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Kv-jaksolle hakeutumien

• Innostuin ideasta lähteä kansainväliselle jaksolle, 
koska pidän matkustamisesta ja haaveeni on ollut 
asua ulkomailla.

• Ensimmäisen kerran kuulin mahdollisuudesta 
Keudan järjestämässä infotilaisuudessa. Kuitenkin 
silloin se ajatus jäi pois.

• Myöhemmin englannin kielen tunnilla Päivi Aiesi
alkoi puhumaan kv-jaksosta ja mahdollisista 
paikoista merkonomeille. Aloimme ottamaan asiasta 
enemmän selvää ja päätimme Alexin kanssa lähteä 
Kanariansaarille Fuerteventuraan.

• Valmisteluihin kului muutama kuukausi. Saimme 
paljon apua ja informaatiota myös Keudan
antamasta valmennuksesta. Mielestäni olimme 
riittävän valmistuneita jaksolle, sillä otimme myös 
itse paljon selvää kohteesta.



Työskentely

• Opiskelen merkonomiksi, joten työskentelin paikallisessa kaupassa nimeltä De Ló.

• Se on pieni kauppa, joka myy asusteita ja vaatteita naisille. 

• Työtehtäviini kuului asiakaspalvelu, myyminen, sekä vaatteiden ja myymälän järjesteleminen.

• Työskennellessä englannin kieleni kehittyi paljon ja opin myös espanjaa. Myös siksi, että siellä ei 

ollut kassaa, vaan kaikki kirjoitettiin espanjaksi ruutuvihkoon. (vestido rojo, camiseta blanco..)

• Liikettä järjesteltiin koko ajan ja sisustettiin uudestaan.

• Minut otettiin hyvin työporukkaan mukaan, eikä siellä ollut syrjivää asennetta ketään kohtaan.

• Sain työskennellä omissa vaatteissa.



Oppiminen ja ongelmanratkaisu

Pärjäsin hyvin ilman suurempia ongelmia, mutta 
kulttuuriero oli kuitenkin melko suuri alkuun.

• Asioihin suhtaudutaan rennosti ja elämä on helppoa, 
kun kaiken voi tehdä mañana eli siirtää kaiken 
huomiselle. Oli se välillä turhauttavaakin, kun 
johonkin asiaan tarvitsi vastauksen. 

• Työpaikalleni mahtui mukaan myös yksi hankala 
työntekijä, mutta jaksoin pysyä positiivisena. 
Onneksi kaikki muut olivat ihania!

• Joka sunnuntai jouduin työskentelemään yksin 3 
tuntia. Muiden ruokatauot venyivät kaksinkertaisiksi 
ja välillä sitä lähdettiin moikkaamaan ystäviä kesken 
työpäivän, jolloin jäin yksin myymälään. Alkuun se 
oli jännittävää, mutta ei sitten, kun oppi liikkeen 
tavat.

• Jotkut espanjalaiset asiakkaat olivat närkästyneitä, 
kun en osannut puhua espanjaa. Opettelin sitten 
espanjaksi tilanteita, kuten voinko auttaa ja 
kertomaan tuotteesta tiedot (väri, hinta, koko, yms.) 
ja rahastuksen.

Mañana es el otro día



Kulttuuri

• huoleton rantaelämä

• “island time” 

• poskisuudelmat

• Surffaus

• illanvietto myöhään yöhön

• Hyvät ruoat ja juomat

(paella & sangria)

• herkuttelu ja kahvittelu

• salsa

• flamenco



Kulttuuri

Asioita, joista en pitänyt…

• asioihin ei jaksettu etsiä ratkaisua

• sähläys

• aikataulujen pitämättömyys

• sovituista asioista ei pidetty kiinni

• työajat saattoivat vaihdella paljon ja 
työpäivä yleensä oli kahdessa osassa 
(esim. 10-14 & 19-21)

• tuotteiden laatu

Asioita, joista pidin…

• ihmiset olivat kilttejä ja avoimia

• tuntemattomienkin kanssa pystyi 
puhumaan

• kaiken ei tarvinnut ollaan niin tarkkaa

• pystyi elämään ilman stressiä 

• rantaelämä

• hyvät ruoat ja juomat

• illanvietot

• halvat hinnat



Mitkä asiat ovat paremmin Suomessa?

• puhtaus

• elintarvikkeiden laatutaso

• järjestelmällisyys

• palkkataso

• elinolot

• terveydenhuolto

• kierrätys

Mitä suomalaisten olisi hyvä oppia kohdemaan 

kulttuurista/ihmisistä?

• espanjalaiset ovat avoimia ja helposti lähestyttäviä 

• poskisuudelmat

• aikataulut pettävät 

• suomalaisien pitäisi oppia elämään huolettomammin ja 

olemaan iloisia



Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

• Hygieniataso oli todella alhainen. Roskat jätettiin kaduille ja kierrätys oli todella pientä.

• Työympäristöni oli turvallinen. 

• Työntekijät tekivät pitkiä päiviä ja suurin osa 6 päivää viikossa.

• Palkkataso on todella alhainen verrattuna Suomeen; keskimäärin 6€/h.

• Työvälineet, joita käytin: siivousvälineet, kassakirja, tikkaat, sekä silitin.

• Työntekijät siivosivat työtilat itse.

• En tarvinnut työkortteja.

Asiat, jotka piti varmistaa ennen matkaa liittyen terveyteen ja turvallisuuteen?

• matkavakuutus

• maksuvälineet

• passi

• rokotukset

• lääkkeet



Majoitus

• Asuntomme oli hyvä ja sieltä löytyi kaikki
tarvittava. Makuuhuoneita oli kolme 2 
hengen huonetta, 2 kylpyhuonetta, olohuone, 
keittiö ja pyykinpesumahdollisuus.

• Asuinalue oli rauhallinen.

• Asuntoon kuului uima-allas.

• Sijainti oli hyvä ja kaupat olivat lähellä. 
Pääkadulle oli kävellen n. puolen tunnin
matka ja siellä sijaitsivat myös meidän
työpaikat.

• Huonot puolet yhteisasumisessa oli se, ettei
pystynyt olemaan omassa rauhassa, eivätkä
kaikki noudattaneet yhteisiä sääntöjä. Se ei
kuitenkaan haitannut, kun tiesin, että sitä
kesti vain sen jakson.



Vapaa-aika
Vapaa-aika

Vapaa-ajasta otimme kaiken irti.

Kävimme kiertelemässä ympäri Corralejoa. 

pyöräilimme tulivuorilla,

kiipesimme tulivuorelle,

kävimme rannoilla, veneilemässä, dyyneillä…

tutustuimme paikallisiin.



Miten jakso vaikutti minuun?

• Kehitin hyvin englannin kieltäni ja 
opin hieman espanjaa

• Opin taloudenhoitoa ja raha-
asioiden suunnittelua

• Huomasin, että aloin arvostamaan
pieniäkin asioita

• Omaksuin uudet tavat hyvin

• Tulevaisuudessa haluan opiskella
matkailualalla ja asua ulkomailla




