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Maanantai oli päivä, jolloin matka alkoi. Kiirehdin junaan, joka lähti Kokkolan 
rautatieasemalta 8.57. Junamatka Tikkurilaan kesti kolme ja puoli tuntia. Tikkurilassa 
juoksin linja-autolle, joka oli aivan täynnä ihmisiä. Linja-auto vei Helsinki-Vantaan 
lentoasemalle. En ollut sillä hetkellä edes varma, pitääkö mennä terminaaliin T1 vai T2. 
Olin aivan ihmeissäni, pyörittelin päätä hetken mutta puhelinsoitto isoveljelle, laukku tiskille 
ja turvatarkastuksesta läpi. Vihdoin oli aikaa syödä! 
 
Lentokoneesta näin jylhät Alpit ja vuoristot, mitkä Sveitsissä minua odottivat. Sitten saikin 
jännittää liukuhihnan vieressä, tuleeko omaa laukkua koskaan? Löydettyäni laukun kävelin 
odotustilaan. Odottelin ja odottelin että näen tai tapaan jonkun, joka minua on tullut 
vastaan. Vaikea löytää tuntematonta tuntemattomien joukosta. Sitten sattumalta joku 
käveli ohi ja kysyi: Are you Timo? Helpotus. Nyt vain parin tunnin automatka Wangen an 
der Aareen ja olen perillä. 
 
Työssäoppimispaikkani on sveitsiläinen maatila. Alkuviikosta talon isäntä esitteli kotikylää 
ja koneita. Kävimme mm. Solothurnissa ja Lagenthalissa. Aloitimme viikon puutarhapuiden 
kaadoilla ja trimmaamisella. Työnkuvaan kuului myös oksien ja puiden kerääminen ja 
pihan siistiminen työn jälkeen. Ajoimme kuorma-autolla pihoille ja keräsimme kuorma-
autossa olevalla nosturilla oksat ja puut kärryyn. Pääsin myös ajamaan Rottne-merkkisellä 
hakkuukoneella. Täällä metsät ovat niin paljon erilaisia kuin Suomessa. Puut on kolme 
kertaa isompia. Täällä metsätyöt tehdään ihan erilailla, kuin Suomessa. Täällä on niin 
jyrkkiä rinteitä ja isoja puita, ettei hakkuukoneella saa niitä kaadettua. Metsurit kaatavat 
moottorisahalla puut tasanteelle ja hakkuukoneella ajetaan tasanteelle ja karsitaan ja 
laitetaan pätkiksi.  
 
Yhtenä päivänä ajoimme kuorma-autolla Morteniin ja haimme talon elementtipalasia, 
ajoimme Mortenista Lausannen viereiseen kylään, Morgesiin, johon veimme lastin. 
Lausannessa ja Morgesissa kaikki puhuvat ranskaa. Maisemat ovat todella upeita täällä. 
 
Viikonloppuna täällä on jokavuotiset karnevaalit. Monet ihmiset on pukeutuneet joksikin ja 
oli paljon musiikkia ja juhlintaa. Sunnuntaina oli myös iso paraati. 
 
Toinen viikko meni melkein kokonaan metsäkoneiden parissa, kolmena ekana päivänä 
hakkuukoneella ja kahtena päivänä ajokoneella. Ajokone oli Valmet 830.1. Kolmannella 
viikolla ajoin ensimmäisen päivän ajokoneella. Loppuviikko meni vanhan kaavan mukaan, 
trimmailtiin ihmisten omenapuita ja siivottiin pihat oksista. Lauantaina kävin Solothurnissa 
kiertelemässä kauppoja. Viimeinen viikko oli samaa työtä, alkoi jo hieman maistumaan 
puulta. Mutta pääsin myös polttopuiden tekoon sekä metsää istuttamaan. Viikonloppuna 
pääsin käymään Alpeilla. Aivan huikeat maisemat.  
 
Haikeaa oli lähteä pois sieltä, olisin viihtynyt kauemminkin. Tykkäsin tosi paljon olla siellä. 
Perhe oli tosi mukava, sekä kaikki työntekijät ja muut ihmiset joihin tutustuin neljän viikon 
aikana. Kokemuksena tosi mahtava reissu :) 


