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o Lähdin harjoitteluun, koska minua kiinnostaa kansainvälisyys, eri kulttuurit, työn 
teko ja asuminen ulkomailla

o Kv –jakso antoi turvallisen mahdollisuuden tutustua ulkomailla työskentelyyn.

o Kokemus itsenäistymisestä.

o Nähdä millaista on työskennellä Tarjoilijan alalla ulkomailla.

KV -jaksolle hakeutuminen



• Ongelmaksi Bilbaossa muodostui kielimuuri. Työpaikallani työskentelevien 
englanninkielen taito oli suurimmalta osalta puutteellista

• Ratkaisimme kieli muurin Google translate - sovelluksen avulla

• Elekielellä oli suurimerkitys, he näyttivät ja minä tein perässä

• Ajan myötä aloin itsekin ymmärtämään sanoja ja lyhyitä lauseita

• Työvuoroista huolehtiminen itse, koska työvuorolistaa ei tehty valmiiksi

Haasteitamatkalla



Hotel Gran Bilbao

• https://www.google.com/search?q=hotel+gran+bil
bao&oq=hotel+gran+bilbao&aqs=chrome..69i57j0l
5.4709j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

• Prieto Indalecio Hiribidea, 1 Bilbao

• Työaika 7h/päivä klo 8-15

• Työvaatteet, Mustat tennarit, sukkahousut, musta 
mekko

• Minulle tarjottiin työpaikallani aamupala sekä 
lounas

• Hygieniataso oli erinomainen

• Työergonomiasta huolehtiminen oli erilaista 
Suomeen verrattuna, enimmäkseen työskenneltiin 
yhtä jaksoisesti

• Työturvallisuus erilaista, esim. kokeilla Crocsit
keittiössä

https://www.google.com/search?q=hotel+gran+bilbao&oq=hotel+gran+bilbao&aqs=chrome..69i57j0l5.4709j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8






Asuminen & Vapaa aika

• Asuin aluksi yhdessä kahden portugalilaisen pojan kanssa sekä yhden naisen kanssa 
suomesta. Soluasunnossa porukka vaihtelee kun toiset lähtee uusia opiskelijoita tulee 
tilalle. 

• Myöhemmin asuin kahden suomalaisen naisen kanssa ja yhden portugalilaisen pojan 
kanssa.

• Minulla oli oma huone asunnossa, mutta jaoimme keittiön, kylpyhuoneen ja olohuoneen 
yhdessä. Asunnon sijainti oli hyvä metrolla pääsi kätevästi keskustaan.

• Vapaa-ajalla kiertelin kaupunkia, kävin shoppailemassa, urheilin, tutustuin paikallisiin 
ihmisiin, kävin rannalla ja Guggenheimin museossa, sekä tutustumassa paikalliseen 
yöelämään kavereiden kanssa.

• Aurinko, lämpö, puhdas luonto, kohteliaat ihmiset, elämänasenne, työkaverit, uudet 
ystävät joita jäin kaipaamaan palattuani takaisin suomeen.







Yrittäjyys

• KV – Jaksolla minulle ei herännyt suurta yrittäjyyden kiinnostusta, vaan työskenteleminen  
kiinnostaisi tällä hetkellä enemmän.

• Työpaikalla oli kiva nähdä työntekijöiden motivoituneisuus ja ilo. Työkavereita 
tervehdettiin poskisuukoilla ja halauksin. Työntekijät olivat huumorintajuisia ja ottivat 
minut hyvin vastaa, vaikka emme ymmärtäneet aina toisiamme.

• Opin paljon erilaisia kattaus tekniikoita, pääsin järjestelemään ristiäisiä sekä muita 
juhlapalveluita.



Kestävän kehityksen edistäminen

• Työpaikalla suhtauduttiin hyvin kierrättämiseen. Muovit, pahvit, biojätteet lajiteltiin. 
Jätettä kuitenkin syntyi suhteessa vähemmän kuin suomessa.

• Tasa- arvoisuus näkyi hyvin työpaikalla, työntekijöitä oli eripuolilta maailmaa.

• Työpaikalla työntekijät osasivat ottaa huomioon ekologisuuden ja toimivat 
säästeliäästi raaka- aineiden ja materiaalien kanssa.


