
Kokemuksia Saksasta, Espanjasta ja 
Ranskasta 
Sopivan vaihtopaikan löytäminen kestää toisinaan pitkäänkin. Aina ei kohdemaakaan ole 
juuri se mihin haluaisi. Kielitaito voi tuntua puutteelta, mutta seikkailijan mieli ja 
unohtumaton kokemus palkitsevat myös ammatillisessa mielessä. Siinä missä toinen oppii 
poskisuudelman, tulee toiselle kättely tutuksi. Rene Zidbeckillä, Miia Virtasella ja Veera 
Toikalla on ainakin yksi yhteinen kokemus huolimatta erilaisista ammattitaustoista ja 
maanosista: vilu. 

Suomalaisia hemmotellaan hyvin rakennetuilla keskuslämmityksillä ja eristetyillä taloilla. 
Toisin on etelämpänä Euroopassa. Mutta se ystävällisyys! Kenties sillä korvataan 
lämmityksen puute. 

Ranskan maalla syödään hyvin 
Talotekniikan perustutkintoa Suomessa opiskelevalle ja Calto Oy:ssä työskentelevälle Rene 
Zidbecklle yllätys oli työkulttuurien suuri eroavaisuus. Rene työskenteli Ranskassa 
Pyreneillä kahdessa lvi-alan yrityksessä. 

- Yksinkertaisesti sanoen, meillä tehdään enemmän töitä ja saadaan enemmän aikaiseksi. 
Muutenkin työn tekeminen ja materiaalit poikkesivat meillä totutuista. Sitä vastoin 
ranskalaiset ovat suomalaisia ystävällisempiä ja puhuvat paljon, kuvailee Rene. 

Yleisesti ottaen matka meni hienosti, huolimatta kielimuurista. Elekielellä ja englannilla 
pärjättiin, vaikka suurin osa ranskalaisista ei englantia hallitsekaan. 

Pyyhkeitä saa kuitenkin majoitustilat, jossa oli toivomisen varaa. 

Se ei kuitenkaan tahtia haitannut, vaan kaikkiaan kokemuksista jäi hyvä maku. Työaika 
vastasi aika lailla meikäläistä. Työt alkoivat 7.00 ja päättyivät 17.30. Ruokatauko on 
puolitoistatuntia, jonka lisäksi pidettiin kahvitauot. 

- Mutta ne kahvikupit ovat aivan liian pieniä, sanoo Rene. 

Kansainvälistyminen onnistuu yrittäjällekin 
Vaatturimestariksi erikoistuva Miia Virtanen vetää yksityisyrittäjänä vaatturiliikettä 
Puolalankadulla Turussa. Aivan äkkiä ei voisi kuvitella yrittäjän lähtevän pariksi viikoksi 
vaihtoon, mutta ajanjakso on juuri siedettävissä, kun sen oikeaan kohtaan suunnittelee. 

Kohde oli Espanjassa Barcelonalaisessa maineikkaassa vaatturiliikkeessä Santa Eulalia 
muotitavaratalossa. 

Espanjassa tyylikäs pukeutuminen on arvossaan. Työskentely on hyvin perinteistä. Suurin osa 
työvaiheista tehdään käsin. 



Yritys työllisti 70–100 työntekijää, joista vaattureita oli kolme. Takin- ja korjaustöiden 
tekijöitä oli kolmetoista. 

Miia ei osaa espanjaa, mutta seurasi työskentelyä, otti valokuvia, ja kirjoitti työtapahtumat 
tarkkaan ylös. Yrityksessä työskenteli suomalainen vaatturi, joten osaksi suomikin oli 
käytössä englannin lisäksi. 

Entä jäikö pariviikkoisesta rupeamasta ammatillisesti otettavaa? 

- Oikeastaan sain vahvistuksen sille, että oma työskentelytapa toimii. Ei tarvitse muuttaa 
mitään. Kaikissa maissa on omat perinteiset tyylinsä. Harjoitteluyrityksessä on tehty samalla 
perinteellä 60-luvulta lähtien. Kuitenkin kankaat ja työtavat kehittyvät, miettii Miia 
kokemuksiaan. 

Kuten Renellä Ranskassa, niin myös Miialla Espanjassa oli kylmä. Ulkosalla lämpötila oli 12 
astetta ja vaikka asuntona toimiva hostel oli kaikkiaan toimiva, lämmitys ei ole meidän 
mittapuun mukaista. Kiviset lattiat edellyttivät kenkien pitämistä sisälläkin. 

- Voit arvata, että oli mukava ottaa kengät pois jalasta kotona, huokaisee Miia 

Työajat työntekijöillä olivat aamu seitsemästä ilta yhdeksään portaittain eri vuoroissa. 
Vaatturittekivät työpäivänsä 10-19.30 pitäen kuitenkin puolentoista tunnin siestan. 
Työntekijät söivät työpisteissään eikä varsinaisia kahvitaukoja ollut. 

Työskentelyä Saksalaisessa mainostoimistossa 
Veera Toikka opiskelee ulkoasuntoteuttajan (painopinnan valmistajan) tutkintoa. Hänellä oli 
lopulta kaksi vaihtoehtomaata Ranska ja Saksa, mutta Saksa veti tällä kertaa pidemmän 
korren ehkä pohjalla olevan kielitaidonkin vuoksi. 

 

 

 Veera vasemmalla (seinällä ylhäällä) 



Hän työskenteli mainostoimistossa Münsterissa Luoteis-Saksassa lähellä Hollannin rajaa. 
Työvälineet olivat Illustrator ja Photoshop- ohjelmat. Saksankieliset ohjelmat hiukan 
hämäsivät, vaikka kielipohjaa olikin. 

Pienessä kolmen hengen yrityksessä työskentelevälle Veeralle oli uutta töiden jaottelu. 
Graafikot, tekstin kirjoittajat ja ohjelmoijat tekivät kaikki vain omaa työtään. 

- Itse olen tottunut tekemään kaikkea mahdollista. Lisäksi odotin mainostoimiston 
kiireisyyttä, mutta kyllä kaikki tekivät töitään ihan rauhassa. Muuten työskentelytapa oli 
hyvin samanlaista kuin Suomessa, vertailee Veera. 

Harjoittelusta on Veeran mielestä varmasti hyötyä ja oppia on tullut esimerkiksi 
vektorigrafiikalla piirtämisessä. 

Lähtisitkö uudelleen? 
Renelle uuden kokeminen, vapaa-aika, ranskalaisten ystävällisyys, erinomainen ruoka ja 
tietysti viini sekä avoin seikkailijan mieli ovat aineksia, joista voi ammentaa jatkossakin. 

- Miksi ei käyttäisi hyväkseen, jos on mahdollista? Ellei käytä mahdollisuutta hyväkseen, niin 
olisi hölmöä, miettii Rene. 

Miialle matka merkitsi oman työn vertaamista konkreettisesti. Hänen mielestään pienessäkin 
ajassa saa eväitä omaan tekemiseen. 

- Jos jotain muuttaisin suunnitelmasta, niin kenties seuraisin muita takintekijöitä enemmän 
kuin vaattureita. Taloustilanne näkyy Espanjassa pukujen tilauksissa ja siten vaattureiden 
vähenevänä työnä, sanoo Miia. 

Veeralle matka oli avartava kokemus, jonka jälkeen Suomeakin arvostaa enemmän. 

- Minulle harjoittelu oli erittäin positiivinen ja erilainen kokemus, jota en unohda koskaan. 
Ulkomaanjakso auttaa saamaan perspektiiviä omaan maailmaan ja elämään, sekä tutustuttaa 
kohdemaan  
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