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Lentomme lähti aikaisin sunnuntaina 4.3. Muistan päivämäärän selvästi sillä se oli myös 

19vuotis syntymäpäiväni. Kun koneemme nousi ilmaan oloni oli jännittynyt, en tiennyt mitä 

odottaa. Saavuimme Saksan Hampuriin noin puolen päivän aikaan, jonka jälkeen alkoi 

suunnistus juna-asemalle. Hampurissa oli todella hiljaista ja kaupatkin olivat kiinni. 

Löysimme lopulta Subwayn josta saimme ostettua ruokaa. Päätyämme juna-asemalle 

ostimme yhteislipun jolla me kaikki 4 pääsimme matkustamaan Rendsburgiin. Junamatkan 

aikana tuijottelin ulos ikkunasta ja ihailin saksan luontoa. Päästyämme kohteeseen meitä oli 

vastassa Jens, hän antoi meille kyydin Airbnb kämpällemme ja matkalla hän myös kertoi 

oleellisia faktoja saksasta ja Rendsburgista, kuten sen että sunnuntaisin vain huoltoasemat 

olisivat auki. Päästyämme kämpälle meitä oli jälleen vastassa ihmisiä, tällä kertaa asunnon 

omistava saksalais pariskunta. He esittelivät meille asunnon jonka jälkeen Jens vei meidät 

paikkaan josta saimme vuokrattua polkupyörät. Pyöräilymatka takaisi kämpälle oli n. 

7kilometriä, matka sujui nopeasti sillä maisemat olivat täysin uusia.  

Seuraavana päivänä pyöräilimme paikalliselle ammattikoululle jossa saimme puhua 

paikallisen opettajan kanssa, hän myös ohjeisti meidät työpaikoillemme. Illalla päätimme 

lähteä katsomaan Millainen paikka Hampuri oikeasti olisi, sillä tulo matkalla näimme vain 

vilauksen. Hampurin vierailu sujui hyvin kunnes koitti takaisin lähdön aika. Juna-asemalla oli 

hirvittävä meteli ja suuri joukko mellakkapoliiseja. Käynnissä oli uusnatsien mielenosoitus ja 

paikka paikoin tilanteen kärjistyivät tappeluiksi. Pääsimme onneksi livahtamaan poliisien ohi 

junalaiturille josta hyppäsimme Rendsburgin junaan. Kotiin päästyämme menimme 

nukkumaan sillä seuraavana aamuna olisi ensimmäinen työpäivä. 

Heräsin aamulla hieman yli 7. Keitin aamupuuron jonka syötyäni lähdin navigoimaan kohti 

paikallista Mersun pajaa. Reitti perille oli helppo ja sinne päästyäni minua vastassa oli hyvää 

englantia puhuva saksalainen automekaanikko, nimeltään Paul. Hän sanoi minulle että 

tekisin töitä hänen kanssaan, Se sopi minulle. ensimmäisenä päivänä hän kuitenkin vain 

näytteli minulle paikkoja ja kertoi lisää Rendsburgista ja Mersuista. Päivän päätyttyä 

pyöräilin kaupan kautta kotiin ja menin ajoissa nukkumaan.  

Kaikki päivät etenivät suurin piirtein samalla rytmillä. Ensimmäisenä viikonloppuna 

vierailimme Neumunsterin outletkylässä. Hintataso oli halpaa suomeen verrattuna ja 

muutama vaatekappale tarttuikin mukaan.  

Seuraavalla viikolla minulle iski kova kuume ja jäin kotiin lepäämään useammaksi päiväksi. 

Meillä oli ostettuna liput viikonlopun Bundesliiga otteluun jossa pelasivat Hertha berlin sekä 

Hamburg SV. Valitettavasti muiden lähtiessä jalkapallo-otteluun minä jouduin lähtemään 

lääkäriin sillä kuumeni ei hellittänyt ja päänsärky vain koveni. Lääkärissä minulle todettiin 

jonkin sortin influenssa jota oli juuri silloin liikkeellä. Lääkäri kirjoitti minulle sairaslomaa. 



Matkan loppuvaiheessa sain kuulla isäni joutuvan leikkaukseen joten minun oli lähdettävä 

aikaisemmin kotiin. Loppujen lopuksi matkasta jäi kuitenkin vain hyviä muistoja ja 

kokemuksia. Ihmiset jotka tapasin matkalla olivat kilttejä ja auttavaisia. 

 


