
TYÖSSÄOPPIMASSA SAKSASSA, KÖLNISSÄ 25.3-23.5.2015 

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla.  

Lähdimme Leonardo- hankkeen rahoituksella, joka kattoi lennot sekä asunnon. Harjoittelumme kesti 

kaksi kuukautta. Ennen matkaa oli paljon järjestelemistä. Vuokrasimme itse oman asunnon, koska se 

tuli halvemmaksi. Vuokrasimme asunnon AIRBNB sivun kautta.  

 Lennot saimme varattua koulun kautta ja löydettiin ihan hyvä vaihtoehto, SAS:in ja Lufthansan 

yhdistelmä. Oltiin molemmat tyytyväisiä lentoihin, vaikka meno sekä paluumatka molemmat 

sisälsivät välilaskun.  

 

Työharjoittelupaikkana oli Jugendherberge Köln- Riehl, eli hostelli. Saimme harjoittelupaikan 

yhteistyössä Saksalaisen koulun kanssa. Harjoittelupaikka sijatsi hyvällä alueella. Rheinin varrella.. 

Meillä oli työharjoittelu asiakaspalvelusta, mutta teimme myös paljon muutakin. Olimme 

housekeepingissä n. kaksi viikkoa ja keittiössä viikko. Olimme muutama viikko kahvibaarissa ja 

Bistrossa. Tykkäsimme olla kahvibaarissa ja Bistrossa.. Työhön meitä ei paljon ohjattu, lähinnä 

varmaan siksi että heillä ei ollut aikaa ja koska perehdyttäminen. Hostelli oli iso ja vastikään 

remontoitu. 

Teimme kaiken mitä meille annettiin tehtäväksi ja loppujen lopuksi saimme kuitenkin ihan hyvän 

arvioinninkin. 



 

Köln on suuri ja kaunis kaupunki. Saksalaiset sanovat Kölnin olevan Saksan kaunein kaupunki. 

Kävimme katsomassa paljon nähtävyyksiä Kölnissä. Domin kirkko on aivan upea, nousimme portaat 

ylös aivan ylimpään kerrokseen asti ja näkymät olivat huikeat! myös suklaamuseo ja Kölnin suuri 

eläintarha ovat näkemisen arvoisia. Kölnissä on myös todella hyvät shoppailumahdollisuudet. 

Domilta Neumarktille on pitkä katu jonka varrella on vain kauppoja. Siellä vietettiin monta pitkää 

päivää. Kävimme myös lyhyellä visiitillä Düsseldorfissa, oli kuitenkin sateinen sää ja kiertely jäi 

vähemmälle. Kölnin lisäksi kiertelimme myös Brysselissä ja Pariisissa. Saksasta on nopeat 

junayhteydet moniin maihin. Tosin junaliput eivät ole kovinkaan halpoja, ne kannattaa varata hyvissä 



ajoin etukäteen jos haluaa päästä halvemmalla. 

 

Vuokrattiin asunto Airbnb:stä. Koko sivusto osoittautui hyväksi ja asunto oli aivan ihana. Majoittaja 

oli myös todella mukava. Asunto sijaitsi todella halutulla alueella Ehrenfeldissä. Meillä oli yksi 

makuuhuone, olohuone ja keittiö sekä parveke. Asuinalueen lähellä oli paljon ravintoloita ja meillä 

oli kauppa 100 metrin päässä. Ehrenfeldissä on myös oma keskusta josta löytyy leipomoita, 

kampaamoja, kauppoja sekä kahviloita. Työmatkat asunnolta työpaikalle kesti alle 30 minuuttia ja se 

sisälsi 1 metron vaihdon päärautatieasemalla. Liikuttiin kokoajan metrolla, sillä busseja ei Kölnissä 

käytetä. Kuukausikortti metroon maksaa noin 90e mikä on todella kallis hinta.  



Köln ei ole mikään turvallinen kaupunki ja sinne lähtijöiden on hyvä tiedostaa asia. Samalla tavalla 

kuin Euroopan muissakin suurkaupungeissa myös Kölnissä on kaikenlaisia hiippareita. 

Päärautatieasemalla sattui myös eräänä päivänä olemaan pommiuhka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saksan sää on vähän lämpimämpi kuin Suomessa. Meidän ei tarvinnut toukokuussa käyttää takkia 

ollenkaan. Maaliskuun loppuviikoilla oli kuitenkin vähän myrskyisä sää, joka haittasi ulkona 

liikkumista.  

Kölnissä söimme usein Kebabbia, sillä se on halpaa ja hyvää ja sitä saa melkein joka kadunkulmasta. 

Ravintola- ja kahvilavalikoimat ovat suuret ja kaikille löytyy varmasti jotakin. Kölnissä on ihania 

pieniä leipomo-kahviloita joissa saa ihanan tuoreita kakkuja ja leipiä. Ruoka on halvempaa kuin 

Suomessa ja valikoima on suurempi. Saksan asiakaspalveluun ollaan molemmat todella pettyneitä. 

Asiakasturvallisuutta ei ole ja jos jostakin asiasta valittaa, saksalaiset oikein puolustautuvat. Opimme 

molemmat että jos jokin asia ei toimi, se ei sitten vain toimi. 

 

Loppujen lopuksi kaikesta jäi hyvä fiilis ja vaikka meille sattui monenlaista. Opimme molemmat 

ainakin paljon saksalaisesta kulttuurista. Molempien saksankielen taito vahvistui mukavasti. Saksaan 

lähtiessä onkin hyvä osata puhua saksaa, se on oikeastaan vaatimus sillä vain harvat osaavat ja 

haluavat puhua englantia. Suositellaan kaikille ulkomaille työharjoitteluun lähtemistä!  


