Vaihtovuoden kummallisuuksia

Kohteessa.
Vielä
tietämättömänä mitä
tuleman pitää
Aika kiitää täällä Itämeren toisella puolen hurjaa vauhtia ja
vaihtovuotta on tullut vietettyä jo yli 80 päivää! Näiden
päivien aikana kuva uudesta asuinmaasta on selkiytynyt ja
alussa oudolta tuntuneet asiat hoituvat jo rutiinilla. Saksaa
nyt hieman jo tuntevana voisin avata eroavaisuuksia sen ja
kotimaamme välillä.
1. Ruoka ja juoma
Täällä syödään paljon leipää. Leipää on käytännössä tarjolla
joka aterialla ja sunnuntaiaamun brunssilla ovat uunituoreet
leipomosta haetut sämpylät pääroolissa. Ja niitä leipomoita on
lähes joka kadunkulmassa! Voin sijasta leivän päälle
levitetään useimmiten marmeladia, sulatejuustoa tai nutellaa.
Olutta juodaan paljon, iltaruuan yhteydessä se on normaali
ruokajuoma myös arkisin. Bratwursteja syödään omassa
perheessäni ainakin kerran viikossa.
2. Asuminen

Talot ovat täällä hyvin erinäköisiä kuin Suomessa. Useimmiten
ne on rakennettu kivestä tai tiilistä. Vuokralaisen ottaminen
suureen taloon on myös melko yleistä. Perinteisiä ja kauniita
ristikkotaloja voi bongata lähes joka kaupungista.
Alussa kohtasin hieman vaikeuksia ikkunoiden kanssa. Ne
voi avata kokonaan auki tai laittaa ”auf kipp” asentoon,
jolloin ikkuna on auki vain ylhäältä. Taistelustani ikkunan
kahvan kanssa on joutunut kärsimään yksi kukkaruukku.

Das
Fachwerkhaus
(ristikkotalo)
3. Koulu
Ensimmäisellä oppitunnillani Saksassa oppilaat pitivät pieniä
puheenvuoroja luokan edessä. Kun ensimmäinen puhuja lopetti
esityksensä, aloin vanhasta tottumuksesta taputtamaan. Muut
oppilaat koputtivat rystysillä pulpetteihinsa, johon minäkin
ymmärsin vaihtaa todella sutjakkaasti.
Koulujärjestelmä on täällä erilainen
kestää neljä vuotta, jonka jälkeen
viettävätkö he seuraavat kahdeksan
yhtenäiskoulussa, reaalikoulussa vai

kuin Suomessa. Peruskoulu
oppilaiden tulee päättää
kouluvuottansa lukiossa,
kansalaiskoulussa.

Kouluni pihalla kuohuu koski
Koulussa aineiden haastavuus on melko samalla tasolla kuin
Suomessa. Oppilaat eivät saa kuitenkaan vaikuttaa
oppiaineisiinsa yhtä paljon kuin Suomessa, eikä aineita
suoriteta kursseittain. Sama lukujärjestys pysyy siis koko
lukuvuoden voimassa. Tunneilla on täällä enemmän keskustelua
ja esityksiä, mutta tietotekniikkaa ei käytetä kovin paljon
hyödyksi. Ruokatunnilla syödään eväitä, mennään kotiin tai
ostetaan jotain pientä koulun kioskista. Maksullisen
kouluruuan skippaavat lähes kaikki, sillä huhujen mukaan se ei
ole kovin herkullista.

Vaihtarijoukkomme on valmis
ottamaan
selvää
saksalaisesta elämästä
4. Ostokset
Jos sunnuntaina yllättää äkillinen tarve omenamehulle tai
uudelle kenkäparille, ei asia hoidukkaan täällä samana

päivänä. Kaupat ovat siis sunnuntaisin suljettu, myös suurissa
kaupungeissa. Hinnat ovat täällä yleisesti edullisempia kuin
Suomessa.
Useimmat
ruokakaupat
näyttävät
sisältä
erehdyttävästi Lidliltä.
5. Muuta

Spaghettieis
Kengät ovat Saksassa kova juttu ja varsinkin nuorison
keskuudessa
niihin
panostetaan
paljon.
Jokaisella
luokkalaisellani tuntuu olevan ainakin kolmet erilaiset Niket.
Koulussa kaverin tullessa vastaan saksalaiset nuoret halaavat
toisiaan. Pojatkin suorittavat vähintään jonkinlaisen
kättelyn. Spagettia voi löytää täällä myös mitä omituisemmista
paikoista: spagetti pizzan täytteenä on ihan normaali juttu ja
spagettijäätelö on suosittu ja suussasulava herkku. Luonto
täällä on todella vihreää ja puutarhoissa loistavat mitä
erikoisemmat kasvit ja kukat. Televisio-sarjat on useimmiten
dubattu saksaksi, sisällä käytetään kenkiä ja aamulla heräät
mitä varmimmin kirkon kellojen heleään kilkatukseen.

