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Työskentely 

 

Olin työharjoittelussa Daems Racing Teamissa, se on oma karting tiimin jossa ajan 

ulkomailla. Työpaja sijaitsee Geel:in tehdas kaupungissa Belgiassa. Noin tunnin matkan 

päästä pääkaupungista Brysselistä. Työpaja on iso halli, jossa autot sijaitsevat. Pajalla oli 

myös Daems Racing:in kauppa, sillä se on myös Tonykart runkojen maahantuoja Belgiassa. 

 

Pajalla pestään Karting-autoja, kasataan moottoreita, myydään uusia ja vanhoja runkoja, 

pajalla on myös kauppa, jossa myydään varaosia. Siellä sijaitsee myös toimisto, sekä tiimiä 

pidetään yllä sieltä. 

 

Minun lisäksi henkilöstöön kuului tiimin omistaja, Jan Daems ja varaomistaja Karel Daems 

joka on Jan:in isä. Henkilöstöön kuului myös muut työntekijät eli mekaanikot, jotka ovat 

myös pajalla töissä. He olivat Sebastien Bailly ja minun mekaanikko Alex Baten. Muut 

mekaanikot eivät ole pajalla töissä. 

 

Tiimin asiakkaat ovat Tiimin kuskit sekä muut Karting-ajajat tai vaan harrastelijat. Myös muut 

tiimit ovat asiakkaita Daems Racing:ille kisoissa tai tulevat pajalle ostoksille. Kuskeja tiimissä 

on noin 25, moni heistä ajaa eri sarjaa. Eniten kuskeja tiimistä on Rotax-sarjassa, jossa 

itsekin ajan. 

 

 
 

Työtehtäviini kuului Mekaanikon hommia, eli pestä autoja, kasata moottoreita, pestä, vaihtaa 

sekä huoltaa moottoreita ja olla apupoikana kisoissa ja treeneissä, joissa pääsin itsekin 

ajamaan. Tyypillinen työpäiväni oli kello yhdeksästä viiteen, yleensä pestiin viikonlopun 

testissä olleita runkoja ja huollettiin osia. Joskus kasattiin uusia runkoja ja tehtiin muita 

työtehtäviä ja valmisteluja kisoihin ja treeneihin. Työvälineeni olivat tiimin asu, suojahanskat 

ja kengät, sekä essu likaisiin töihin. Käytin työssäni paljon perustyökaluja, joita tarvitsee 

karting runkoihin ja koneisiin.  

Minua ohjattiin joka päivä, mitä pitää tehdä. Sain aina apua työkavereilta Alexilta ja 

Sebastienilta. Jos hommat loppui sain aina uuden työn mitä pitää tehdä. 



 

Minulla piti ja olikin jo ennestään tietoa Yrityksestä , sillä onhan se oma tiimini. Tutustuin 

uusiin asiakkaisiin ja uusiin kuskeihin, jotka tulivat täksi kaudeksi. Tuotteet olivat karting-auto 

ja sen osat, sekä moottori ja muut osat. Olen ajanut 12 vuotta, joten tiedän kaiken tuotteista. 

 

Sain työskennellä todella itsenäisesti, vaikka kyllä sain aina apua ja välillä ilman pyytämättä. 

Sain paljon vastuuta sillä he tuntevat minut hyvin ja olen heidän kanssaan joka kesä, sekä 

välillä talvella testien parissa. 

 

Oppiminen ja ongelman ratkaisu 

 

Tiesin kohdemaasta ja kulttuurista entuudestaan, sillä olen ollut siellä monta kertaa. 

Työpaikasta sain tietoa Jan Daemsilta, tiimin omistajalta. Juttelin hänelle jo vaihdosta ennen 

sinne menoa. Asumisesta en saanut tietoa ennen, mutta sopeuduin nopeasti ja asiat 

menivät todella hyvin. Kaikesta muusta sain tietää koulussa opettajaltani ja ohjaajalta, Elina 

Lehtikankaalta. Minua ohjeistettiin ja kerrottiin asioista enne matkaa hyvin koulussa. Matkan 

aikana sain apua ja ohjeita sekä tietoa tiimiltäni ja asuinpaikasta. Asuinpaikkani oli kolmen 

kilometrin päässä Pajalta, asuinpaikkani sijaitsi Westerlon pikkukaupungissa. Paikka oli 

bed&breakfast jebola. Host-pariskunta oli todella mukava ja vieraanvarainen. 

 

Työpaikalla en oppinut paljon uusia asioita, enimmäkseen opin tekemään kaiken paremmin 

ja kunnolla, sekä työtaitoja sain lisää ja vanhat paranivat. Olen mielestäni parempi nyt 

työskentelemään muiden kanssa. Vapaa-ajalla en ehtinyt edes tehdä paljoa tekemään 

mitään. Minulla oli vain muutama sunnuntai vapaa, sillä viikonloput kului ajamiseen ja 

testaamiseen. Ensi Kerralla ottaisin enemmän tekemistä itselleni mukaan, sillä välillä 

tylsistyin yksin iltaisin majapaikassa. 

 

Aion hyödyntää oppimiani asioita paljon tulevaisuudessa. Olen unelmoinut päästä töihin 

isoon karting tiimiin tai tehtaaseen mekaanikoksi tai jopa joskus perustaa oman tiimin. 

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 

Yhteistyömme tiimissä oli erinomaista, tunsin työkaverit ja omistaja jo hyvin entuudestaan. 

Välit vain paranivat. Asiakkaat olivat myös tuttuja. Jos uusia tuli tehtiin helposti uutta 

tuttavuutta ja uusia ystäviä. 

 

Ystävystyin asuinpaikassa Maltalta kotoisin olevan Leon kanssa. Leo oli tullut Belgiaan 

pelaamaan jalkapalloa ja myös vaihto-oppilaaksi. Ystävystyin myös paremmin tiimin 

vanhojen kuskien kanssa, sekä uusien kuskien kanssa juttu luisti hyvin. 

 

Puhuimme töissä paljon suomesta ja belgialaiset kyselivät siitä paljon, minusta oli hauskaa 

kuinka kiinnostuneita kaikki ovat suomesta ja suomalaisista. Puhuin myös muiden kuskien ja 

mekaanikkojen kanssa oppilaitoksesta sekä moottoriurheilu-puolesta. He olivat ihmeissään, 

ja toivovat että he saavat samanlaisen oppilaitoksen heidän maahansa. 

Sain hyvää palautetta Jan Daems:ilta kaikesta, ajamisesta sekä myös paljon työstä. Myös 

muut mekaanikot ja kuski kehuivat minua, Eikä pelkästään omasta tiimistä. Onnekseni en 



joutunut kertaakaan ongelmatilanteeseen. Ainoa haitta oli silloin kun joissain paikoissa 

paikalliset eivät puhuneet englantia. 

 

Ammattietiikka 

 

Minut perehdytettiin todella hyvin työyhteisön ohjeisiin ja sopeuduin nopeasti joukkoon, 

olimme siellä kuin perhettä. 

 

Kohdemaassa työajat saattavat heitellä enemmän kuin suomessa, mielestäni suomessa on 

tiukempaa ja tarkemmat ajat, joka on tietysti hyvä asia. Henkilösuhteet olivat hyvät kaikki 

kuskit ovat kuin veljeksiä ja tiimi on yhtä isoa perhettä. Ammattiylpeys on isompi asia 

suomessa. Belgiassa ei puhuttu lainkaan mitä joku tekee työkseen tai mitä harrastaa. 

 

Mielestäni työpaikan pelisäännöt ovat paljon rennommat ja letkeämmät kuin suomessa, 

vaikka työt tehtiin hyvin ja tosissaan, Työpaikan asenteen ja meiningin takia työ tuntui 

enemmän harrastukselta, jonka takia työ oli todella hauskaa ja aamulla oli kiva herätä töihin 

 

Työpaikalla arvostettiin asennetta, että on halu oppia uusia asioita ja yrittäää vaikka ei 

tietäisi. Tärkeää oli kysyä apua jos tarvitsee. Työpaikalla arvostettiin vieraanvaraisuutta. 

 

Terveys, turvallisuus ja yhteistyö 

 

Työtehtävät kerrottiin viikon alussa ja joka päivä muistutettiin uudelleen. Turvallisuusohjeita 

ei ollut, mutta tiesin itse entuudestaan. Asiat eivät olleet niin uusia työtehtävissä. 

 

Onneksi en joutunut käyttämään kertaakaan terveydenhoitopalveluja. 

 

Belgiassa on mielestäni työpaikalla parempi hygienia, kuin suomessa. Pesimme kädet 

moneen kertaan päivässä ja peseydyttiin joka päivä. Työvaatteet ovat kummassakin maassa 

todella hyvät ja turvalliset omaan alaan verrattuna. Suomessa otetaan työympäristön 

työturvallisuus hieman vakavammin, vaikka mielestäni Belgiassakaan asiat eivät olleet 

huonosti. Työvälineet olivat työpaikassani parasta laatui ja ikinä ei ollut hetkeä milloin ei 

löytyisi työkalua. Suomessa on työpaikoilla mielestäni parempi ergonomia, sillä suomessa 

otetaan mielestäni työt ja asiat vakavammin. Työmenetelmät taas olivat hyvin samanlaiset 

kummassakin maassa. 

 

Minulla oli rokotukset valmiina, vaikka ei Belgiaan tarvinnut ottaa erillisiä rokotuksia. Ennen 

matkaa piti hankkia eurooppalainen sairaanhoitokortti ja matkavakuutus, minulla oli ne jo 

valmiina mutta kummatkin täytyi uusia. 

 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

 

Olen miettinyt pitkään, että jos minusta ei tule palkallista kuskia maailman isoimpiompiim 

autojen ratasarjoihin, minusta tulee karting mekaanikko. Myös minun suuri unelma on joskus 

perustaa oma karting tiimi kiertämään eurooppaa ja voittamaan kisoja. Belgiassa ollessani 

mekaanikkona haaveeni vain varmistui ja siitä tuli isompi. Olen melkein varma jo asiasta, jos 

minusta ei tule muuta kuin kartingkuski, ryhdyn mekaanikoksi johonkin isoon 



eurooppalaiseen tiimiin, ja myöhemmin perustan oman karting-tiimini. Ensi kaudella 

haluaisin mennä uudestaan harjoitteluun tiimille Daems Racing Teamiin. 

 

Terveisin,  

 

Juuso Panttila 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


