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Työpaikka
Manuel & Ariana on pieni yritys jossa tehdään
juhlavaatteita, hääpukuja, mittatilaustöitä sekä
’’couture’’ –asuja muotinäytöksiin ja lehtikuviin.
Heillä on liike ja työtilat Bilbaon keskustassa, PohjoisEspanjassa. Siellä oli kaksi työntekijää, Kriss Ariana ja
Manuel.
Työtehtäväni vaihtelivat sen mukaan, mitä piti ja mitä
halusin tehdä; opettelin kaavoitusta, ompelin
vaatteita, autoin vaatteiden valmistamisessa, edustin
messuilla ja seurasin asiakastilanteita. Työtehtävät
vastasivat oppimistavoitteita melko hyvin, ne olivat
paljon monipuoleisempia kuin tavoitteeni. Toisaalta
se oli hyvä asia, sillä opin uusia, todella hyödyllisiä
taitoja.
Työkielenä käytin lähinnä englantia, välillä messuilla
ja muissa asiakastilanteissa muutaman sanan
espanjaa. Manuel puhuu yhtä hyvin englantia kuin
minä espanjaa ja myöskään asiakkaat ja suurin osa
tapaamistani ihmisistä ei juurikaan puhunut
englantia.
Espanjalainen työkulttuuri ei mielestäni poikennut
kovinkaan Suomesta, tosin työajat olivat aivan
erilaiset. Työpäiväni alkoivat kello 10.30 ja yhden
jälkeen alkoi kolmen tunnin lounastunti, jonka
jälkeen palattiin töihin neljästä yhdeksään illalla.

Käytännön asiat
Ensimmäisen kuukauden majoituin Sestaossa, joka
on Bilbaon esikaupunkialuetta. Sieltä oli matkaa
metrolla työpaikalle noin 25 minuuttia. Asunto oli
mukava ja hyvin varusteltu. Toisen kuukauden
vietin Sarrikossa kahden Omnialais-opiskelijan
kanssa. Sarrikosta oli töihin matkaa vain vartti,
mutta alue ei ollut yhtään niin viehättävä kuin
Sestao. Asunto oli myös kylmempi, eikä niin siisti.
Asuntoni ja matkakorttini oli järjestetty minulle
etukäteen, joten minun ei tarvinnut huolehtia
niistä. Bilbao on melko varakasta aluetta, joten
hintataso lähenteli Suomea, tosin ruoka oli
huomattavasti halvempaa.
Vapaa-aikana kiertelin nähtävyyksissä, kävin
rannalla, vietin aikaa asunnolla ja tutustuin
paikalliseen elämään. Varsinaisesti vapaa-ajan
ohjelmaa ei järjestetty. En tavannut paikallisia
opiskelijoita ollenkaan, olisi ehkä itse pitänyt
kysellä asian perään. Työpaikan väki vei minut
retkelle San Juan de Gastelugaxteen ja Getariaan
Balenciaga-museoon.

Kulttuuri
Kuvani kohdemaasta muutti hieman.
Baskimaa ei vastaa tyypillistä kuvaa
espanjasta; ei flamecoa, toroja tai
aurinkoa. Elämä on melko
keskieurooppalaista. Yllätyin siitä kuinka
elävä kieli euskara on, ja kuinka
perinteistä elämä siellä vietetään. Kaikki
ruoka laitetaan itse, puolivalmisteita tai
valmisaterioita löytyi hyvin vähän,
ihmiset pukeutuivat siististi kaupungille
ja lapset olivat mukana jopa iltaisin
baareissa. Pienetkin ruokakaupat ovat
kiinni sunnuntaisin ja pyhäpäiviä oli
vähän väliä.

Kokemus
Kokemuksen kautta opin sen, että
suomalaiset ovat ahkeria sekä
työhalukkaita. Suomessa syödään todella
käsiteltyä ruokaa ja vietetään vähemmän
aikaa perheen kanssa.
Ammattialastani opin että menestyäkseen
pitää verkostoitua kaikkien kanssa, oma
persoona on myös mainosta ja että ihmiset
haluavat laatua.
Ulkomaan jakso toi valmiuksia selviytyä
paremmin vastoinkäymisistä, sekä toi
itsevarmuutta, niin ammatillisesti kuin
henkilökohtaisestikin. Ammatillisesti teen
huomattavasti parempaa ja
korkeatasoisempaa ompelujälkeä. Opin
myös uuden, helpomman
kaavoitusjärjestelmän. Sain kokemusta
messuista sekä muotinäytöksestä.
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Vinkkejä
Suosittelisin lämpimästi muille lähtöä Bilbaoon ja
tähän yritykseen. Tosin on sanottava, että minun
oletettiin osaavan paljon enemmän kuin osasin,
varsinkin kaavoituksen osalta, joten lähtevän
opiskelijan olisi hyvä olla jo valmiiksi aika hyvä.
Ennen lähtöä kannattaisi opetella ja kerrata kaikkea
koulussa oppimaa, sillä oppikirjat ja monisteet ovat
aika kaukana kotona. Kieltä kannattaisi myös opetella
mahdollisimman paljon ,sillä espanja kuuluu maihin,
jossa oletetaan että omalla kielellä pärjää missä
tahansa ja muita kieliä ei välttämättä tarvitse
opetella.
Kannattaisi ottaa mukaan kaksi maksukorttia ja pitää
mukana varakäteistä, eikä tuhlata sitä ja olettaa, että
laittaa sen takaisin jossain vaiheessa… Asunnot ovat
hieman kosteita ja viileitä. Tv ja dvd:t ovat kaikki
espanjaksi dubattuja, joten ajanvietteeksi voisi ladata
läppärille tai muisttikulle suomalaisia tai
englanninkielisiä elokuvia ja sarjoja.
Kannattaa olla joustava ja ottaa mukaan asenne, että
kaikki kokemukset ovat jollain tavalla hyväksi. Pitää
tehdä virheitä jotta oikeasti oppii.

