
Omat tiedot ja kohdetiedot

 Oma nimi: Valtteri Pöntinen

 Opiskeltava ala: Auto-ala

 Kv-vaihdon ajankohta: 3.4.2019-22.3.2019

 Kaupunki ja maa: Ranska, Epinal

 Työpaikan nimi: Nissan ABW Epinal

 Työpaikan osoite ja/tai webbiosoite: 80 Rue Andre Vitu, 88000 Epinal, 

Ranska

 https://nissan-abw-epinal.fr/fr/accuiel



Jaksolle hakeutuminen

 Kuinka päädyit / innostuit hakemaan kv-jaksolle?

 Opettaja kertoi ja kiinostuin.

 Mistä / keneltä kuulit / luit ensimmäisen kerran, että sinulla on mahdollista lähteä kv-jaksolle Keudassa?

 Opettaja kertoi.

 Oliko valmistautumisesi kv-jaksolle riittävää? Vastasiko odotukset jakson todellisuutta?

 Jakso oli todella mukava ja opettavainen.

 Mitä mieltä olit Keudan antamasta valmennuksesta? Oliko se riittävää?

 Kyllä Keudan valmennus oli oikeeen hyvä ja riittävä.

 Tuleeko mieleesi kv-jaksoon liittyviä asioita, joista olisi ollut hyvä kuulla kv-valmennuksessa tai joista olisit

 halunnut tietää etukäteen?

 Ei tule mieleen mitään.



Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Minkälaisia ongelmia kv-jaksolla kohtasin ja miten ratkaisin ne

(esim. tien löytäminen, bussilippujen ostaminen, koti-ikävä, hankalan työkaverin

kohtaaminen, sairastuminen, lompakon katoaminen jne….)

Reissulla en kokenut muita vaikeuksia kuin kommunikointi koska siellä ei osattu

kauhean hyvin puhun Englantia.

 Mitä kannattaa ottaa huomioon / tekisit eri lailla seuraavalla kerralla

lähtiessäsi ulkomaille? Saataisin opetella paikallista kieltä ja tutustua

alueeseen etu käteen kartalla.



Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
 Miten Suomen ja kohdemaan työpaikat eroavat toisistaan:

* Hygienia

* Työvaatteet

* Työympäristön turvallisuus

*Työvälineet

*Ergonomia

*Työmenetelmät

* Tarvitsitko kohdemaassa pakollisia ”turvallisuuskortteja”

(esim. hygieniapassi, ensiapukortti, Tulityökortti  tai vastaava)

Mitä asioita sinun piti ottaa huomioon varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja terveytesi 

ennen matkaa sekä kohdemaassa niin työssä kuin vapaa-aikana (esim. 

rokotukset/lääkkeet jne.)

* Ranskassa työ ajat oli hyvin erillaiset silä siellä 2h Tauko yleensä keskellä päivää.

Siellä oli joitain uusia työ kaluja joita en ollut ennen nähnyt suonmessa.

*Hanavettä ei voinut juoda ja piti vähän katosa mitä laittoi suuhun.



Aloitekyky ja yrittäjyys

 Näitkö kohdemaassa jotain sellaista mitä meillä ei ole Suomessa, joka sai sinut 

innostumaan ja halun tuoda idea Suomeen tai heräsikö sinulla jopa kiinnostus oman 

yrityksen perustamiseen?

 Se miten autot puhdistettiin ja opestiin huolllon jälkeen oli mukavaa asiakkaan 

kannalta ja jos minulla olisi oma yritys niin tekisin samaa

 Mitä sellaista erityisosaamista opit, mitä meillä ei ole Suomessa?

 Auton putsaaamista.

 Jos lähtisit vaihdon jälkeen uudestaan matkalle niin, miten suunnittelisit 

matkabudjettisi toisin ja mitä muuta tekisit toisin?

 Ottaisin ehkä enemmän rahaa mukaan ja erillaiset vaatteet sään mukaan.



 Millaisia eroja huomasit Suomen ja kohdemaan välillä työpaikkakäyttäytymisessä?

 Kuvaile omaa rooliasi työyhteisön jäsenenä? Olin apu/oppi-poika kuka pääsi 
välillä tekemän kaikkia ja välillä katsoin vierestä

 Kuvaile työpaikalla olleita vuorovaikutustilanteitasi työyhteisön muiden jäsenten 
kanssa

 Huomasitko erilaisia toimintatapoja verrattuna Suomeen?

Työ ajat olivat erilaiset mutta muu oli hyvin samanlaista

 Miten kohdemaan työpaikan toimintakulttuuri erosi Suomesta?

Ei oikein millään tavalla.

 Millaisia asioita työpaikallasi arvostettiin?

 Oma aloitteisuutta ja ahkeruutta.

 Kuvaile oman alasi työtehtäviä kohdemaassa ja pohdi niiden vastaavuutta Suomessa 
alan työtehtäviin

 Hommat olivat hyvin samanlaisia kuin suomessa ja oikeastaan aika tuttuja suurin osa.



Tehtäviä matkalle:

 Mitä kieliä puhuit matkan aikana?

 Suurimaksi osaksi Englantia ja Suomea

 Minkälaisissa tilanteissa käytit vierasta kieltä työpaikalla /vapaa-ajalla?

 Kun sanoin päivää ja hyvää huomenta

 Miten tulit toimeen vieraalla kielellä näissä tilanteissa?

 Hyvin

 Miten ratkaisit mahdollisia ongelmia?

 Miten kohdemaan kulttuuri erosi Suomen kulttuurista pääpiirteittäin (ruokatottumukset, työ- ja ruoka-ajat, 

pukeutuminen, tervehdykset, vapaa-ajanvietto ( juhlapyhät, viikonloput, tapahtumat)

 Mistä kohdemaan asioista meillä suomalaisilla olisi opittavaa?

 Ehkä että ei aina tarvitse olla niin hirveä kiire.



Kuvaile toimintaasi kohdemaassa:

 Miten järjestit arjen sujumisen kohdemaassa? Mitä opit kulttuuriin tutustumisesta

kohdemaassa ja miten otit niitä toiminnassasi huomioon?

 Esimerkiksi asumisen järjestelyt, julkinen liikenne ja reittien etsiminen, puhelinyhteydet, 

ruokailut/ ruokakulttuuri, vaatetus kulttuuriin sopivasti, työhön liittyviä selvitettäviä asioita

 Milloin oli 2 Tunnin siesta niin silloin sai levätä ja syödä rauhassa

 Miten kuvailisit työn lisäksi muuta toimintaasi kohdemaassa vapaa-ajalla

 Sään takia liikuttiin hyvin vähän mutta mutten vietetiin aikaa oomalla porukallaa paljon

yhdessä.

 Millainen kohdemaasi kulttuuri on ja miten kuvailisit sitä oman kokemuksesi kautta?

 Hyvin mielenkiintoinen ja mukava kaikin puolin.


