Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla


Perustiedot
 Johanna Järvelä
 Matkailuala
 Green Nest Hostel
◦ Camino de Uba, 43 / 20014 Donostia-San Sebastian
◦ http://www.nesthostelsansebastian.com/
◦
Ulkomaanjakson kesto: 47 päivää



Kerro työpaikastasi, työtehtävistäsi ja perehdyttämisestä niihin.
 Vastasivatko työtehtävät ennakko-odotuksiasi?
◦ En ole koskaan ennen ollut hostellissa töissä, joten en pystynyt luomaan minkäänlaisia
ennakko-odotuksia. Tosin aavistin, että työ saattaa olla samankaltaista kuin hotellissa.



Kuinka sopeuduit työpaikkaan sekä kohdemaan kulttuuriin?
 Mitä käytit työkielinä?
◦ Englanti ja espanja


Oliko viestimisessä työtoverien tai asiakkaiden kanssa haasteita?
◦ Silloin tällöin asiakkaiden kanssa, jos piti käyttää vain pelkkää espanjan tai ranskan kieltä
(jota en siis osaa).

 Millaisia eroja havaitsit suomalaisen ja kohdemaan työkulttuurin välillä (esim. tervehtiminen, työajat,
tauot, töiden organisointi…)
◦ Tervehtimisessä halataan tai annetaan suukot molemmille poskille.
◦ Työaikani olivat joko 10-17 tai 14-21
◦ Tauot: Jos kiireistä niin 15 min, muutoin 30 min.


Kerro käytännön järjestelyistä asunnon ja työmatkan suhteen
 Vuokranmaksu ja hinnat
◦ Vuokrani kokonaishinta oli 828 € ja maksoin sen heti paikan päällä.




Liikkuminen paikallisilla liikennevälineillä, työmatka, hinnat
◦ Yleensä liikuin bussilla sekä taksilla hostellin sekä keskustan välillä.
◦ Ostin melkein heti bussikortin, jonka sitten latasin tarvittaessa. Bussilla matkustaminen
todella halpaa.
◦ Silloin tällöin saatoin mennä junalla/metrolla => maksu onnistuu samalla kortilla, jota
käytetään busseissakin.
◦ Työ matkani oli alle 5 minuuttia, koska asuin samassa rakennuksessa.
◦ Taksin hinta vaihteli 10-12 € välillä.

Vapaa-aika
 Millaista tekemistä löysit vapaa-aikana?
◦ Matkustelin ja tutkin uusia paikkoja.
◦ Kävin keskustassa ostoksilla.


Järjestikö vastaanottava oppilaitos / organisaatio tai työpaikka erityistä ohjelmaa?
◦ Paikallinen oppilaitos kutsui minut vierailemaan koululla ja pääsin koululle opettamaan
asioita Suomesta ja lopuksi illalliselle koulun oppilaiden sekä vierailevien italialaisten
opiskelijoiden kanssa.
◦ Enemmänkin olisi ollut tekemistä, mutta työiden takia en päässyt.



Tutustuitko työtovereihisi tai muihin paikallisiin ihmisiin?

◦

Tutustuin kaikkiin työtovereihini sekä muutamaan opiskelijaan paikallisessa koulussa, joiden
kanssa sitten tapasin vapaa-ajallani.



Muuttuiko kuvasi kohdemaasta? Miten? Mikä yllätti?
◦ Todella mukavia ihmiset kyseisessä maassa. Eniten yllätti alueella ulkomaalaiset vierailijat (mm.
Ranskasta) kun käyttäytyivät hyvin erilaisesti kuin omassa maassaan.



Pohdi, mitä opit kokemuksen kautta
 omasta kulttuuristasi
◦ Lähinnä, että suomalaiset ovat hyvin sulkeutuneita sekä erilaiset ruoka-ajat.




ammattialastasi?
◦ Kielten oppiminen on hyvä asia (jopa ruotsin kieli!!).

Millaisia valmiuksia ulkomaanjakso toi
 yleisesti
◦ uusia kokemuksia
◦ kielitaidon hiomista
◦ minusta tuli enemmän avoimempi


ammatillisesti?
◦ Asiakaspalvelu vierasperäisellä kielellä
◦ Uudet työtavat

 Suosittelisitko muille opiskelijoille tähän kohdemaahan ja/tai työssäoppimispaikkaan lähtemistä? Mitä
tulisi pitää mielessä ennen lähtöä ja miten valmentautua?
◦ Suosittelen molempia vaihtoehtoja.
◦ Hyvä osata englantia (espanjasta lisäpisteitä)
◦ Sään vaihtelu suurta
◦ Avoin mieli matkalle


Kerro vapaasti kokemuksestasi tai mieltä painavista asioista.
◦ Olen iloinen, että lähdin työssäoppimaan kyseiseen maahan vaikka aluksi epäröin. Tulevaisuudessa
aion käydä uudestaan San Sebastianissa, koska ihastuin paikkaan todella paljon.
◦ Aluksi oli hyvin yksinäistä kun en tuntenut ketään kun jopa työtovereillani oli paljon tekemistä.
Lähetin siis paikalliselle opettajalle s-postia, jossa kysyin missä voisin tutustua paikallisiin nuoriin
kun en yksikseni halunnut olla. Tämän jälkeen alkoi tulla viestiä monelta oppilaalta. :)

