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Halusin lähteä työharjoitteluun Saksaan, koska saksanpaimenkoirani on saksalaiselta 
kasvattajalta, joka auttoikin minua työharjoittelupaikan etsinnässä. Saatuani varmuuden 
työharjoittelupaikasta ja ajankohdasta, alkoikin matkan suunnittelu. Kahden koiran kanssa 
edullisimmaksi matkustustavaksi osoittautui omalla autolla kulkeminen. 
Aikaisemman matkakokemukseni pohjalta suunnittelin matkan mahdollisimman mukavaksi 
(ja edulliseksi).  
 
Menimme Turusta iltalaivalla Tukholmaan niin, että saavuimme aamulla aikaisin Ruotsiin. 
Oli koko päivä aikaa ajaa Malmöhön, josta lähti neljältä iltapäivällä viimeinen edullinen 
laiva Saksaan. Myöhemmät laivat olisivat olleet kalliimpia, koska niihin olisi täytynyt varata 
myös hytti. Keskiyöllä Saksassa ja yöpyminen leirintäalueella Travemunden lähellä. 
Aamulla ajettiin sitten virkeinä ja hyvin nukkuneena toiset 600 kilometriä Hesseniin, 
Frankfurtin lähelle, missä työharjoittelupaikka oli. Toki matkan aikana piti pysähtyä 
ruokakauppaan ja uittamaan koiria, mikä olikin tarpeen, kun oli niin kuuma 
ilmastoimattomassa autossa! 
 
Saimme heti saavuttuamme siirtää tavaramme omaan huoneeseemme yläkerrassa ja 
tutustua kenneltiloihin. Tilat olivat siistit ja kaikki oli hyvässä järjestyksessä. Koiria pidettiin 
isossa laumassa, tappeluita ei kuitenkaan ollut. Koirien ruoka oli ensiluokkaista tuoretta 
lihaa, lähinnä nautaa ja lammasta, jotka tulivat kokonaisina meille suoraan tilalta. 
Semmoinen teurastajan homma olikin aika jännää näin kasvissyöjän näkökulmasta, tuli 
ainakin opittua jonkin verran anatomiaa siinä sivussa.  
 
Lähinnä työpäivät muodostuivat siivoamisesta, pentujen hoidosta ja koirien ruokinnasta. 
Sain myös lenkittää koiria niin, että kävelin syrjäisillä seuduilla viidentoista vapaana olevan 
koiran kanssa pitkiä lenkkejä kuin Cesar Millan ikään. Koirat olivat hyvin koulutettuja ja 
osasivat kävellä ulkoiluttajan takana ja käydä yhdestä käskystä maahan, kun tuli 
vastaantulijoita. Kaikkein ihaninta oli kuitenkin kahdesta kääpiökoira-pentueesta 
huolehtiminen ja pentujen paijailu. 
 
Vapaa-aikanamme kävin koirieni kanssa uimassa ja shoppailin myös paljon; Saksassa 
kaikenlaiset Gourmet-herkut ovat paljon halvempia kuin suomessa. Omalla autolla oli kiva 
ajella ympäri maaseutua ja naapurikylät tulivatkin tutuiksi. Tänä kesänä Saksa voitti 
jalkapallon maailmanmestaruuden ja kerran pääsinkin naapurien kanssa grillaamaan ja 
katsomaan jalkapalloa. Saksalaiset olivat innokkaita jalkapallofaneja jo ihan alkuotteluista 
asti; talot ja autot oli koristeltu saksanlipuilla ja kaupoissa myytiin kaikenlaisia fanituotteita. 
Enimmäkseen olin kuitenkin koirien kanssa, eikä aina töiden jälkeen jaksanut lähteä enää 
minnekään. 
 
Takaisin ajoin samaa reittiä. Olen iloinen kun vanhan pakunrämä jaksoi ilman isompia 
ongelmia. Yksi renkaan puhkeaminen sattui matkalla, eikä sekään haitannut, kun 
laivalippuja en ollut varannut etukäteen, niin ei ollut mitään mistä myöhästyä. Se, etten 
ollut varannut lippuja koitui kyllä kohtaloksi, kun ei sitten Tukholmasta Turkuun saatukaan 



yölaivaan hyttiä. Ruotsin läpi päivässä porskutettua maittoi uni makuupussissa koirat 
kainalossa laivan istuma-aulan lattiallakin. Loppu hyvin, kaikki hyvin. 


