Raportti työssäoppimisesta/opiskelusta ulkomailla
Hierojan ammattitutkinto
Työpaikan nimi ja osoite: Anne-Mari Haireche,Puerto Viejo 44,Puertode la Cruz, Tenerife, Spain.
Yrityksellä ei ole omia nettisivuja.
Jakson kesto:2.4.-16.4.2017(14 päivää)
Työpaikkani oli pieni kahdelle hengelle sopivan kokoinen liiketila,lähellä Puerto de la Cruzin
keskustaa. Työtehtäviini kuului asiakkaiden hieronta, perehdytys työpaikalla oli erittäin hyvää.
Työtehtävät vastasivat ennakko-odotuksiani, ei tullut yllätyksiä.
Sopeuduin työpaikaani oikein hyvin. Pääasiallinen kieli oli suomi, mutta käytin myös englantia ja
opin myös muutaman sanan espanjaa.
Työtoverin/vastaavan ohjaajan kanssa oli helppo tulla toimeen, ei tapahtunut
kommunikaatiokatkoksia. Asiakkaat olivat kaikki ns. helppoja tapauksia, ehkäpä tuo lämmin
ilmasto tuo ihmisten parhaat puolet esille.
Työkulttuurin välillä tässä nimenomaisesa työpaikassa ei ollut paljoa eroa kotimaiseen tapaan tehdä
töitä. Työajat olivat 10.00-17.00 välillä, ja jokaisen hieronnan väliin mahdutettiin aina vähintään 15
min tauko. Työt organisoitiin aina päiväkohtaisesti, ikinä kun ei tiennyt kuinka monta asiakasta
sieltä tulee sitten oikeasti hierottavaksi. Päivissä oli vaihtelua paljon, joskus vain 2 asiakasta per
päivä, joskus sitten taas 4-5 asiakasta per päivä
Käytännön järjestelyt hoidin itse. Varasin Tjäreborgilta pakettimatkan, johon kuului lennot,
lentokenttäkuljetukset sekä hotellimajoitus ilman aamiaista. Olisin voinut myös varata pelkät lennot
ja yrittää vuokrata asunnon, mutta tällä hetkellä kyseisestä kaupungista on todella vaikeaa saada
vuokra-asuntoa. Nyt on vuokranantajien markkinat, mikä johtuu pitkälti epävakaasta poliittisesta
tilanteesta maailmalla. Teneriffa kuitenkin on suht'koht turvallinen paikka matkustaa tällä hetkellä,
joten kysyntää on.
Hotelliltani oli niin lyhyt kävelymatka työpaikalleni, etten käyttänyt julkista liikennettä lainkaan.
Mutta tiedän, että se on halpaa, jos ostaa bonobus kortin sillä matka esim. Puerto Cruz- Santa Cruz
välillä maksaa 3,45 €:a, opiskelijoille tuo matka maksaa 2,95 €:a.
Taksilla matkustaminen oli myös halpaa verrattuna Suomen hintoihin, mittari on päällä ja se aloittaa
3,15 €.sta. Jos et jaksanut kävellä niin matka alakaupungilta yläkaupunkiin tuli maksamaan n. 3,5-4
€:n välillä.
Hotellista en mainitse sen enempää kuin, että toiste en mene, vaikka oli hyvä sijainti.
Vapaa-aikaa oli ihan riittävästi ja tekemistä löytyy. Teneriffalla on esim. erittäin hyvät
mahdollisuudet vaeltamiseen, pyöräilyyn, juoksuun, uimiseen, varjoliitoon, surffailuun etc. etc..
Itse keskityin lähinnä kävelemiseen ja uimiseen. Kävin toki myös parissa museossa ja testasin
mielenkiinnosta paikallisia hierontapaikkoja.
Toki tutustuin muihin ihmisiin, niin suomalaisiin kuin muunmaalaisiinkin.
Työpaikkani ei järjestänyt mitään erityistä ohjelmaa, enkä sellaista kyllä kaivannutkaan.
Kuvani kohdemaasta muuttui yrittäjyyden osalta ja se myös yllätti kuinka kovilla he siellä ovat.

Tämä matka oli minulle erittäin hyödyllinen ja silmiä avaava kokemus.
Kuulemani ja näkemäni perusteella nostan hattua kaikille niille yrittäjille jotka siellä ovat. Ei se
helppoa ole sielläkään, kuudessa kuukaudessa pitää tehdä vähintään kolminkertainen tulos, että saat
kaikki mahdolliset kulut maksettua, oman liiketilan, sekä asunnon vuokrat, sähköt, vedet, verot,
vakuutukset mahdolliset palkkakustannukset jne..
Toinen iso yllätys oli myös se, että siellä pitäisi osata saksaa, Teneriffalla on paljon
saksalaisturisteja.
Mitä opin ? Suomalaiset eivät ole siellä sellasia mörököllejä kuin kotomaassa ollessaan. Täällä
ihmiset hymyilivät ja olivat paljon rennompia. Opin myös, että meillä Suomessa on erittäin korkea
koulutustaso, kaikilla aloilla, myös omallani.
En tiedä toiko tämä mitään uusia valmiuksia minulle ammatillisesti, opiskelen kuitenkin vielä.
Mutta yleisesti ottaen osaan harkita tarkkaan, haluanko lähteä yrittäjäksi ulkomaille vai en..
Suosittelen kaikille lähtöä ulkomaille työssäoppimaan, jos siihen on vain mahdollisuus. Siitä on
hyötyä kaikilla aloilla, opit mahdollisesti uusia menetelmiä, joudut käyttämään vierasta kieltä eli
kielitaitosi karttuu, näet erilaisen kulttuurin jota voit hyödyntää mahdollisesti myöhemmässä
elämän vaiheessa.
Ota itse selvää mahdollisista työssäoppimispaikoista. Minä etsin työpaikkani itse.
Marssin liikkeeseen sisään ja kysyin olisiko kiinnostusta ottaa minut harjoittelijaksi, noh olihan
siellä. Toki kaikilla ei ole samaa mahdollisuutta lomamatkalla ollessaan käydä kysymässä tälläista,
mutta minulla oli.
Uskon, että oppilaitos auttaa työpaikan etsimisessä jos se tuntuu liian hankalalta.
Ole itse aktiivisesti yhteydessä mahdolliseen työpaikkaasi, näin näytät, että olet kiinnostunut ja
innostunut tulemaan heille harjoittelijaksi.
Ota selvää kuluista ja kustannuksista, selvitä mitä tukia voit saada matkaasi varten.
Ota selvää voitko asua vastaanottavan oppilaitoksen asuntolassa tai työpaikan järjestämässä
huoneistossa vai joudutko hoitamaan itse majoittumisesi.
Tarkista passisi voimassa oloaika.
Muista pitää kaikki dokumentit mukanasi mitkä saat mukaasi. Itse säilytin niitä työpaikallani, ihan
sen vuoksi, että jos sattuisi tarkastajat tulemaan, on näyttää papereista, että olen täällä
työharjoittelussa. Jos ei ole papereita mitä näyttää, voi tarkastajat kirjoittaa työnantajalle sakon.
Sakko voi olla jopa 30,000:tta €:a.
Älä epäröi olla yhteydessä opettajiisi, kv-koordinaattoriin tai vanhempiisi jos tulee mutkia vastaan.
Mutta ennen kaikkea lähde matkaan avoimin mielin ja ota vastaan kaikki oppi mitä matkalta saat.
Ihana, ihana, kokemus. Harmi vain, että en voinut olla pidempään. Tämä vahvisti entisestäänkin
käsitystä, että haluan jossain vaiheessa lähteä hierojayrittäjäksi ulkomaille. Maasta en ole vielä
varma, mutta todennäköisesti se tuo Teneriffa tulee olemaan.
Koska siellä on minulle sopiva ilmasto, ei liian kuuma mutta ei myöskään liian kylmä.
Saarella on myös vaikka kuinka paljon tekemistä, siellä ei tule aika pitkäksi.
Teneriffalla on myös erittäin aktiivinen suomalaisyhteisö, eli pääsee käyttämään tätä rakasta

äidinkieltäänkin niin halutessaan. Ja tarpeen vaatiessa sieltä pääsee kuudessa tunnissa pois.
Toivon kuitenkin kaikille rohkeutta lähteä katselemaan maailmaa, iän ei pidä olla este.
Vähän vanhempanakin voi lähteä ja saa itselleen ikimuistoisen kokemuksen.
Laitan tähän lopuksi vielä muutamia kuvia työpaikastani, Teneriffan luonnosta, ruoasta ja
aktiviteeteista mitä siellä on mahdollista tehdä.

Liiketila ulkoa.

Liiketila sisältä.

Työhuone.

Paikallista ruokaa kanarialaisittain.

Tonnikalasalaattia ja mangovanukasta.

Kävelylenkillä bongattu viehättävä kuja.

Puerto de la Cruz, Playa Martianez,taustalla häämöttää merivesialtaat.

Siam Park ja Loro Parque, ehdottomasti must see paikat Teneriffalla.
Twin Ticket maksaa alkaen 60 €:a.

