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Saksassa ihmiset puhuvat varsinkin pienissä paikoissa hyvin vähän 
englantia. Nuoret ymmärtävät englantia mutta kaikki eivät halua puhua 
sitä lainkaan. Esimerkiksi menit kauppaan ja puhuit englantia myyjälle 

tämä vastasi sinulle aina saksankielellä. Työpaikalla kaikki nuoret 
ymmärsivät ja puhuivat englantia 
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Kulttuurissa ei mitään mullistavaa eroa ollut 
suomalaiseen kulttuuriin. Ihmiset tietysti ovat 

paljon ulospäinsuuntautuneempia ja 
ystävällisempiä. Tietysti joitakin maan tapoja oli 

vaikea ymmärtää, mutta kyllä ne sitten selvisi kun 
työkaverimme ne selitti meille.

Työkulttuurissa oli suurimpana erona se, että 
siellä sähkömies joutuu paljon rakentamaan myös 
itse. Suurin aika työmaalla siis menee siihen, että 

tehdään reittejä kaapeleille tai muille laitteille. 
Turvallisuus asioissa oli paljonkin eroja 

esimerkiksi työturvallisuus ja tulityöturvallisuus 
käytännöissä. 



Olin työssäoppimassa yrityksessä nimeltä Elektro-Köllmer.
Yritys teki sähköasennuksia ja huoltokeikkoja.

Yrityksessä oli erittäin mukava työilmapiiri ja mukavat 
työkaverit. Työssäopissa opin erilaisia tapoja tehdä työt.

Saimme luotua mielestäni hyvin kontakteja joihinkin 
paikallisiin ja lähellä olevan kaupungin ihmisiin.

Itse en ainakaan kokenut minkäänlaista suurta 
kulttuurishokkia, koska kulttuuri oli loppujen lopuksi aika 

samanlainen kuin suomalainen kulttuuri.



Liikkuminen, asuminen ja arkielämä

• Lentokentällä kulkeminen on helppoa kun seuraa vaan 
opasteita ja kysyy muilta jos on epäselvyyttä. 

• Liikkuminen junilla ja busseilla on erittäin helppoa.

• Asuminen kannattaa katsoa tarkasti (sijainti ja palvelut)

• Arkielämässä kannattaa kiinnittää huomio ruokaan ja 
mihin käyttää vapaa-aikansa.

• Jos on ennen matkustanut selviää varmasti reissusta. 

• Kannattaa aina olla tarkkana, mutta muista lähteä 
avoimin mielin niin hyvä tulee!



Vaihdon aikana opin tuntemaan saksalaisen kulttuurin/tavan 
tehdä sähkötöitä. Opin myös vähän kieltä ja sain muutamia 

hyvä ystäviä työkavereista. Tärkein asia mitä opin, oli 
paikallisten tavat ja tietysti töissä tehdyt asiat. 

Mielestäni kaikkien vähänkin kiinnostuneiden pitäisi ottaa 
tilaisuus vastaan ja lähteä ulkomaille työssäoppimaan.

Oma reissuni oli erittäin onnistunut ja olen iloinen, että 
sain mahdollisuuden lähteä, koska muuten olisi jäänyt 

paljon kokematta ja näkemättä.


