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Solamente
Työharjoittelupaikkani oli Solamente
sisustus- ja huonekaluliike.
Työtehtävinäni oli tehdä erilaisia
sisustuksia sekä somistuksia. Lisäksi
vastaanotin kuormia, jotka sitten
yhdessä purettiin sekä hinnoiteltiin.
Kaikki hinnat laskettiin itse ja
kirjoitettiin käsin. Kuormissa tuli paljon
erilaisia huonekaluja, jotka kokosin ja
etsin niille sopivan paikan showroomista. Hiljaisina päivinä työtehtäviini
kuului työpaikan pitäminen siistinä kuten
imuroiminen sekä pölyjen pyyhintä.
Asiakkaiden palvelu sekä kassatoiminta
oli myös päivittäistä työtä.
Mikä on Solamente?
Solamente on sisutusliike Kanariansaarilla Fuerteventurassa. Liike sijaitsi
Villaverdessä noin puolentunnin ajomatkan päässä pääkaupungista.
Solamentestä voit hankkia kaiken tarvitsemasi uuteen sisustukseen. Voit tilata
mittatilaustyönä laajan valikoiman sänkyjä, sohvia, pöytiä sekä rullaverhoja,
lisäksi paikanpäältä löytyy
uskomaton määrä erilaisia pieniä
somistus esineitä, koristetyynyjä
sekä vilttejä ja peittoja.
Liike oli auki arkisin 11-14
aamupäivällä sekä 18-20
iltapäivällä, lauantaisin sekä
sunnuntaisin11-14.
Sisustusliikkeen lisäksi
omistajat tekevät asiakkailleen
erilaisia sisutussuunnitteluja
sekä toteuttavat niitä.

Kulttuurien väliset erot
Sopeutuminen työpaikkaan oli
helppoa, sillä työpaikan omistaja
sekä työntekijät olivat todella
mukavia ja puhuivat erittäin
sujuvaa englantia. Työkielenä
käytin suurimmaksi osaksi
englantia. Tervehdykset ja muut
helpot espanjankieliset sanonnat
puhuin espanjaksi. Olin perehtynyt
espanjan alkeisiin jo ennen matkaa,
mikä helpotti kommunikointia.
Vuorovaikutus oli muiden
työntekijöiden kanssa helppoa kun
pärjäsi pelkällä englanninkielellä.
Asiakkaiden kanssa syntyi joskus
pieni kielimuuri. Asiakkaista
merkittävä osa oli saksalaisia
turisteja sekä myös muualta
euroopasta.

Suomalaisen ja Espanjalaisen työkulttuurin
erot olivat todella selkeät. Kaikkia asiakkaita
tervehdittiin hymyillen ja aina vaihdeltiin
hieman kuulumisia, vaikka ei olisi koskaan
aiemmin tavattu. Työajat olivat joustavat,
joskus pääsin aikaisemmin ja joskus oltiin
yliaikaa. Aikataulut vaihtelivat paljon töissä,
sillä kuorma piti saada purettua kovalla
kiireellä ennen sulkemista. Siestan vuoksi
tavarat jouduttiin siirtämään ulkotilasta
sisätiloihin kesken päivän.

Vapaa-aika ja asuminen
Vapaa-ajalla olimme paljon rannalla sekä
söimme hyvin paikallisissa ravintoloissa.
Vastaanottava organisaatio järjesti
muutaman kerran mahdollisuuden
mennä surffaamaan, mutta en tarttunut
tilaisuuteen sillä merivesi oli todella
kylmää.

Kävimme muutaman kerran
kauppakeskuksessa työkaverieni
kanssa. Tutustuminen paikallisiin oli
todella helppoa, he olivat avoimia ja
mukavia sekä puhuivat melko hyvää
englantia. Kävimme eläintarhassa
kahdesti.

Vuokra-asuntoni hinta oli 350€, jonka
lisäksi jouduimme alussa antamaan 50€
pantin. Työmatkani sujui helposti
bussilla, joka maksoi 1,40€ per suunta.
Taxilla pääsi helposti liikkumaan lyhyet
matkat, hintaa tuli noin euro per
kilometri + aloitusmaksu.

Asuin kahden lohjalaisen tytön kanssa.
Tulimme todella hyvin toimeen ja
olemme pysyneet yhteyksissä myös
palattuamme Suomeen. Asunto oli
kaksio jossa oli tilava keittiö, olohuone,
kylpyhuone sekä kaksi makuuhuonetta.

Mielikuviani kohdemaasta
Kuvani kohdemaasta ei
kauheasti muuttunut. Olen
käynyt useammankin kerran
Espanjassa, joten espanjalainen
kulttuuri oli jo osittain tuttu.
Minua yllätti vain se, että
ihmiset olivat niin iloisia ja
nauttivat täysin elämästään
Kanarialla. Monta kertaa
vastaan tuli ihmisiä jotka olivat
muuttaneet esim. Englannista,
Kanarialle ja kertoivat, että he
eivät koskaan palaisi
alkuperäiseen maahansa.

Fuerteventuran vaaleita hiekkadyynejä
kehutaan koko Kanarian kauneimmiksi
rannoiksi, ja huomasin kyllä että miksi!
Ulkomaanvaihtojakso toi itselleni
varmuutta puhua ennestään
tuntemattomille sekä mennä ulkomaille
töihin. Fuerteventura on vielä toistaiseksi
säilynyt rauhallisimpana lomakohteena
kuin muut Kanariansaarten suositut
lomakohteet, mikä oli mielestäni ihanaa.
Oli hauskaa kun aina ei ymmärtänyt
kaikkea ja joutui käyttämään hieman
”viittomakieltä.”

Itsearviointi
Mielestäni vaihtojaksoni ei olisi voinut
mennä yhtään paremmin! Työpaikkani oli
upea sekä säät suosivat! Sain paljon uusia
yhteyksiä sekä kavereita ja voin luvata,
että aion varmasti käydä
Fuerteventurassa toistekin!
Alkuun oli hieman hankala ymmärtää
Espanjalaista sisustustyyliä verrattuna
suomalaiseen. Suomessa värit ovat
useimmiten harmaita, valkoisia tai vaalean ruskeita. Materiaalit sekä kalusteet
ovat usein luonnonmukaisia pienellä modernilla vivahteella. Espanjalainen tyyli
kun taas oli värikästä ja lämminhenkistä. Toisinaan hieman sekavaa ja
rönsyilevää omaan makuuni. Ensimmäinen viikko meni tutustumiseen liikkeen
tuotteisiin sekä Espanjan tyylin ymmärtämiseen. Toisella viikolla pääsin
toteuttamaan omia näkemyksiäni jossa Espanjalainen tyyli näkyi.
Opin jakson aikana ymmärtämään
erilaisia tyylisuuntauksia. Rohkeus
kokeilla erilaisia sisustus sommitelmia
sekä leikitellä väreillä
ennakkoluulottomasti paranivat.
Kansainväliset valmiudet toimia
erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa
tilanteissa kehittyivät.
Suosittelen kyseistä työpaikkaa kenellä
tahansa kenellä on halua päästä työssä
oppimaan ulkomaille. Työntekijät olivat
todella mukavia ja auttoivat kun apua
tarvitsi. Aika vierähti aivan liian
nopeasti, olisin mielelläni viettänyt
toisenkin kuukauden Solamentessä!

Työ päiväkirja
9.2. Ensimmäisenä työpäivänä tutustuin työntekijöihin sekä itse liikkeeseen. Liike
koostui kahdesta kerroksesta. Ylemmässä kerroksessa sijaitsi kassa sekä
pientavarat kuten maljakot, tyynyt, huovat sekä koriste-esineet. Alakerrassa
sijaitsi show-room, jossa oli huonekalut, valaisimet, sisutuspeilit sekä osa
somisteista. Ulkona oli puutarhakalusteet, riippumatot, suihkulähteet sekä patsaat.
Myymälässä työskenteli omistajapariskunnan lisäksi kaksi ulkopuolista
työntekijää ja minä harjoittelijana. Tutustumiskierroksen jälkeen aloin järjestellä
uusia tuotteita hyllyyn.
10.2 Aamun aloitimme kantamalla pihakalusteet sekä –somisteet ulos. Tämän
jälkeen aloin tehdä tilaa seinän maalaukselle. Tein tarvittavat valmistelut
maalausta varten, kittasin sekä hioin seinän. Laitoin ensimmäisen kerroksen
maalia. Siestan ajaksi pihatuotteet siirrettiin sisätiloihin päivittäin.
11.2 Aamurutiinit. Jatkoin seinän maalausta. Seinän kuivuessa imuroin sekä
järjestelin hyllyjä. Palvelin myös asiakkaita.
12.2. Aamurutiinit. Aloitimme seuraavan seinän valmistelut. Maalasimme seinän,
jonka jälkeen autoin asiakkaita.
13.2 Aamurutiinit. Tänään oli kuormapäivä. Tavaraa tuli n.25 laatikkoa. Purimme
tuotteet ja hinnoittelimme ne. Kokosin uusia huonekaluja sekä autoin asiakkaita
loppu päivän .
16.2. Aamurutiinit. Tänään etsin uusille huonekaluille hyvät paikat showroomista. Etsin myös uusille sisustustuotteille sopivat somisteet, kuten sohvalle
sopivat tyynyt sekä sohvapöydälle maljakon.
17.2. Aamurutiinit. Aloitimme uuden nurkkauksen uudistamisen. Hioimme sekä
maalasimme seinän ja asettelin sinne uudet huonekalut ja somisteet.
18.2. Aamurutiinit. Aamusta saapui kuorma jonka purimme, hinnoittelimme sekä
asettelimme myymälään. Lisäksi kokosin uusia huonekaluja.
19.2. Aamurutiinit. Tein tilaa uusille huonekaluille jotka asettelin nätisti
paikoilleen. Hankin tilaan myös sopivan maton sekä valaistuksen. Graham teki
tarvittavat sähkötyöt. Autoin asiakkaita samalla sisutustyötä tehdessäni.
20.2. Aamurutiinit. Tänään oli todella hiljainen päivä. Asiakkaita oli vähän eikä
tullut uutta tavaraa. Siistin myymälää siivoamalla sekä järjestelemällä tuotteita.
23.2. Aamurutiinit. Kuorma saapui heti aamusta. Tällä kertaa lastissa oli n.30
laatikkoa tuotteita sekä 12 huonekalua, eli iso kuorma! Purimme, hinnoittelimme
sekä asettelimme tuotteita myymälään koko päivän.

24.2. Aamurutiinit. Aamulla siivosin edellispäivän roskia, imuroin sekä pyyhin pölyt.
Jatkoin huonekalujen kasaamista. Autoin asiakkaita.
25.2. Aamurutiinit. Tänään pääsin aloittamaan isoa projektia. Aloitimme hiomalla sekä
tasoittamalla 5 seinää, jotka maalasimme kaikki eri väreillä.
26.2. Aamurutiinit. Projekti jatkui uusien huonekalujen sekä oikeiden valaisimien ja
somisteiden valitsemisella tilaan.
27.2. Aamurutiinit. Tänään saimme projektin loppuun. Lopputulos näytti upealta! Viisi
täysin eri väristä sekä tyylistä tilaa, jotka kuitenkin sointuivat tasaisesti yhteen.
23.2. Aamurutiinit. Autoin asiakkaita sekä siivoilin ympäri myymälää.
24.2. Aamurutiinit. Kuorma saapui aamusta. Purimme tuotteet sekä hinnoittelimme ne.
Kokosin loppupäivän uusia huonekaluja.
25.2. Aamurutiinit. Jouduin aamusta tiivistämään paljon tuotteita show-roomissa sillä
edellispäivän kuormassa oli tullut niin paljon uusia huonekaluja. Lopuksi sain tilan
siistiksi ja yhtenäiseksi uusien sekä vanhojen huonekalujen välillä.
26.2. Aamurutiinit. Tänään myymälään saapui todella suuri mittatilaustyönä tehty
sohvaryhmä kokonaisuus. Autoimme tavaroiden viemisessä kohteeseen.
27.2. Aamurutiinit. Tänään tein paljon uusia pieniä somistuksia sekä hieman uudistin
ilmettä yläkerrassa.
2.3. Aamurutiinit. Tänään jatkoin alakerrassa sisustusten sekä somisteiden esillepanoa
3.3. Aamurutiinit. Kokosin uusia ulkokalusteita ja tein ulkopihalle uusia asetelmia.
Huolehdin pihalla olevien kasvien kunnosta ja kastelusta.
4.3. Aamurutiinit. Pihaamme pysähtyi tänään iso bussillinen turisteja joista osa tuli
myymälään. Päivä oli todella kiireinen.
5.3. Aamurutiinit. Tänään järjestelin varaston.
6.3. Aamurutiinit. Viimeinen päivä! Joimme lasilliset kuohuvaa minun harjoittelun
päättymisen vuoksi. Sain lopuksi valita minulle mieluiset tuotteet muistoksi.

