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Työpaikka ja työtehtävät
Työpaikalla oli erittäin mukavat työkaverit jotka olivat hauskoja ja auttavaisia, he auttoivat meidät hyvin alkuun
kaikessa. Työtehtävät täyttivät jokseenkin odotuksia. Teimme enimmäkseen sähkötöitä, automaatiotehtäviä ei
niinkään. Työturvallisuus on täällä suomessa niin korkealla tasolla ja espanjassa ei niinkään, niin
työturvallisuuden taso yllätti.
Viestintä ja työkulttuuri
Osan työkavereiden englanninkielen taito oli erittäin heikkoa, mutta joukossa oli myös muutama joiden kanssa
pystyimme työskentelemään pelkällä englannilla, ne joilla oli heikompi kielitaito pärjäsimme hyvin heidän
pienellä englanninkielen osaamisella ja opimme myös itsekin vähä espanjaa, joten kielen kanssa ei ollut
käytännössä mitään ongelmaa.
Alkuun viestinnässä oli jonkun verran vaikeuksia, mutta muutaman viikon jälkeen ymmärsimme hyvin
toisiamme. Emme olleet juurikaan tekemisissä asiakkaiden kanssa.
Työkulttuuri oli espanjassa jokseenkin erilaisia esimerkiksi kaikki olivat joka aamu iloisia ja tervehtiväisiä ja
tulivat joka aamu juttelemaan meille kaikenlaista mitä oli tapahtunut ja kertoivat selkeästi mitä tuleva työpäivä
pitää sisällään. Työajat erosivat jokseenkin suomentavoista, kahvi ja ruoka tauot olivat paljon lyhyempiä kuin
suomessa, emmekä pitäneet usein edes kahvitaukoja. Töiden organisoimisessa oli välillä vähän laskettu aika
väärin eli monella työmaalla tuli usein kiire että työt saadaan aikataulussa valmiiksi.
Käytännön asiat: majoitus, liikkuminen
Vuokran maksamisessa ei ollut ongelmia, koska olimme hoitaneet asian jo suomessa
Töihin liikuimme enimmäkseen taksilla, joka ei ollut kovin kallis. Päivässä liikkumiseen meni noin 6-8 euroa.
Asunnon säännöt olivat selkeät ja ne kerrottiin meille selkeästi. Asunnon varustelutaso oli hyvä, mitään
puutteita ei ollut.
Vapaa-aika
Vapaa-aikana kävimme paljon urheilemassa mm, kävimme kuntosalilla ja pelaamassa tennistä ja minigolfia ja
uimme tietysti myös paljon. Kävimme myös saaren ja koko Kanarian saarten ainoassa eläintarhassa, mikä oli
erittäin hieno paikka. Vuokrasimme päivää varten myös skootterit, joilla ajoimme saaren toiseen päähän
sijaitsevaan eläintarhaan.

Työkavereiden kanssa vietimme myös vapaa-aikaamme, he pyysivät meitä usein jäämään juomaan muutamat
oluet heidän kanssaan.
Yhden työkaverin perheeseen tutustuimme. Pääasiassa tutustuimme suomalaisiin ja muunmaalaisiin
opiskelijoihin.
Muuttuiko kuvasi kohdemaasta?
Kuva Espanjasta muuttui jonkun verran mm. ihmiset ovat paljon iloisimpia ja avoimempia ja läheisempiä kuin
Suomessa. Meitäkin tultiin joka aamu kättelemään ja kysyttiin onko kaikki hyvin.
Mitä opit ammatillisesti?
Huomasimme, että sähkötyöt tehdään espanjassa vähän erilailla kuin täällä suomessa. Työturvallisuus ei ole
läheskään samalla tasolla kuin täällä, mutta kaikin puolin mahtava kokemus.
Millaisia valmiuksia sait?
Reissu avasi silmiä paljon, että mahdollisuus ehkä joskus mennä jopa Espanjaan töihin olisi mahdollista
kokemani perusteella.
Luulen että joissakin työpaikan etsimisessä on iso etu, että on ollut töissä ulkomailla ja jos joskus sinne tulee
lähdettyä niin ei tule olemaan niin iso muutos kun tietää millaista työkulttuuri siellä on.
Suosittelisitko lähtöä?
Suosittelen ehdottomasti lähtöä ulkomaille työharjoitteluun , jos siihen on vaan mahdollisuus. Jos juuri
Espanjaan haluaa lähteä, niin suosittelemme vähän espanjan kielen opettelemista, koska paikallisten kielitaito
ei välttämättä ole parhaimmasta päästä.

