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Raportti työssäoppimisesta

Tiedot
Olin työssäoppimassa A Coruñassa, Espanjassa 29.1-7.4.2015
Työpaikkana oli Hotel Attica 21 ( www.attica21hotels.com )

Työpaikka
Työpaikka oli mukava ja henkilökunta ystävällistä, mutta työpaikka ei oikein
vastannu odotuksiamme. Työssä oli kauhesta vain misaamista ja samoja hommia
päivästä toiseen eikä kauheasti vaihtelua ollut. Odotin että oisin saanut oppia paljon
erilaisia espanjalaisia ruokia ja niiden valmistusta, mutta en kauhean montaa ruokaa
oppinut. Kyllä siellä silti viihtyi ja teki niitä hommia mitä annettiin.
Muuten paikka oli tosi mukava ja töissä oli hauskaa myös.
Työpaikalta annettiin palautteeksi että suomessa on liikaa näyttöpapereita
täytettävänä ja näytön arviointia he eivät oikein ymmärtäneet
Sopeutuminen
Työkielenä käytin englantia. Suurin osa ihmisistä puhui vain espanjaa mutta onneksi
siellä oli myös ihmisiä jotka osasivat jonkun verran englantia. Kahden kuukauden
aikana opin myös hiukan espanjaa, joka auttoi kommunikoinnissa. Välillä oli myös
haasteita ymmärtää toisiamme mutta niistäkin selvisi eleillä melkein aina.
Espanjassa työajat ovat melkein samanlaiset kuin Suomessa, yleensä noin 8 tuntia
mutta välillä saattaa olla pidempäänkin. Ruokailut olivat Espanjassa paljon
myöhemmin, esimerkiksi ruoka töissä ja koulussa syötiin vasta 14 aikaan.
Taukoja meillä oli vain 45 minuutin ruokatauko mikä kyllä riitti hyvin.
Espanjassa tervehdittiin melkein jokapaikassa poskisuudelmin mikä on erilaista kuin
Suomessa.
Matkat
Asunnon hommasimme itse minkä kanssa tuli hiukan ongelmia, jonka vuoksi
asuimme kolmessa eri paikassa matkan aikana. Kaikki asunnot onneksi sijaitsivat
melko lähellä työpaikkaamme eikä bussilla ollut pitkä matka.
Asunnot Espanjat eivät olleet kauhean kalliita ja saimme ne maksettua tukien avulla.
Bussimatka maksoi joka paikkaan 1.30€ mikä ei ollut paljoa. Saimme
tukihenkilöltämme Espanjassa bussikortit lainaan, joten meille yksi matka maksoi
vain 0,80€ ja korttia piti itse ladata. Busseja kulki viikolla usein mutta
viikonloppuisin saattoi välillä joutua kulkemaan taksilla kun muuta ei ollut.
Taksit olivat onneksi paljon halvempia kuin Suomessa.
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Vapaa-aika
Tutustuimme A Coruñassa moniin paikallisiin nuoriin joiden kanssa olimme ulkona
ja juhlimassa. He myös näyttivät meille paikkoja kaupungissa.
Vapaa-aikana myös kävimme parissa eri kaupungissa junalla sekä Portugalissa.
Työkavereiden kanssa emme paljoa olleet vapaa-ajalla.
Oppilaitos ei järjestänyt mitään ohjelmaa. Työpaikka järjesti pari tapahtumaa jossa
kävimme.
Kohdemaa
En koskaan ollut käynyt Espanjassa niin ei oikein ollut mitään odotuksia maata
kohtaan. Siellä kyllä satoi ensimmäisen kuukauden ajan mitä en oisi arvannut.
Minut yllätti myös se että kukaan ei oikein puhunut englantia missään siellä.
A Coruña on paikka missä tahdon ehdottomasti käydä joskus uudelleen ja paikasta ja
hyvä mielikuva! Paikka oli sopivan kokoinen ja kaikkea löytyi.
Kokemuksia
Opin kaikkea uutta kulttuurista ja ruuista mitä söin Espanjassa.
Opin myös että espanjalaiset ovat paljon avoimempia ja ystävällisempiä kuin
suomalaiset. Koko matka oli mahtava kokemus.
Valmiudet
Opin paljon uutta itsestäni ja pääsin harjoittelemaan englannin kieltäni
ja oppimaan täyden uuden kielen ja kulttuurin.
Ammatillisesti opin uusia Espanjalaisia ruokia ja ruokien valmistus menetelmiä.
Maistoin myös kaikkea uutta ja uusia makuja.
Espanja työssäoppimiskohteena
Suosittelen maata kaikille vaikkei koskaan ulkomailla olisikaan ollut. Englantia pitää
tietenkin osata hiukan muuten kommunikointi saattaa olla hankalaa. Liikaa
odotuksia ei kannata olla sillä muuten saattaa joutua pettymään.
Kannattaa etukäteen opetella kohdemaan joitain sanoja niin on helpompaa.
Oma mielipide
Espanjassa oli hauskaa ja lähtisin uudestaan milloin vain. Ei jäänyt mitään huonoja
kokemuksia sieltä tai mitään mikä oisi jäänyt mieltä painamaan.
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