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Työpaikan nimet
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Jaksolle hakeutuminen
◦ Hakeuduin kv-jaksolle oman Englannin
opettajan ehdotuksen pohjalta, myös
koulullamme järjestetty kv-info sai minut
kiinnostumaan.
◦ Koululla olleet järjestelmät olivat
perusteelliset ja hyvät. Ennen jaksoa
kävimme myös kv-valmennuksessa
Järvenpäässä.
◦ Ennen matkalle lähtöä olisi ollut suuri apu
kuulla lisää kohde maasta/kulttuurista.

Oppiminen ja
ongelmanratkaisu
◦ Paikallinen kulttuuri eroaa Suomalaisesta todella paljon. Kun lähdet vieraaseen
maahan, oma asenteesi on oltava avoin ja koittaa omaksua paikalliset kulttuuri
erot.
◦ Arjen ongelmia ja asioita mitä tulee varmasti vastaan : työajat saattavat vaihdella
ja venyä, paikallinen ajoitus ei ole niin justiinsa ja on ihan normaalia että tullaan
aina 20min myöhässä töihin tai tauolta.
◦ Hygieniataso on myös etelän-maissa huonompaa kuin koto-Suomessa, on myös
normaalia, että mm. Vessoissa ei ole lukkoa, roskiksia säilytetään lattioilla, eri
ötökät viihtyvät öisin sisällä.
◦ Itse pidin paikan yleisestä rauhallisuudesta ja asennoinnista, mutta joskus pieni
muotoinen "hällä väliä" asenne saattoi tuntua oudolta.
◦ Alkuun myös Espanjan päässä ei oikein toiminut mikään. Ilmoitimme työpaikan
kieliongelmista, muttei kukaan ollut valmis niihin puuttumaan. Asiaan tuli
muutos heti, kun olimme yhteudessä Suomen päähän.

Barracuda
Perdomo
On 5-vuotta sitten perustettu
paikallinen venematkavälitys
yritys. Päätuotteita ovat matkat
läheiselle Lobos-saarelle, delfiinija kalastureissut.
Omaan työkuvaan kuului myydä
lippuja, auttaa asiakkaita veneillä
ja tehdä toimistotöitä.

Vapaa-aika ja majoitus
◦ Asuminen tapahtui soluasunnossa, johon majoitettiin korkeintaa 6
ihmistä kerralla ( 2/1hn)
◦ Asuminen muiden kanssa sujui suht hyvin, on kumminkin erilaisia
ihmisiä ja kaikki eivät aina ajattele yhteistä rauhaa/sääntöjä.

◦ Oma asuntomme oli hyvä, ainoa miinus oli suht pitkä kävely matka
töihin.( julkista liikennettä ei ollut )

Ota selvää kohteesta! Etsi netistä
kauppojen, julkisenliikenteen ja
muiden palveluiden asiat
valmiiksi..

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
◦ Työpaikan erot Suomeen nähden eivät olleet ihan samat. Työajat olivat pidemmät ja osan työntekijöiden
päivät olivat jaettu kahteen osaan ( omat työajat 9-14 & 18-20 ).

◦ Juteluani myös monien työkavereideni kanssa kuulin, että palkkatasokaan ei päätä huimaa. Yleinen tuntipalkka
kanariansaarilla on 4€/tunti, jotkut työntekijät myös toimivat ainoastaan komissiolla ilman peruspalkkaa.
◦ Myös työn turvallisuus ja hygienia-taso poikkesivat Suomen perus kriteereistä melko paljon. Kohde maassani
ei tarvittu pakolissia työkortteja tai työtodistuksia.
◦ Matkaa varten varasin tarvittavia lääkkeitä riittävästi, eu-sairashoitokortin ja kävin ottamassa
hepatiittirokotteen.

Isla de Lobos

◦ Paras asia mikä Corralejossa asuessa/töissä ollessa oli ihmisten
avoimuus ja läheisyys. Kävit vapaalla moikkaamassa työpaikalla tai
kaupassa/syömässä niin paikalliset jäivät juttelemaan pitkäksi aikaa.

◦ Yleisinpiä tervehdyksiä olivat paikalliset poskisuudelmat, käden
puristukset ja halit. Suomessa tämmöinen olisi enemmänkin outoa,
mutta pidin siitä.
◦ Joskus jos lähtisin uudestaan pidemmäksi aikaa en muuttaisi oikein
mitään. Budjetin kanssa pärjäsin hyvin alhaisen hintatason takia,
alkuun myös käytin rahaa paljon varovammin.

Aloitekyky ja yrittäjyys

Matka herätti minussa ajatuksen,
että tulevaisuudessa lähtisin
uudestaan ulkomaille vaihtoon tai
jopa asumaan.

