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Työpaikallani minut perehdytettiin hyvin tehtäviini ja sain aina kysyä apua kun sitä tarvitsin. 
Työtehtäviini kuului ”tuotekuvien” ottaminen mallin päällä, niiden muokkaaminen, nimeäminen ja 
siirtäminen oikeisiin kansioihin.  
 
Muotia jo melkein 5 vuotta kuvanneena työtehtävät eivät vastanneet odotuksiani ja odotin koko 
ajan pääseväni tekemään jotain haastavampaa.  
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Työpaikkaan ja maahan ylipäätään sopeuduin heti. Rakastan eri kulttuureja eikä minulle ole 
ongelma olla yksin vieraassa maassa. Työkielenä käytin englantia, joskin sekin oli välillä haastavaa 
koska espanjalaiset eivät puhu niin sujuvasti englantia. Kaikki meni kuitenkin aina loppujen lopuksi 
perille eikä suurempia haasteita kielen kanssa tullut. Mitä tulee Espanjan työkulttuuriin; ilmapiiri 
on huomattavasti positiivisempi ja kaikki ”huolehtivat” toisistaan. Olin yllättynyt espanjalaisten 
työmotivaatiosta, töitä paiskittiin lujaa 8.30-18. Ehkä minulla oli jäänyt sarjoista stereotypinen 
hällä väliä-asenne ja siestat mutta niistä ei ollut ainakaan minun työpaikallani merkkiäkään.  
 
Asuinpaikkani vuokranmaksu, lennot ja kuljetukset hoidettiin koulun puolesta joten en niistä tiedä 
loppujen lopuksi paljoa. Kuljin töihin bussilla ja latasin korttiini aina arvoa. Kuulemma ajan lataus 
olisi maksanut aika lailla saman verran kuin arvo.  
 
Vapaa-aikaa minulle ei viikolla jäänyt loppujen lopuksi paljoa. Työpäivät olivat pitkiä ja illalla kun 
pääsin kotiin, halusin vain päästä syömään ja lepäämään. Vapaa-aikani koostui suurimmaksi osaksi 
kokkaamisesta ja elokuvien katselusta. Viikonloppuisin oli kiva lähteä ulos kiertelemään, kahville ja 
vaikka museoon. Parina viikonloppuna Bilbaossa vieraili kavereitani. Kävin Guggenheimin 
museossakin pari kertaa.  
 
Tutustuin työkavereihini niin paljon kun kielimuurilta pystyin.  
 
Kuvani kohdemaasta ei kauheasti muuttunut jaksoni aikana. Ehkä eniten yllätti todella sateinen 
syksy. Myöskin Bilbaosssa ihmiset puhuivat todella huonosti englantia.  
 
 



 

 
 

 



Mielestäni espanjalainen sosiaalinen kulttuuri on ehkä hieman edistyneempää kuin Suomessa 
mutta en huomannut kuitenkaan mitään erityisen radikaalia.  
 
Mitä työpaikkaani tulee, vaikka teimmekin töitä mitkä yleensä luonnehdittaisiin luovaksi työksi, se 
oli puhdasta ”tehdas”työskentelyä. Kaikelle oli tarkat säännöt ja toimintatavat.  
 
Muille opiskelijoille suosittelisin ehdottomasti Bilbaota. Tykkäsin kaupungista todella paljon 
itsessään, mutta jos haluaa valokuvaamaan ja tekemään enemmän luovempaa työtä, en suosittele 
Lookieroa.   
 
Myös painottaisin ennen lähtöä selvittämään hyvin mitä työtehtäviä sinun pitää tehdä 
harjoittelussa, sekä asumisolosuhteet. Itse koitin tiedustella näitä asioita monta kertaa ennen 
lähtöäni mutta esimerkiksi sain vasta saavuttuani Bilbaoon tietää että asun soluasunnossa kolmen 
pojan kanssa. Myöskin jos olisin tiennyt ennen lähtöäni mitä työtehtäviä harjoitteluuni kuuluu, en 
ehkä olisi lähtenyt tai olisin etsinyt toisen paikan.  
 
 


