Työssäoppimiseni ulkomailla
Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015
Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran
Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä Centro Comercial
El Campanario.

http://www.centrocomercialelcampanario.com/
Työskentelin siis maalaushommissa kaverini kanssa. Työtehtäviimme
sisältyi kaupanedustojen maalaamista, rappukäytävien seinien maalausta,
vessojen maalausta, ja parkkihallin uloskäynnin maalausta.

Työpaikkamme oli todella mukava, ja ihmiset oli mukavia. Työn
ohjeistamisessa oli kyllä hieman hankaluuksia kun 'työparimme' ei
juurikaan englantia puhunut, mutta mitään suuria ongelmia ei ollut.
Työnteko Fuerteventurassa oli hieman erillaisempaa kuin Suomessa. Ei
ollut kiirettä ja stressiä joka asiasta. Maalaushommiin oli kyllä hieman
alkeelliset puitteet, ainakin minun mielestäni. Hyvin silti pärjättiin.
Työturvallisuus ei ihan ollut niin kehittynyttä kuin täällä Suomessa, mutta
ei siitäkään suuria ongelmia koitunut.

Mitään virallisia taukoaikoja ei meille kerrottu, pidettiin taukoja siis
suunnilleen samoihin aikoihin kuin Suomessakin pidetään.
Työajat meillä oli 8.00-15.00 eli pääsimme kotiin juuri kuin Siesta alkoi.

Asuimme paikallisten kerrostalossa kaksio asunnossa. Asunto oli ihan
hyvänkokoinen. Asunnossamme ei ollut oikeen mitään äänieristeitä, ei
mattoja, tai seinillä muutakun hyllyjä. Erona Suomalaisiin asuntoihin
seinätkin oli todella huonosti äänieristetty, että herkästi kuului äänet
toiseen asuntoon, tai meidän asuntoon. Mitään välioviakaan ei ollut,
joten äänet rappukäytävästä kuului todella hyvin sisälle.

Asuntoomme saavuttaessa huomasimme vessan valon olevan rikki, tai
palanut. Yritimme sitä korjailla tuloksetta. Kaksi viikkoa odotimme
toimivaa valoa.
Myös sähköissä oli hieman totuteltavaa, kun ne ylikuormittuivat herkästi.
Jos esim. tehtiin ruokaa, ja oli pesukone päällä niin sähköt meni koko
asunnosta. Se oli kuulemma normaalia siellä päin. Myös lämpimän veden
kanssa oli ongelmia. En tiedä johtuiko sähköongelmista, mutta yhdessä
vaiheessa ei tullut moneen päivään ollenkaan lämmintä vettä.
Mielestäni asunto oli kallis siihen verrattuna mitä muuta/minkälaista
siellä oli tarjolla. Maksoimme 350e vuokraa per henkilö (3 asukasta) ja
50e pantit, jotka saimme takaisin. Minulla ja kaverillani oli yhteinen
huone, kolmannella tytöllä oli oma.
Liikuimme siellä taksilla, tai kävellen. Taksit oli aika edullisia. Meillä oli
työpaikalle matkaa noin. 2 km, ja taksilla se maksoi korkeintaan 4e.
Kävelimme myös aika paljon.

Vapaa-aikanamme kiertelimme kaupunkia, kävimme kaupoissa,
syömässä, rannalla jne.. Pääkatu mentiin monet kerrat läpi, ja sen kaupat.

Tutustuimme muutamiin paikallisiin ihmisiin, ja pariin Suomalaiseenkin
ketkä olivat lomamatkalla. Tapasimme myös muitakin Suomalaisia ketkä
olivat suorittamassa työharjoittelua.
En ollut koskaan aikaisemmin ollut missään päin Espanjaa, joten kaikki oli
aikalailla uutta minulle. Ero Suomalaiseen kulttuuriin oli huomattava.
Ihmiset olivat Espanjassa paljon 'läheisimpiä', ja näyttivät Suomalaisiin
verrattuna paljon iloisemmilta, muutenkin hymyileväisempiä.

Reissussa opin paljon uusia asioita. Olin ensimmäistä kertaa kauan pois
kotoa, perheestäni ja kavereistani.
Voisin suositella ehdottomasti ulkomaille työssäoppimiseen lähtöä.
Fuerteventuran Corralejo oli hieno paikka.
Ennen lähtöä kannattaa esim. perehtyä paikallisiin puhelinliittymiin, ja tai
internet mahdollisuuksiin. Suosittelen myös muutenkin perehtymään
kaupunkiin minne on muuttamassa. Rahan menoa kannattaa laskeskella
ja arvioida etukäteen.

