Matkaraportti
Espanja
Kauneusala
Kevät 2018
Luksia kauneudenhoitoala KOSpt17
Työpaikka: Spa Jardines de Albia,Calle Uribitarte Nº 7 48001 - Bilbao,
http://www.spajardinesdealbia.com
Olimme luokkalaiseni kanssa samassa työpaikassa Espanjassa Bilbaossa 4 viikkoa.

2. Työpaikka oli todella ihana ja viihdyin siellä erittäin hyvin, kaikki työntekijät olivat todella mukavia
ja kaikki oli vähän kuin samaa perhettä ja kaikista pidettiin siellä huolta ja kaikkia kiinnosti todella
paljon meidän asiat, se oli hotellin spa, siellä oli 2 kerrosta, ylhäällä tehtiin perushoitoja ja alhaalla
oli allas ja sauna osastot ja alhaalla tehtiin myös hoitoja. Työtehtäviäni oli pitää paikat kunnossa ja
siisteinä ja harjoitella ja tehdä hoitoja, työtehtäviin meidät minun mielestä perehdytettiin hyvin ja
opetettiin paljon erilaisia hoitaja ja kyllä työtehtävät vastasivat odotuksiani teimme aika paljon
hoitoja mutta sillon kun ei ollut tekemistä istuimme komerossa.
3. Sopeuduin työpaikkaani mielestäni todella hyvin vaikka kaikki ei siellä osannutkaan puhua edes
englantia mutta kaikkien kanssa pystyi silti jollain tavalla kommunikoimaan, ja kulttuuriinkin ihan
hyvin vaikka aluksi jotkut asiat tuntuivat oudolta tehdä mutta kaikkeen kyllä tottui. Käytin työkielenä
englantia ja niiden kanssa jotka ei osannut käytimme google kääntäjää tai viitoimme ja kyllä siinä
alkoi espanjaakin joitain sanoja oppimaan, välillä oli haasteita ymmärtää mitä jokin tarkoittaa mutta
kyllä asiat aina jotenkin sitten ymmärsin. Tervehtimesessä huomasin että pussataan poskille, ja
eroja muutenkin että kaikki oli koko ajan vaan ilosia ja hymyili melkeempä, työajoissa ei oikeestaan
ollut eroja suomalaisiin aikoihin, tauoilla siellä oli kyllä rennompi meno kun suomessa siellä istuttiin
komerossa ja katottiin hauskoja videoita yms ja muutenkin koko ajan oli työpaikkalla sellanen rento
meno vaikka tehtiinkin töitä. Työt organisoitiin siellä ihan hyvin, välillä jotkut vaihtoi asikkaita
keskenään
4. Käytännön järjestelyt oli aika huonot mielestäni, vuokra taisi olla noin 400e kuukaudelta yhdeltä
ihmiseltä ja talossa oli perus jutut pyykkikone, uuni, liesi, mikro, sängyt, sohva, tiskikone olisi voinut
kyllä olla. Töihin piti mennä metrolla ja metrokorttiin meni ainakin 150euroa kuukaudessa koska
meille ei heti kerrottu että pystyy ostamaan kuukausikortin, joten meni aika paljon rahaa
työmatkoihin, mutta metrolla liikuttiin myös vapaa-ajallakin. Asunnon sääntöjä oli että 10 hiljaisuus,
ei saa tupakoida, pitää pitää siistinä yms. varusteista kerroinkin jo, mutta talo oli aika likainen ja
vähän alkeellinen.

5. Vapaa-ajalla olin luokkakaverini kanssa, kävimme syömässä, kiertelimme kauppoja, kiertelimme
ympäristöä ja istuttiin lähi pubeissa kun saatiin sieltä kavereita. Työpaikka ei järjestänyt mitään
erityistä ohjelmaa meille. Tutustuin työkavereihini ja myös paikallisiin ihmisiin nykyään ollaan
facebookissa kavereita.

6. Mielikuvani muuttui kohdemaasta vähän, en ollut ennen kuullut edes Bilbaosta niin olin vähän
silleen että mikäköhän paikka toikin on, mutta siellä oli todella kauniita maisemia ja mukavia
ihmisiä ja oli muutenkin kiva paikka, se yllätti että se oli niinkin iso paikka.
7. Opin omasta kulttuurista että täällä ollaan ujompia ja varovaisempia ihmisten suhteen ja pitää
arvostaa Suomen asioita. Ammattialastani opin että muualla maailmassa tehdään vähän eritavalla
hoitoja ja paljastavammin joitain asioita.
8. Ulkomaanjakso toi valmiuksia että uskallan varmaan matkustella enemmän kun tietää että
pärjää kyllä ulkomaillakin kielen kanssa ja muutenkin. Ammatillisesti se toi valmiuksia varmaan että
pystyy paremmin tehdä hoitoja myös erikielillä ja osaa tehdä hoitoja eri tavalla ja varmaan voi
auttaa työnhaussakin.
9. Suosittelisin kyllä ehdottamasti tätä työpaikkaa muille ja oli kohdemaakin kiva, majoittumispaikka
kannattaisi ehkä olla eri mutta kyllä tuollakin asunnossa pärjäsi. Kannattaa pitää mielessä ennen
lähtemistä ettei odota liikaa eikä kuvittele etukäteen millaista siellä on, ja myös siihen pitää osata
varautua että koti-ikävä varmasti tulee ja ensimmäinen viikko tuntuu varmaan vaikealta siellä.
10. Kokemus oli erittäin hyvä ja maailmaa avartava osaa katsoa ja miettiä asioita eri näkökulmista,
ja siellä oppii todella paljon kun on koko ajan yksin tai yhden ihmisen kanssa ja kaikki muut ihmiset

ei välttämättä ymmärrä, kannattaa myös ennen kun lähtee harkita pystyykö siellä oikeasti olemaan
että ei se pelkkää lomailua ole.

