
Opiskelijavaihdossa ennakkoluulot joutavat 
romukoppaan 
Unelmasta totta 
Nuoriso-ohjaajana lastenkodissa työskentelevä Harri Niemi pätevöityy oppisopimuksella 

lähihoitajaksi päihde- ja mielenterveysalalle. Oppisopimustoimiston kautta hän sai 
harjoittelupaikan Münchenin läheltä pienestä Kirchseeonin kylästä. Aivan itsestään selvää ei 
Saksaan meno ollut kielitaidon puutteenkin vuoksi. Nyt mies huokuu tyytyväisyyttä. Uskallus 
hypätä ennen kokemattomaan ja omien ennakkoluulojen voittaminen poiki hienoja elämyksiä 
ja avasi uusia näkökulmia niin henkilökohtaisesti kuin ammatillisesti. 

Hyvä että pääsin Saksaan! Minulla oli täysin väärä kuva saksalaisista. He ovat vilpittömän 
ystävällisiä. Suomalaisittain ajatellen käsittämättömän ystävällisiä, kuvailee Harri 
tuntemuksiaan. 

• Lyhyt vain kahden viikon valmistautumisaika ei antanut mahdollisuuksia kielen 
opetteluun, mutta sen verran hän haluaa opastaa, että olisi hyvä tutustua paikalliseen 
kulttuuriin hiukan ennakolta. 

• Kokemus opetti nöyryyteen uusien maiden suhteen. Ota selvää maasta ja hanki 
kunnon sanakirja. Ainakin joitakin sanoja kannattaa opetella ja maasta ainakin sen 
verran, että tietää pääkaupungin, kärjistää Harri. 

Matkamuistoksi Harri Niemi sai oppilailta 
Baijerin lipun, jossa oli nuorten nimiä ja 
toivomus, että hän tulisi pian takaisin. Voiko 
hienompaa läksiäislahjaa saadakaan. 

Harjoittelupaikka myös 
asuinpaikkana 
Harjoitteluaika oli kolme ja puoli viikkoa. 
Aika meni innostuksesta päätellen nopeasti 
eikä se ollut liian pitkä kotiin jääville 
lapsillekaan. 

• Lapset eivät ole este. Ikävä kuuluu 
asiaan, mutta jälkeenpäin voi kertoa missä on 
ollut. Sillä on oma kasvatuksellinen 
vaikutuksensa, miettii Harri. 

Stiftung St. Zeno Berufsbildungswerkin 
oppilaitoksessa on 250 16-23 vuotiasta 
oppimisongelmaista nuorta. Heistä suurin osa 
asuu kotonaan, mutta ne joilla on enemmän 



ongelmia asuu vakituisesti asuntoloissa. Oppilailla on mahdollisuus kokeilla monenlaisia 
aloja eri osastoilla: metalli- ja puualaa, autojen siivousta, suurtaloutta, hotellitoimintaa, 
leipomoalaa. 

Nuoret pyörittivät ravintola- ja hotellitoimintaa ja vaihto-oppilaan oleskelu oli 
hotelliasumiseen verrattavissa. 

• Joskus huoneen siivoaminen ja lakanoiden vaihto oli jopa yliaktiivista. 
Ruokailukulttuuri ei poikennut rytmiltään, muuten kuin ettei iltapalaa syöty. Leipää 
syötiin paljon ja aamulla niitä saatiin tuoreina. Sain siis täyden ylläpidon. 

Yhteinen kieli löytyy monelta tasolta 
Työhön kuului nuorten harraste- ja liikuntatoiminnan tukeminen, joten työ ja vapaa-aika 
menivät usein päällekkäin. 

• Vapaa-ajan ryhmien kanssa pelasimme biljardia tai harrastimme koskenlaskua. 
Räpyläjuoksussakin olin mukana, myhäilee Harri. 

Läksyjen teossa auttoi elekieli ja englanti, matematiikka sujui oman merkkijärjestelmänsä 
kautta. Yhteinen vieras kieli kannusti kaikkia kokeilemaan omia taitojaan. Nuoret auttoivat 
toisiaan ja sanakirja oli ahkerassa käytössä. Kokemus auttoi löytämään omia vahvuuksia. 

• Opiskelijavaihdossa asenne on tärkeämpi kuin kielitaito. Se, että pärjäsi ilman saksan 
kielen taitoa, vahvisti ammatti-identiteettiäni. Tämä on työtä jota haluan ja osaan 
tehdä. Matka antoi enemmän kuin odotinkaan. Monessa tiukassa paikassa kyse on 
itsensä voittamisesta. 

Työ sinänsä on samanlaista kuin Suomessakin, mutta eroavaisuuksiakin ehti löytyä. 

• Saksalaisten asenne työntekoon oli suomalaisesta poikkeavaa. Moni oli ollut samassa 
työpaikassa 18 vuotta, ja he vaikuttivat todella tyytyväisiltä ja sitoutuneilta työhönsä. 
Vastuuta sen sijaan olisi voinut antaa hieman enemmän alaspäin. 

Toisaalta kokemus luottamuksestakin syntyi lyhyessä ajassa, koska Harri pääsi osallistumaan 
psykologisiin testeihinkin. 

Molemminpuolista kulttuurivaihtoa 
Sisäänpääsy paikalliseen elämään oli helppoa. Esimerkiksi opettajakollegat kutsuivat hänet 
mukaan vuoristoon patikoimaan. Kokemus oli niin hyvä, että saksankielen opettelu ja 
työskentely on käynyt mielessä. Myös ruokakulttuuri teki vaikutuksen, mutta yksi 
makuelämys nousee ylitse muiden. 

• Currymakkara, sanoo Harri välittömästi. 

Jos Saksan tuliaiset olivat monipuolisia, niin tietoa Suomesta ja suomalaisuudesta välittyi 
Saksaankin. 



• Suomesta haluttiin kuulla enemmän ja jotkut opettelivat sanojakin. Teemaviikoilla 
tarjottiin Suomalaista ruokaa, katsottiin Kaurismäen elokuva ja hengailtiin suomi-
diskossa. 

Teksti ja kuva Tero Elsilä 
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