Työharjoittelu Espanjassa
Opiskelen eläintenhoidon ammattitutkintoa, suuntaudun eläinkaupan- sekä hoitolanalalle.
Työharjoittelupaikan nimi on Tail Torrox. Olin harjoittelujaksolla yhteensä kolme viikkoa. Tail Torrox on
rescue-koiratarha. Sen kaikki työntekijät ovat vapaaehtoistyössä. Tarhalla oli n. 80koiraa. Pentuja ja aikuisia.
Työtehtäviini kuului kenneleiden sekä häkkien siivous. Koirien ruokintaa, ulkoilutusta ja kouluttamista.
Myös pyykinpesua, lääkitsemistä ja kynsienleikkuuta. Perehdytys oli hyvä, ja aina sai kysyä apua jos ei ollut
varma mitä tekee. Työtehtävät vastasivat odotuksiani ja pääsin tekemään enemmän kuin odotin.
Työpaikkaan sopeutuminen oli suht helppoa. Työkieleni oli pääasiassa englanti. Aluksi oli jonkin verran
haastetta sanastojen kanssa. Kommunikointi oli hiukan hankalaa, mutta pikkuhiljaa helpotti.
Työkulttuurissa en huomannut eroja. Kaikki tuli ajallaan töihin ja taukoja ei pidetty liikaa. Yksi
vapaaehtoistyöntekijä teki työnsä vähän sinne päin ja saattoi tehdä omiaan. Se hidastutti välillä työntekoa.
Muuten ei mitään valittamista.
Asuminen
Asuimme espanjalaisnaisen kotona pienessä “omakotitalossa” 5minuutin kävelymatkanpäässä työpaikalta.
Meitä oli kaksi opiskelijaa ja jaoimme pienen huoneen. Kolmeviikkoa maksoi 420€ per henkilö. Maksoimme
vuokran melkein heti Espanjaan saavuttuamme. Vuokranantaja oli todella rento ja mukava. Saimme käyttää
taloa vapaasti. Meille oli varattu tilaa jääkaapista ja saimme tehdä vapaasti ruokaa ja lainata astioita.
Vuokranantaja jopa vaihtoi lakanoitamme meidän ollessa töissä.

En liikkunut julkisilla ollenkaan, sain tarvittavat kyydit tarhan yhdeltä työntekijältä. Asunto oli hyvällä
paikalla. Työpaikka, kauppa ja ranta oli vain pienen kävelymatkan päässä.
Vapaa-aika
Vapaa-aikaa oli aika niukasti, halusimme tehdä töitä myös iltapäivisin. Vapaapäiviä oli 3, silloin kävimme
lähikaupungissa tippukiviluolassa ja shoppailemassa. Kävimme myös toisena vapaapäivänä eri kaupungissa
kiertelemässä isoa kauppakeskusta. Rannalla kävin viisikertaa kolmenviikon aikana. Iltaisin söimme
ravintoloissa ja kävimme kaupassa. Tarhan työntekijä keksi meille tekemistä ja kuljetti meitä. Se oli todella
iso apu!
Kuva kohdemaasta
Kuva kohdemaasta muuttui hiukan negatiivisesti. Tuli erittäin selväksi, ettei espanjalaiset arvosta eläimiä
ollenkaan. Sää oli lämpimämpi kuin luulin (+30astetta lähes kokoajan). Ja se, että sunnuntaisin kaikki kaupat
ovat kiinni. Ihmiset liikkuu suurimmaksi osaksi iltaisin myös lasten kanssa. Maassa oli myös halpaa!
Matka avasi silmiä. Tajusin kuinka hyvin asiat Suomessa on. Espanjassa oli roskia joka paikassa. Luonto oli
karua. Ammatillisesti heräsin juuri siihen, kuinka huonot olot eläimillä voikin olla. Ja kuinka paljon niitä
hylätään.

Mitä opin
Opin puhumaan paremmin englantia ja kulkemaan lentokentillä. Ammatillisesti opin paljon erilaisista
koirista ja niiden koulutuksesta. Näin eri sairauksista kärsiviä koiria ja niiden hoitoa. Tajusin myös sen
kuinka riippuvaisia hyväntekeväisyysjärjestöt ovat ihmisten lahjoituksista.

Suosittelisitko paikkaa ja kohdemaata muille?
Suosittelen lämpimästi työharjoittelua Espanjassa. Ja suosittelen myös Tail Torroxia. Työ on kuitenkin
todella rankkaa henkisesti, koska siellä näkee paljon surullisia asioita. Ei ehkä herkimmille ihmisille paras
paikka.

