
KV-Jakso
Épinal, Ranska 3.3.2019-22.3.2019



Omat ja kohdetiedot

Tämä matkaraportti kertoo Timo Lehdon ja Petja 
Peksievin KV-jaksosta Ranskan Épinalissa. Olemme 
molemmat toisen vuoden ajoneuvoasentajia. 
Opiskelemme Wärtsilänkadun toimipisteessä 
Järvenpäässä. KV-jakson ajankohta oli 3.3.2019-
22.3.2019. Pääsimme molemmat työskentelemään 
samaan työpaikkaan, joka oli Epinal Auto S.A.S. 
Kyseinen yritys on Peugeotin jälleenmyyjä ja samassa 
rakennuksessa sijaitsi myös korjaamo jossa 
työskentelimme. Korjaamon lisäksi tiloissa sijaitsi myös 
korikorjaamo ja maalaamo. Työpaikka sijaitsi 
osoitteessa 91 Rue d'Alsace, jonne oli noin kahden 
kilometrin matka koululta, jossa asuimme jakson ajan.

Yrityksen kotisivut löytyvät
osoitteesta https://concessions.peugeot.fr/epinalauto

https://concessions.peugeot.fr/epinalauto


Jaksolle hakeutuminen
Kuulin KV-Jaksosta viimevuoden syksyllä, kun edellinen ryhmä meidän 
luokaltamme oli lähdössä KV-Jaksolle joka oli myös samassa kohteessa. 
Kiinnostuin heti asiasta ja keskustelin opettajani kanssa 
mahdollisuudesta lähteä seuraavan kerran mukaan. Tänä vuonna pääsin 
sitten mukaan matkaan. Matkaa ruvettiin suunnittelemaan hyvissä 
ajoin joten olimme valmistautuneet hyvin. Keuda järjesti hyvissä ajoin 
myös erittäin kattavan valmennuksen. Tämän lisäksi opettajamme ja 
opinto-ohjaaja olivat myös hyvin aktiivisia ja muistuttivat asioista 
riittävän hyvin. Jakso vastasi odotuksiani, ehkä jopa oli hieman parempi 
reissu kuin mitä odotin.



Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu

Alkureissusta kielimuuri aiheutti meille ongelmia, 
koska työpaikallamme kuten muuallakaan kohteessa 
ei kukaan puhunut Englantia. Käytimme päivittäin 
Google-kääntäjää apuna. Pikkuhiljaa kuitenkin 
aloimme ymmärtämään mitä tietyt asiat, tietyssä 
tilanteessa tarkoittivat. Välillä myös
kommunikoimme käsimerkein =). Sanoisin että
ennen lähtöä, olisi hyvä opetella oikeasti tietyt asiat 
kohdekielellä. Meillä oli koulun tarjoama työkalu-
viuhka mukana jossa oli oman alamme työkaluja eri 
kielillä ja kuvilla jota pystyi käyttää apuna.



Työelämässä 
toimiminen

Ranska on kehittynyt EU-maa kuten Suomi joten myös autoalalla 
työkalut, laitteet ja osaaminen ovat erittäin hyvällä, modernilla 
tasolla kuten myös Suomessa. Ranskassa ajoneuvoasentajat 
tekevät töitä neljä päivää viikossa mutta muuten myös kahdeksan 
tunnin työpäivää. Kello 12, eli ruokatauko kesti 1,5 tuntia. 
Korjaamolla oli kokoajan mukava ja rento tunnelma. Meidät 
otettiin työpaikalla hyvin vastaan. Ensimmäisellä viikolla teimme 
öljynvaihtoja, renkaanvaihtoja ja määräaikaishuoltoja. Olimme 
työpaikalla aktiivisia töiden suhteen ja toisella viikolla ryhdyimme 
työskentelemään työpaikan "veteraanin" Patrickin kanssa. Hänen 
kanssa saimme tehdä vaativampia töitä kuten turbon vaihtoa, 
voimansiirtoon liittyviä töitä sekä moottoreiden vaihtoa. Oman 
käsitykseni mukaan työpaikalla arvostettiin 
aktiivisuutta,ahkeruutta ja sitä että työt tehtiin huolellisesti. 
Työpaikalla myös kiinnitettiin huomiota turvallisuuteen ja 
turvavarusteiden käyttöön. Sanoisin että autoalalla työskentely on 
samanlaista Suomessa ja Ranskassa.



Kestävän kehityksen 
edistäminen
• Oman huomiomme mukaan koululla jossa asuimme, oli ulkona 
jäteastiat erikseen ainakin paperiroskalle, sekajätteelle ja 
biojätteelle. Työpaikalla, kierrätetään lähes kaikki kuten myös 
Suomessa korjaamoilla. Esimerkkinä auton metallijätteestä tehdään 
myöhemmin uutta metallia autoteollisuuden käyttöön. Se on 
kannattaavaa jo siksi, että metallin tuottaminen malmista, vie kaksi 
kertaa enemmän energiaa kuin kierrätysmetallista. Työpaikallamme 
Peugeotilla oli reilu kymmenen asentajaa, osa vanhempia 
ammattilaisia ja osa vasta opiskelijoita koska Ranskassa opiskellaan 
ammattikoulussa viikko ja toinen viikko aina töissä. Naisia ei ollut 
töissä korjaamon puolella, mutta myymälässä kyllä. Omasta 
mielestä, työpaikalla oli viihtyisä ilmapiiri ja kaikki tulivat keskenään 
oikein hyvin toimeen.



Lausanne, Sveitsi

Toisella matkaviikolla teimme reissun yhdessä paikallisen autoalan-
opiskelijoiden ja heidän opettajien kanssa Sveitsiin. Lähdimme 
aamulla noin kahdeksan aikaan bussilla kohti Sveitsiä. Matkalla 
ajoimme alppien vuoriston läpi. Saavuimme kolmen aikoihin 
Lausanneen ja kävimme tutustumassa kaupunkiin ja ajoimme metrolla 
kaupungin halki. Lausanne sijaitsee Genevenjärven rannalla, joten 
maisemat olivat mahtavat! Lausanne on tunnettu Olympia-kaupunki 
ja kävimme katsomassa mm. Olympia-kylää. Illalla kävimme vielä 
keilaamassa. Yövyimme Lausanne Youth Hostellilla, joka on tarkoitettu 
kouluryhmille.



Geneve Car Show 
2019

Seuraavan päivän olimme Geneven 
autonäyttelyssä. Saavuimme Geneveen 
kymmeneltä aamulla ja olimme näyttelyssä 
sulkemisaikaan, kuuteen asti illalla.



Vapaa-aika

Vapaa-ajalla kävimme tutustumassa kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin kuten Epinalin linnan 
raunioihin. Kävimme myös ravintoloissa syömässä sekä kiertelimme kauppoja. 
Asuinpaikasamme koululla oli myös tila, jossa pystyi pelata biljardia ja viettää aikaa.





Loppusanat

Meidän mielestämme jakso oli erittäin hyvin järjestetty Keudan 
puolelta ja onnistui erittäin hyvin. Paikallisella koululla, koulun rehtori 
Dorothy oli hyvin avulias. Aina kun tuli ongelmia, vaikka pyörän kanssa 
niin heiltä sai kyllä apua. Työpaikallakin meni hyvin, vaikka alussa olikin 
hankalaa mutta saimme kuitenkin molemmat parhaat numerot 
kaikesta ja lopuksi vielä työpaikan johtaja pyysi töihin sinne. 
Harkitsenkin nyt kesätöihin menemistä. Kun lähdön aika koitti, tuntui 
että olisimme vasta tulleet ja olisi voinut olla pidempäänkin. Jaksosta 
sai kokemusta ja varmuutta omaan tekemiseen. Ainoa ongelma oli 
kielimuuri, kun suurin osa Ranskalaisista, ainakaan Epinalissa ei puhu 
Englantia. Vaikkakin opettelee etukäteen joitain sanoja, eivät he 
kuitenkaan ymmärtäneet mitään koska pitäisi osata ääntäminen juuri 
oikein että he saisivat jotain selvää mitä yrittää sanoa.


