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1. Kerro, minkälainen oli työssäoppimispaikkasi ja työtehtäväsi?

Työ oli liikkuvaa, mutta päivä alkoi aina toimistolta. Sain työkavereilta joka
aamu kyydin töihin ja takaisin keskustan kupeeseen lähelle majoitustani. Työt
alkoi aina yhdeksältä ja loppui vaihtelevasti klo 19-21 välillä. Päivät olivat pitkiä
ja fyysisesti raskaita. Englantia tällä työpaikalla ei puhuttu joten kommunikointi
tuotti alkuun ongelmia. Sanastoa alkoi pikkuhiljaa kertymään ja loppureissusta
alkoi jo ymmärtääkkin espanjan kieltä. Työtehtäviini kuului asennukset niin
uudiskohteissa kuin saneerauskohteissa. Myös pienet huoltokeikat olivat
yleisiä.

2. Mitä uutta opit?

Opin erilaisia työskentelytapoja ja asennusten kustannustehokkuutta.
Ammatillisesti reissu antoi näkökulmia, mutta työt on saman laisia kuin
suomessa. Työturvallisuus on hieman heikommalla tasolla. Esimerkiksi
saamani työkalut eivät olleet sähkötöihin soveltuvia. Galician alueen
ruokakulttuuri oli sekoitus kaikkea maailmalta. Paikalliset eivät kutsu useasti
ystäviään kylään vaan tapaavat ystäviään kaupungin kahviloissa,
tapasbaareissa, ravintoloissa ja puistoissa. Itsestäni opin reissun aikana paljon.
Oli aikaa hengähtää ja miettiä mitä elämältä haluaa. Tutustuin myös paikallisiin
opiskelijoihin ja vaihto-opiskelijoihin ja sain uusia ystäviä Italiasta, Kolumbiasta,
Argentiinasta, Mexicosta ja tottakai myös Espanjasta. Oli myös mukava asua
yksin ja tuntea vapaus ja vastuu.

3. Työkulttuurien erot?

Espanjassa asennukset toteutetaan mahdollisimman halvalla. MMJ kaapelia ei
käytetty vaan kaikki putkitettiin ja tehtiin ML:llä. Edellä mainittu työturvallisuus
oli ehkä merkittävin ero. Välillä tuli mietittyä kuinka työntekijät eivät satuta
itseään useammin. Kytkeminen tapahtui lähes aina sokeripaloilla. Wagoja ei
käytetty ja tätä ihmettelin suuresti.

4. Mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisu?

Sain ruokamyrkytyksen merenelävistä. Olin tämän takia kolme päivää
sairaslomalla töistä. Myrkytys oli todella raju ja ei ollut kaukana, että olisin
jäänyt sairaalaan tiputukseen. Käytin julkisen puolen terveydenhuoltoa, koska
yksityiselle matka olisi ollut todella pitkä. Sairaalassa minut otettiin heti sisään
ja pääsin ohi jonojen kymmenessä minuutissa lääkärille. Tämän jälkeen hoitaja
vei minut tien toiselle puolelle apteekkiin ja soitti taksin. Vaatimus oli että menen
taksilla majoitukseen ja soitan heti mikäli tilanne menee heikkenee entisestään.
Toinen vaihtoehto olisi ollut jäädä tippaan sairaalaan. Julkinen sairaanhoito
toimi paremmin kuin suomessa jota ihmettelin suuresti. Töissä suurin ongelma
oli kielimuuri mutta siitä selvisi hyvin asenteella ja opiskelemalla espanjan
alkeita vapaa-ajalla.
5. Miksi sinun mielestäsi kannattaa lähteä kansainväliselle top-jaksolle?

Ulkomailla työskentely avaa silmiä, luo uusia kontakteja ja kasvattaa
kokonaisvaltaisesti ihmisenä. Se avaa uusia mahdollisuuksia ja
ystävyyssuhteita. Lämpimästi suosittelen kaikkia lähtemään kansainväliselle
vaihtojaksolle.

6. Miten valmistauduit top-jaksolle? Oliko jotain, mihin olisi kannattanut

panostaa enemmän?
En tiennyt, että Galician alueella ei puhuta juurikaan englantia. Espanjan kieltä
olisi voinut opiskella enemmän ennen reissua. Valmistautumisessa
tärkeimpänä näin asennoitumisen siihen, että mitä vain tulee vastaan niin
selviän. Kun on seikkailuhenkisyyttä ja huumoria matkassa niin
vastoinkäymisetkin menee hymy huulessa.

7. Kerro

lyhyesti myös esim. mitä maksoit asumisesta, kuvaile
paikallisliikennettä, mitä kuukausikortti tms. maksoi, missä söit
päivittäiset ateriasi, kuinka paljon maksoit niistä, kuvaile tyypillinen
työpäiväsi, oliko sinulla kieliongelmia, miten sinuun suhtauduttiin
työssäoppimispaikassa
Asuin huoneistohotellissa joka maksoi noin 600€ kolmen viikon ajalta. Yhteisiä
tiloja oli terassi, keittiö ja pyykkitupa. Huomasin, että olisin selvinnyt
huomattavasti alempitasoisella majoituksella. Töissä oli tunnin ruokatauko ja
söimme aina samassa paikassa tukevan lounaan. Lounaslista oli kattava ja 7€
hintaan kuului pääruoka ja jälkiruoka. Vapaa-ajalla söin paikallisten suosimissa
ravintoloissa. Ravintolaruoka alkoi tökkiä jo viikon jälkeen joten laitoin myös itse
ruokaa hotellilla. Työpaikalla minuun suhtauduttiin hyvin. Kaikki olivat
ystävällisiä ja ymmärsi kielimuurin hyvin. Heräsin klo 8:00 tein aamutoimet ja
kävelin noin 500m isomman tien varteen josta minut otettiin kyytiin klo 8:45.

Siitä toimistolle jolla jaettiin päivän työtehtävät ja otettiin varastolta tavaraa
kyytiin. Klo 14-15 lounas ja tämän jälkeen töitä klo 19-21 asti. Päivän päätteeksi
kyyti samaan paikkaan mistä minut oli aamuisin noudettu.

8. Onko sinulla yleisiä / alakohtaisia vinkkejä muille ulkomaille lähteville

opiskelijoille.
Tärkein vinkki on ehdottomasti hyvä asenne sillä selviää pitkälle.

