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Oppiminen ja ongelmanratkaisu

Espanjassa, kuten myös Kanariansaarilla ongelmien hoitaminen hoituu 
helposti. Netti on täynnä tietoa paikoista, reiteistä, bussiyhteyksistä ja 
kaikesta mahdollisesta. Ongelmatapauksissa (sairastumen, hankalat 
työkaverit, poliisin kanssa asiointi) vastaanottava organisaatio –
Espanjassa Education & Mobilty – auttaa sinua tarvittaessa.

Minkälaisia ongelmia matkalla kohtasit ja miten ratkaisit ne 

Ainoa ongelma matkallani oli ensimmäinen työpaikka, jossa en päässyt 
toteuttamaan minulle luvattuja työtehtäviä. Tälläisissä tapauksissa 
Education & Mobilty auttaa sinua etsimään uuden ja vaatimuksiasi 
vastaavaan työpaikan. Onnekseni he löysivät minulle juuri oikeanlaisen 
paikan vanhan tilalle.

Mitä kannattaa ottaa huomioon / tekisit eri lailla seuraavalla kerralla 
lähtiessäsi ulkomaille

En mitään. Kaikki meni niin kuin pitikin.

Olin työharjoittelussa Mosquito Surf S.L. 
yrityksessä (surffikoulu/-myymälä), joka 

sijaitsee Corralejossa, pienessä 
turistikaupungissa Fuerteventura saaren 

pohjoiskärjessä.



Vuorovaikutus ja yhteistyö
Yhteistyö kaikkien kanssa toimi erittäin hyvin ja ilman ongelmia, satunnaisia kielimuuri tilanteita 
lukuunottamatta, mutta niissä tilanteissa auttaa google translate tai oman englanninkielisen ilmaisun 
yksinkertaistaminen.

Uusia ystäviä löysi helposti omista kämppäkavereista, eri asunnoissa asuvista työharjoittelijoista sekä 
omista työkavereista ja heidän kavereista. Vastaanottavan organisaation kautta kaupungissa on paljonkin 
työharjoittelijoita ympäri Eurooppaa – enimmäkseen Suomesta. Heidän keskenäiseen tutusmiseen 
Education & Mobilty voisi panostaa enemmän, jotta ujoimmatkin tapaisivat uusia ihmisiä. Yhteisiä 
illallisia tai retkiä on ilmeisesti tulevaisuudessa suunnitteilla.

Suomi koettiin kylmänä ja pimeänä, mutta kesäisin kauniina ja lämpimänä paikkana, jossa moni haluaisi 
kuitenkin vierailla.



Ammattietiikka
Millaisia eroja huomasit  Suomen ja kohdemaan välillä työpaikkakäyttäytymisessä? 

* Espanajassa työaikoihin vaikuttaa siesta, jolloin liikkeet ovat yleensä kiinni klo 14:00 –
17:00 välisenä aikana (Ei vaikuta surffitunteihin)

* henkilösuhteissa työpaikallani ei ollut suuria eroja. Kaikki olivat kavereita keskenään.

* ammattiylpeys: Tee sitä mistä pidät!

Miten työpaikan pelisäännöt erosivat Suomesta? 

Eivät mitenkään.

Millaisia asioita työpaikallasi arvostettiin?

Luotettavuutta, huumoria, kiinnostusta lajiin ja koko yrityksen toimintaan sekä kuten kaikkialla 
Etelä-Euroopassa; ole sosiaalinen!



Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
Miten Suomen ja kohdemaan työpaikat eroavat toisistaan:

* Hygienia

* Työvaatteet

* Työympäristön turvallisuus: työmailla ei ole kovin tarkkaa

*Työvälineet

* Ergonomia

*Työmenetelmät: joissain yrityksissä laitonta työvoimaa

* Tarvitsitko kohdemaassa pakollisia ”turvallisuuskortteja”

En. Surffikouluttajalla on oltava tarvittavat lisenssit.

Mitä asioita sinun piti ottaa huomioon varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja terveytesi ennen 
matkaa sekä kohdemaassa niin työssä kuin vapaa-aikana (esim. rokotukset/lääkkeet jne.)

Työssä uimataito oli tärkeä ja rokotuksena suositeltava A- ja B-hepatiittirokotus riittää 
Kanariansaarille. Kaduilla ja etenkin yöelämässä käytä maalaisjärkeä. Tarvittaessa kysy 
turvallisuudesta ja vastaavista asioista tuttaviltasi tai jo pidempään kaupungissa asuneilta 
kavereiltasi.

Omalla työpaikallani en 
kohdannut eroja



Aloitekyky ja yrittäjyys

Näitkö kohdemaassa jotain sellaista mitä meillä ei ole Suomessa, 
joka sai sinut innostumaan ja halun tuoda idea Suomeen tai 
heräsikö sinulla jopa kiinnostus oman yrityksen perustamiseen?

Surffikulttuuria, joka on kuitenkin vähäistä Suomessa. Kyseistä 
toimintaa kun ei pysty Suomessa oikein toteuttamaan, mutta 
yhteistyöstä yrityksen kanssa on ollut puhetta, joka mahdollistaisi 
pienyrittäjyyden lajiin liittyen.

Jos lähtisit vaihdon jälkeen uudestaan matkalle niin, miten 
suunnittelisit matkabudjettisi toisin ja mitä muuta tekisit toisin? 

Toimisin samalla tavalla kuin ennenkin, eli ei tarvetta muutoksiin! 
Tosin aina voisi olla vielä pidempään matkalla!



Kestävä kehitys
Miten kierrätys toimi kohdemaassa verrattuna Suomeen?

Muovit, lasit jne. voi lajitella lajittelupisteissä joita löytyy sieltä täältä ympäri kaupunkia. Satunnaisia 
romuautoja parkissa sekä joillain on tapana heittää roskat tyhjille tonteille. Roskat saa viedä ulos vasta klo 
20:00 jälkeen, jolla koitetaan välttää tuholaiseläinten leviämistä, hajuja jne. Kadulla yleisiä roskiksia saattaa 
olla harvassa, mutta kadut siivotaan aikaisin aamulla.

Miten naisten ja miesten tasa-arvo poikkesi Suomesta?

Ei ollut poikkeavia eroja

Kohdeltiinko kaikkia tasa-arvoisesti työssäoppimispaikallasi ikään, kulttuuriin, sukupuoleen, 
seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta jne.?

Kyllä

Oliko kiusaaminen työpaikallasi hyväksyttävää ja miten se näkyi?

Kiusasimme vain toisiamme =) (huom. kaikki kavereita keskenään)

Anna kolme esimerkkiä miten työpaikalla toimittiin taloudellisesti

Surffituntien organisointi (vain yhdellä autolla tarvittaessa), käytetyn ja ylimääräisen tavaran myynti, 
keskittyminen olennaiseen uusissa hankinnoissa!



Estetiikka

Miten seuraavat asiat huomioitiin 
työssäoppimispaikallasi:
◦Siisteys: joka päivä siivottiin ja vietiin roskat
◦Sisustus: surffikulttuuriin liittyvää rekvisiittaa
◦Design: yrityksellä oli itsesuunniteltuja vaatemalleja; 
uusien mallien esillepano
◦Työvaatteet: Yrityksen omia paitoja joita myös 
myytiin asiakkaille



Viestintä ja mediaosaaminen
Mitä kieliä puhuit matkan aikana ja miten tulit toimeen vieraalla kielellä?  Miten ratkaisit mahdollisia 
ongelmia?

Suomea, englantia, espanjaa sekä italiaa. Tarvittaessa pelkistä englanninkielistä ilmaisuasi tai käytä google 
translatea.

Miten käyttäytyminen vuorovaikutustilanteissa erosi Suomen ja kohdemaan välillä?

Ei mitenkään.

Missä tilanteessa kohtasit small talk -tilanteita ja millä tavalla käytit itse ”small talkia”? Anna esimerkkejä.

Asiakkaiden kanssa, työkavereiden tuttavien kanssa, kahviloissa ja ravintoloissa sekä muiden – ei 
suomenkielisten – opiskelijoiden kanssa.

Mitä mediaa seurasit matkan aikana. Miten sait tietää mitä maailmalla tapahtuu?

Suomenkielisiä uutisia sekä sosiaalista mediaa.

Miten pidit yhteyttä työssäoppimispaikkaasi, oppilaitokseesi ja kotiisi?

Whatsapp!



Matematiikka ja 
luonnontieteet

Oliko kohdemaassa erilaiset paino- ja tilavuusyksiköt? Minkälaiset 
yksiköt olivat käytössä ja miten tulit niiden kanssa toimeen?

Espanjassa käytetään samoja yksiköitä kuin Suomessa. Surffilautojen 
koot ilmoitetaan jalkoina ja tuumina.

Oliko kohdemaassa eri rahayksikkö kun Suomessa ja erosiko          
kauppojen hintataso Suomesta (kaupoissa, ravintoiloissa,  
matkustusvälineet)?

Käytössä on sama rahayksikkö eli Euro. Hintataso on kaikinpuolin 
edullisempi, niin kaupassa kuin ravintolassakin (osittain johtuu myös 
Kanariansaarten alhaisemmasta verotuksesta), tosin esim. sushi on 
huomattavasti kalliimpaa kuin Suomessa.

Käytettiinkö kohdemaassa erilaisia maksuvälineitä kuin Suomessa? 
Tarkastele asiaa niin työtekijän kuin itsesi kannalta? 

Ei, mutta ensimmäisen kerran näin kun joku maksoi kellolla…

Erottuiko sähkö- ja lämmitysjärjestelmä Suomesta ja tuottiko se 
sinulle hankaluuksia?

Ei eroja, paitsi lämminvesivaraajan käyttö, joten on syytä muistaa jättää 
lämmintä vettä myös kämppiksille.



Aktiivinen kansalaisuus ja eri 
kulttuurit

Miten kohdemaan kulttuuri erosi Suomen kulttuurista pääpiirteittäin

* ruokatottumukset: Päivälliset vasta illalla. Italialaisella illallisella syödään 
niin pitkään ja paljon kuin pystyy.

* työ- ja ruoka-ajat: Siesta katkaisee työpäivän usein klo 14:00 – 17:00 ajaksi. 
Käytännössä lounas- ja lepotauko.

* pukeutuminen: Ei tarvetta talvivaatteille…

* tervehdykset: Poskisuudelmat.

* vapaa-ajanvietto: Ei suuria eroja. Kavereita tai perheitä nähdään työpäivän 
aikana tai jälkeen.

Koitko kulttuurishokin ja miten se ilmeni ? Mitä oli kohdemaassa liian erilaista?

En

Kohdeltiinko sinua ”ulkomaalaisena”? Miten se ilmeni?

Kaupungissa on niin paljon ulkomaalaisia (myös paljon italialaisia työntekijöitä), ettei juuri 
eroa huomaa. Pidemmän ajan jälkeen myyjät kaduilla ja kaupoissa alkavat tunnistamaan ja 
moikkailemaan.

Mistä kohdemaan asioista meillä suomalaisilla olisi opittavaa? 

Vähemmän stressiä, enemmän ystävien ja perheen näkemistä. Rennompi elämäntyyli.


