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Työskentely 
 
Crg sijaitsee 8 minuutin ajomatkan päästä Desenzano juna-asemalta pienellä teollisuusalueella. 
Tehdas koostuu 3 erillisestä rakennuksesta ja tien toisella puolella olevasta kisatiimistä. Yhdessä 
toimii karting-valmistaja Maranello, toisessa toimii moottorinvalmistaja Maxterin kehityspuoli ja 
samassa rakennuksessa myös maalataan crg:n rungot. Kolmannessa toimii itse crg, jossa on siis 
osien ja autojen kasaus myös toimistotilat, asuintilat, kauppa, varastointi ja vuokra-autojen 
valmistus. Henkilöstössä toimi asentajia, toimistotyöntekijöitä, koneistajia, siivoojia ja myymälän 
henkilöstöä. Asiakaskunta on yleensä vanhempia lastensa kanssa. 
Työtehtävinä oli moottorin pesua, tavaroiden kuljettamista, siivoamista, vuokra-autojen osien ja itse 
autojen kasaamista. Tyypillinen työpäivä meni ensimmäisellä kolmella viikolla moottorien pesuun 
joskus myös purkamiseen, työkoneiden putsaamiseen ja lattian lakaisuun. Kolmella viimeisellä 
viikolla kasasin erilaisia osapaketteja (esim. poljinsettejä), autojen teippausta ja sähkökarting-
autojen kasaamista ja johtojen laittoa.  
Työvälineinä käytettiin porakonetta, lenkkiavaimia, erilaisia liimoja ja pihtejä ja t-kirjaimen muotoisia 
torxeja ja selvästi italialaisten lempityökalua eli vasaraa. Räikkää ja hanskoja ei tunnettu.  
Työohjeet yleensä annettiin näyttämällä mallia ja sen jälkeen näytettiin mistä saadaan tarvittavat 
osat. Tietoa ei niinkään tarvinnut kuin vain kuinka käytetään työkaluja ehkä enemmän tämä työ 
tarvitsi motivaatiota ja innokkuutta, jota kyllä löytyi. Vastuuta annettiin paljon koska yleensä kaikki 
oli kiireellistä, mutta työ jälkitarkistettiin aina kun työ oli valmis. 
 
Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 
Tietoa Italiasta sain tutultani, joka on alun perin italialainen, kulttuurista opin erittäin hyvin sen että 
kaikki tervehtii toisiaan, vaikka toinen olisi ihan täysin tuntematon, puhelimeen puhutaan kovalla 
äänellä, liikenteessä sohitaan toisille tienkäyttäjille ja monikaan ei puhu englantia.  
Paras taito mitä opin työssäoppimispaikalla oli, että ongelmatilanteissa katso ongelmaobjektia eri 
kulmista. Kieliongelmat yleensä tuli ratkaistua Google-kääntäjän avulla. Seuraavalla kerralla Italian 
matkalla otan huomioon, että kääntäjä kannattaa myös ladata puhelimeen, jotta sitä voi käyttää 
internetin katvealueella. 
 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 
Työssäoppimispaikalla huomasin, että kaikki oli ystäviä kaikkien kanssa ja kaikkia autetaan 
parhaalla mahdollisella tavalla. Suomea ei tarvinnut oikein esitellä vaan yleensä minulle esitettiin 
millainen Suomi on ja millaista siellä on, ainut asia mistä he olivat yllättyneitä oli että hanavettä voi 
juoda.  
Ainoat ongelmat oli kielen kanssa, joka ratkaistiin aina osoittamalla tai käyttämällä Google-
kääntäjää. Palaute minkä sain jälkeenpäin työssäoppimispaikalta oli erinomainen. 



 
Ammattietiikka 
 
Työpaikkojen eroja Suomessa ja Italiassa olivat työajassa se että Suomessa työpaikan ovet ovat 
yleensä tunnin ennen töiden alkua auki kun taas italiassa ovet aukeavat 10 minuuttia ennen kun 
työaika alkaa. Työajassa Italialaiset ovat tarkkoja, tullaan vähän ennen kuin työt alkaa ja heti kun 
kello soi, koneet kiinni ja kotiin. Ruokatunti kestää puolitoista tuntia ja sitä kutsutaan fiestaksi. 
Työpaikan pelisäännöt olivat aikalailla sitä, että työkalut löytyvät vähän mistä sattuu kun taas 
Suomessa kaikilla on omat työkalut järjestyksessä aina lähellä. Työpaikalla arvostettiin eniten 
puheliaisuutta ja oma-aloitteisuutta. 
 
Terveys, turvallisuus ja yhteistyö 

 
Minut perehdytettiin työpaikan työtehtäviin yleensä näyttämällä kuinka kaikki toimii. 
Työturvallisuudesta ei oikein ollut koskaan mitään. Hygienia työpaikalla oli, että vessassa oli 
saippuaa ja kädet pestään aina työajan loputtua. Työvaatteet olivat täysin vapaat eikä ollut 
turvakenkäpakkoa. Työympäristön turvallisuus oli, että lattialla ei ollut tavaraa ja työvälineet olivat 
aina pöydällä tai kärryssä. Ergonomia toimi yleensä, jos teit pitkään samaa hommaa, jota tehdään 
pöydällä, pysty ottamaan tuolin. Asennettavat autot olivat telineessä, jossa ei tarvinnut taittaa 
selkää. Työmenetelmät näytettiin yleensä, ettei rasita kehoa pahasti.  
Oman turvallisuuden työpaikalla varmistin pukemalla tehtaalta saamani huputtoman hupparin ja 
turvakengät. 
 
aloitekyky ja yrittäjyys 

 
Matkalla sain pienen päähän piston perustaa kilpatiimin. 
Tätä ulkomaan jaksoa pystyn käyttämään arvokkaana työpaikkahaun työkaluna. 
 
kestävä kehitys 

 
Italian kierrätyssysteemi on paljon huonompi kuin Suomen. Suurin huomioni oli pantittomat pullot, 
joita kerääntyy erittäin paljon, mutta muuten Italiassakin kierrätettiin muovi, metallit, lasit ja 
ongelmajätteet erikseen. 
 
estetiikka 
Sisustus tehtaalla oli omasta mielestäni hieno, seinällä oli kuvia kilpakuskeista, joita oli ajanut crg:n 
tiimissä aikoinaan. Muuten toimistotilat olivat modernit ja valoisat. Ruokailumahdollisuutta tehtaalla 
ei ollut vaan ruoka käytiin hakemassa läheisestä kaupasta ja syötiin asuntolassa. Työvaatteet 
olivat enimmäkseen crg:n omat hupparit. Pakkaukset olivat yleensä vedetty kiinni crg:n logolla 
varustetuilla teipillä. Työpaikan siisteys oli erinomainen. 
 
viestintä ja mediaosaaminen 

 
Kieli, jota puhuin oli enimmäkseen englanti. Italiaksi vain joitain numeroita, kyllä, ei, kiitos ja ole 
hyvä. Opin lisää italiaa matkalla, mutta ne ei tähän ole sopivaa tekstiä. Vieraalla kielellä tulin 
toimeen hyvin koko matkan ajan mutta väsyneenä tuli eniten lausumisongelmia. 
Vuorovaikutustilanteissa italialaiset eroavat suomalaisista isosti esimerkiksi huitomalla, kun 
selittävät asiaa ja äänentaso vaikuttaa myös onko he joille puhuvat tuttu vai ei. Yrityksessä 
viestintävälineinä toimi enimmäkseen sähköposti ja Whatsapp mutta myös facebook ja instagram 
tili crg:ltä löytyy. Pidin yhteyttä lähipiiriin ja kouluun puhelimen avulla soittaen ja viestittäen 
 
matematiikka ja luonnontieteet 

 



Kohdemaassa paino ja tilavuusyksiköt olivat samat. Rahassa oli vain erona yhden ja kahden sentin 
kolikot. Hintataso kaupoissa ei ollut kovin suuri. Maksutilanteessa italialaiset tykkäävät enemmän 
käyttää seteleitä kun korttia. Sähkö- ja lämmitysjärjestelmä oli enemmän viallisempaa, mutta ei 
niissä muita vikoja ollutkaan. 
 
Teknologia ja tietotekniikka 

 
Viestintä- ja tietoteknisiä laitteita, joita käytin oli puhelin ja tablet-tietokone. Vaikeuksia ei niiden 
käytössä ollutkaan kun molemmat on ollut käytössä jo parisen vuotta. Tietoteknisiä laitteita 
työpaikalla oli tietokoneet Windows 7 käyttöjärjestelmällä. 
 
Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

 
Ruokatottumukset italialaisilla on, että ruokatunnit on pitkiä ja siinä samalla tehdään ruoka ja 
rentoudutaan vähän. Työajat menevät niin, että aamulla yleensä 8 töihin, 12 ruokailu, ruokailu 
loppuu 13.30 ja töistä päästään 17.30. Pukeutuminen Pohjois-Italiassa on aikalailla muotitietoista 
ja uutta. Vapaa-ajanvietto, lauantaina rentoudutaan kotona ja sunnuntaina mennään ostoksille. 
Käyttäytyminen Italiassa on erittäin ystävällistä ja auttavaa, mutta liikenne on kyllä katastrofi. Itse 
en edes miettinyt, että joudun puhumaan eri kieltä, joka myös varmaan johti myös siihen, että en 
saanut kulttuurishokkia. Itsestäni ei kyllä tuntunut että minua oltaisiin kovinkaan ulkomaalaisena 
pidetty, koska kaikki, jotka eivät yhtään tiennyt, että olen Suomesta aloittivat keskustelun italian 
kielellä. Tämän hienon kokemuksen jälkeen voin sanoa, että Italialla olisi paljon opittavaa 
Suomesta, mutta Suomella on yksi suuri asia mitä pitäisi oppia Italiasta ja se on nopeusrajoitukset. 
 

 

 

 

 



  







 
 


