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Työpaikannimi ja toimiala: Ward Racing. Karting tiimi 

Kohdemaa ja kaupunki: Italia, South Garda 

Työssäoppimisen ohjaaja: Stefan Andersson 

 

 

1. Työskentely 

Työssäoppimispaikka sijaitsi Italiassa South Gardan kaupungissa. Toiminta oli Karting -autojen 

kasaamista kisoja varten ja pesemistä. 

Työtehtääviini kuului autojen pesua, autojen kasaamista, teltan puhtaana pitoa ja olin myös yleisenä 

apumiehenä. 

Tyypillinen työpäiväni alkoi klo 7.00 radalla ja päivä alkoi auton kasaamisella. Klo 11.00 ruokatauko. 

Siitä eteenpäin oli noin tunnin välein harjoitusajoja ja autoin auton putsaamisessa ja huoltamisessa. 

Päivä loppui klo 19.00. 

Työvälineitä oli monia esim. pesussa käytin painepesuria, puhdistusaineita, rättiä ja paineilmaa. 

Huoltamisessa ja kasaamisessa käytin kuusiokoloavaimia, Räikkälenkkejä, pulttipyssyä, 

sivuleikkureita, jakoavaimia ja nippusiteitä. 

Minulle kerrottiin esim. päivän aluksi, että tänään olen jonkun mekaanikon apumiehenä sekä välillä 

minua pyydettiin pesemään telttaa yms. 

Olisi hyvä tietää karting -autoista etukäteen, jotta työskentely on helpompaa ja turvallisempaa sekä 

pitää osata käsitellä työkaluja oikein. Kielitaito oli myös tärkeä. 

No sain yksin pestä autoa mutta muuten yleensä joku vahti, koska kyseessä on kuitenkin iso ja 

menestyvä tiimi ja he tietävät, että minulla ei ole niin paljon kokemusta, joten he eivät 

ymmärrettävästi halua pistää kaikkia asioita minun varaan. 

 

 

2. Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Ennen matkaa otin tarkasti selvää, mikä lämpötila siellä on kyseisenä aikana ja pakkasin sen mukaan. 

Yritin myös opetella joitain perusasioita italiaksi. 

 



Matkan aikana otin paljon selvää tiimin toiminnasta, majoitus paikasta sekä rahoituksesta. 

 

Opin ennen kaikkea kärsivällisyyttä ja opin työskentelemään eri maalaisten kanssa englannin 

kielellä. Vapaa ajalla opin varomaan varkaita, joita kyseisellä alueella oli aika paljon ja opin myös 

italialaisesta kulttuurista. 

Seuraavalla kerralla pyrin olemaan omatoimisempi sekä sosiaalisempi. 

Opin Wardilta paljon mekaanikkohommista, jota voin hyödyntää Suomessa, jos vaikka menen itse 

jollekin kuskille mekaanikoksi. Opin myös, miten pidetään paikat siistinä, jota voin myös hyödyntää, 

jos menen johonkin tiimiin töihin. 

 

 

3. Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Yhteistyö toimi työpaikalla hyvin. Kaikki tulivat toistensa kanssa toimeen ja olivat valmiita aina 

auttamaan toista. 

Ystävystyin työni ohjaajan kanssa, koska hän yöpyi samassa talossa kuin minä ja oli muutenkin 

kanssani tekemisissä joka päivä.  

Moni tiimissä työskentelevistä oli ruotsalaisia, joten he tiesivät suomesta aika paljon mutta esittelin 

linjaani moottoriurheilulinjana, josta he tottakai olivat ihmeissään mutta sanoivat, että se kuulostaa 

erittäin hyvältä. 

Työnohjaaja kehui minua ahkeraksi ja mukavaksi myös muut mekaanikot kehuivat minua avuliaaksi. 

Ei tule mieleen, missä olisin joutunut ongelmatilanteeseen. 

 

4. Ammattietiikka 

Meillä ei varsinaisesti ollut mitään ‘työohjeita’ mutta työhön perehdytettiin niin, että esiteltiin 

työntekijät, työskentelytilat ja kaikki autot. 

Mielestäni Italiassa työkaverini oli kiltimpiä ja ymmärtäväisempiä, että minulla on aika vähän 

kokemusta. 

Työajan noudattamiseen on vaikea vastata, koska asuin aina työnohjaajani kanssa samassa 

asunnossa, joten menin aina hänen kyydissään radalle. Mutta toki piti herätä ajoissa, joka ei ollut 

ongelma, koska olen tottunut siihen myös täällä Suomessa. 

Pelisäännöt eivät juurikaan eronneet Suomesta. Piti tehdä asiat, mitkä käskettiin niin hyvin, kun osaa 

ja jos ei osaa, niin kysyy apua. 

Arvostettiin pitkäjänteisyyttä, ahkeruutta, omatoimisuutta sekä sosiaalisuutta 



 

5. Terveys, turvallisuus ja yhteistyö 

Työpaikan turvallisuuteen ei varsinaisesti perehdytetty. Sanoivat vain, että mieti mitä teet ja kysy jos 

olet epävarma. 

En joutunut käyttämään paikallisia terveydenhoitopalveluja. 

Hygienia ei juurikaan eronnut, työvaatteet aikalailla samat kuin Suomessa, työturvallisuus 

vähäisempi kuin Suomessa, koska olen tuntemattomassa maassa ja kommunikoin vieraalla kielellä, 

työvälineet olivat parempilaatuisia varmaankin siksi, että noin isossa tiimissä niihin on panostettu, 

ergonomia samaa luokkaa kuin Suomessa ja työmenetelmät aikalailla samoja. 

Piti ottaa huomioon se, että huolehtii entistä enemmän hygieniasta, koska alueella oli paha 

Coronavirus-epidemia.  

 

6. Aloitekyky ja yrittäjyys 

En varsinaisesti saanut, koska karting -tiimin perustaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. 

Voisin näyttää, että olen ollut onnistuneesti ulkomailla työharjoittelussa ja puhunut vierasta kieltä. 

 

 


