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Olin työssäoppimassa Ranskassa, Revignyssä. Asuimme toisen vaihto-oppilaan kanssa 
viisihenkisessä perheessä. Työnantajamme oli perheen isä. Lisäksi perheeseen kuului 
vaimo, sekä heidän 5-, 3- ja 1½-vuotiaat tyttäret. Tilalla oli myöskin kaksi koiraa, 
parsonrussellinterrieri Biscuit ja sileäkarvainen noutaja Gus. 
 
Tilalla viljeltiin perunaa, maissia, ohraa, vehnää, porkkanaa ja sipulia. Tilalla oli noin 180 
hehtaaria maata, noin 60 hehtaaria omassa omistuksessa ja 120 hehtaaria vuokralla. 
Perunaa tilalla oli viljelty viisi vuotta. 
 
Tilan kalustosta löytyi Fendt 820 vario etunostolaitteilla, Jcb fastrack itsekulkeva 
ruiskutustraktori (työleveys 28 metriä, neljän metrin levyisissä lohkoissa, lisäksi gps-
avustin ruiskun suuttimien avaamiseen/sulkemiseen), Claas axion 820, TCM trukki, Fendt 
turbomatik farmer (etukuormaaja & etunostolaite) ja 312 Isa. 
 
Neljän viikon aikana ehdin avustaa perunan istutuksessa noin 25 hehtaarin alueelle. 
Äestin pellon piikkiäkeellä ja avustin apulannan levityksessä keskipakolevittimellä. 
Lastasin perunarekkoja, järjestelin pihaa ja varastoa, huolsin traktoreita, sekä vaihdoin 
rivirenkaita. Lisäksi pesin siemenperunalaatikoita, sekä kalustoa. Avustin myös 
kasvinsuojeluaineiden ruiskutuksessa maissille.  
 
Matkan aikana opin perunan istutuksesta, kehitin traktoritietouttani, sekä trukin ajotaitoani. 
Opin lisää maataloudesta ja kasvien kasvatuksesta. Myös Ranskan kulttuuritietouteni 
karttui, opin esimerkiksi Ranskan historiasta, sekä ranskalaisten arvostuksesta pyhäpäiviä 
kohtaan. 
 
Ranskassa keskitytään osaksi eri asioihin, kuin Suomessa: esimerkiksi työkalut, sekä 
työajan tehokas käyttäminen suhteessa investointeihin. Ranskassa renkaita vaihdettaessa 
yhden rengasparin ostaminen vähentäisi suuresti työaikaa, koska neljän viikon aikana 
vaihdoimme rivirenkaita viisi kertaa. Renkaiden vaihdon yhteydessä vaihdoimme myös 
vannekehät.  
 
Tilalla käytettiin kahden tuhannen kilon perunalaatikoita, kun Suomessa pääosin käytössä 
on vain noin seitsemänsadan kilon laatikoita.  
 
Lisäksi Ranskassa ruokailu erosi Suomen ruokailusta. Nimittäin Ranskassa syötiin lämmin 
ruoka aamupäivällä kahdeltatoista ja seuraava lämmin ruoka vasta illalla kahdeksalta. 
Ruoanlaitossa käytettiin tuoreita aineksia enemmän kuin Suomessa.  
 
Omalla kielitaidollani pärjäsin melkeinpä liiankin hyvin, sillä Ranskan kulttuurissa 
Englannin opiskelu ei ole yhtä suuressa arvossa kuin vaikkapa Suomessa, joten 
ranskalaiset puhuivat huomattavasti huonompaa englantia. Osa heistä ei puhunut 
sanaakaan englantia ja osa huonosti, mutta kuitenkin jonkin verran.  
 
Loppuen lopuksi matka oli opettavainen ja kokemuksia täynnä. 


