostaa 

yhteisöllistä yhteishenkeä.  


