Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla
Kauneudenhoitoalan perustutkinto
Työpaikka: Tu es Linda, Rua frei Manuel do sepulcro no 13 8500-680 Portimao
Jakson kesto: 16.3.-22.4.2018
Kerro työpaikastasi, työtehtävistäsi ja perehdyttämisestä niihin.
Työpaikka sijaitsi ohjaajamme kotona. Työtehtäviimme kuului pääasiassa vain pakettihoitojen
tekeminen johon kuului kasvo-,käsi-, ja jalkahoito. Olisimme toivoneet oppivamme muitakin tapoja
tehdä hoitoja ja ettei päivät olisi olleet joka päivä samanlaisia hoitojen suhteen.
Kuinka sopeuduit työpaikkaan sekä kohdemaan kulttuuriin?
Työkielinä käytimme suomea ja englantia
Tulimme hyvin toimeen työpaikkaohjaajamme kanssa ja asiakkaat olivat kuin kotonaan hoitolassa
joka eroaa Suomen kulttuurista.
Työpäivämme kestivät hoitojen verran eli tarkkoja työaikoja meillä ei ollut.
Kerro käytännön järjestelyistä asunnon ja työmatkan suhteen
Vuokramme oli kuukaudessa 600€
Kuljimme työmatkan kävellen, mutta pidemmät matkat liikuimme taksilla.
Meidän piti pitää asunto siistinä asunnon esittelyä varten. Asunnosta löytyi kaikki tarvittava
elämiseen.
Vapaa-aika
Vapaa-ajalla kävimme monissa kauppakeskuksissa ja kiertelimme lähistöllä olevia ”nähtävyyksiä”
kuten pienessä eläinpuistossa. Kävimme vuokraisäntämme kanssa kuuntelemassa jazzia ja
syömässä mukavassa ravintolassa. Kävimme myös tutustumassa Portugalin yöelämään parina
iltana. Sateisina iltoina katselimme sarjoja asunnolla johon nettiä kului todella paljon.
Kävimme työpaikkaohjaajamme kanssa viininmaistelu illassa ja hän auttoi meitä aina tarvittaessa
mm. lääkärikäynneillä.
Vietimme aikaa paikallisten kanssa parina iltana.
Muuttuiko kuvasi kohdemaasta? Miten? Mikä yllätti?
Meillä ei ollut kummallakaan aikaisempaa kokemusta Portugalista, mutta luulimme että maa olisi
siistimpi. Portugali oli kuitenkin kokemuksena mielenkiintoinen ja mukava. Ruokakaupasta
mieleisen ruoan löytäminen oli hankalaa.
Pohdi, mitä opit kokemuksen kautta
Miehille ja naisille oli omia päätteitä lauseissa.
Olimme suomalaisessa hoitolassa, joten mieleen painuvia eroavaisuuksia ei jäänyt muuta kuin
asiakasta kohdeltiin kuin ystävää.
Suosittelisitko muille opiskelijoille tähän kohdemaahan ja/tai työssäoppimispaikkaan
lähtemistä? Mitä tulisi pitää mielessä ennen lähtöä ja miten valmentautua?

Kannattaa miettiä kuinka pitkään on valmis olemaan poissa kotoa erossa perheestä ja ystävistä.
Portimao on kaupunkina hyvä, mutta suosittelisimme ehkä isompaan hoitolaan menemistä, jossa
saisi tehdä erilaisia hoitoja ja pääsisi työskentelemään myös itsenäisesti eikä kaikki samassa
huoneessa saman asiakkaan kanssa. Jos lähdet ystävän kanssa niin mieti oletko valmis jäämään
maahan yksin jos kaverille tuleekin koti-ikävä eikä pystykään olemaan sovittua
työssäoppimisjaksoa kohteessa.
Kerro vapaasti kokemuksestasi tai mieltä painavista asioista.
Kokemus oli kasvattava monella tapaa. Asuimme itsenäisesti ja hoidimme kaikki asiat itse sekä
menimme mukavuusalueelta pois puhumalla muuta kieltä kuin suomea.

