
Fuerteventura

Työharjoittelu

Ilpo Honkanen 16Asmy1



Omat tiedot ja kohdetiedot

o Oma nimi: Ilpo Honkanen

o Opiskeltava ala: Liiketalous

o Kv-vaihdon ajankohta: 13.1.2019 - 10.3.2019

o Kaupunki ja maa: Fuerteventura, Corralejo

o Työpaikan nimi: Flomadai S.L (DANY SPORT)

o Työpaikan osoite ja/tai webbiosoite: Nuestra senora de carmen N 48



Oppiminen ja ongelmanratkaisu

o Minkälaisia ongelmia kv-jaksolla kohtasin ja miten ratkaisin ne

o Onnekseni en joutunut kokemaan mitään isoja ongelmia. Asumisen kanssa tuli alkuun pieniä 

ongelmia, kun jouduinkin muuttamaan yllättäen, mutta kaikki oli kyllä senkin suhteen järjestelty 

hyvin. Kaikki sujui siis tosi hyvin koko ajan ja siitä olen kyllä iloinen. Totta kai välillä joutui 

etsiskelemään jotain tietä tai paikkaa, mutta puhelimen kartta oli apuna tässä, eikä tarvinnut yleensä 

kauaa metsästää. Ensimmäisen kuukauden jälkeen kyllä osasi paikat jo niin hyvin, että kartan käyttö 

jäi vähemmälle ainakin kotikaupungissa.

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

o Seuraavalla kerralla ottaisin enemmän tietoa kohteen nähtävyyksistä ja must see paikoista ennen 

reissua. Otin kyllä tietoa saaresta ennen reissua, mutta en mielestäni tarpeeksi. Vaikka kävimme 

kyllä monessa paikassa ja näimme paljon, mutta silti jäi vielä jotain näkemättä ja kokematta. En 

kuitenkaan koe, että katuisin sitä, että jokin paikka jäi näkemättä. Onpahan nähtävää seuraavaa 

kertaa ajatellen ;)



Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

o Miten Suomen ja kohdemaan työpaikat eroavat toisistaan:

o Hygienia taso ei vastannut ihan samaa kuin suomessa. Työpaikan takahuoneessa oli aika likaista, toisaalta taas 

myymälä pidettiin hyvin siistinä, koska se harjattiin hiekasta ja luututtiin joka päivä. Minulle selvisi, että työpaikalla 

vilisee aika paljon torakoita...

o Työvaatteet kaikilla ovat lähes samanlaiset. Kaikilla on mustat paidat, joissa lukee "Dany sport". Housut saivat olla 

jotkin urheilulliset esim. juoksuhousut. Itse pidin adidaksen shortseja. Suomessa toimittaisiin varmasti aivan 

samalla tavalla urheilukaupassa.

o Mielestäni työympäristö oli turvallinen, lukuun ottamatta niitä torakoita. Takahuoneessa tosin oli niin ahdasta, että 

löin olkapääni aina laatikkoon ja lopulta sainkin mustelman siihen kohtaan. Voi olla, että se oli myös omaa 

huolimattomuutta...

o Työvälineissä ei ollut mielestäni, mitään sen kummempia eroja. Huomasin että heille selkeästi tärkein työväline 

oli laskin. Nimittäin minun mielestäni helpot prosenttilaskutkin he laskivat laskimella. Toisaalta en itsekään ole 

mikään matematiikan ammattilainen.

o Ergonomiassa ja työmenetelmissäkään en koe suuria eroja suomeen verrattuna. Minulle näytettiin, miten laatikot 
nostetaan oikeaoppisesti, mutta osasin sen myös ennestään.



Mitä asioita sinun piti ottaa huomioon varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja terveytesi ennen 

matkaa sekä kohdemaassa niin työssä kuin vapaa-aikana (esim. rokotukset/lääkkeet jne.)

Ennen matkaa otin A-ja B hepatiitti rokotukset. Matkalle mukaan otin maitohappobakteeri 

lääkkeet, joita aloin syömään jo ennen matkaa. Otin myös perus kipulääkettä ja ripulilääkkeen. 

Näitä olin itse ajatellut ottaa ja apteekissa niitä suositeltiin otettavan myös.

Kohdemaassa jatkoin maitohappobakteerien syömistä joka päivä, jotta välttäisin mahataudin. Ja 

onneksi vältinkin. Pysyin koko reissun ajan pääosin terveenä. Muutamana päivänä kurkkukipu 

vaivasi, mutta se ei estänyt työntekoa.

Pidin hyvää huolta myös käsienpesusta, joka on varmasti omalta osaltaan auttanut siihen, että pysyin 

terveenä.

Tunsin oloni tosi turvalliseksi koko matkan ajan. Koti oli turvallisen tuntuinen ja yhteyshenkilöt 

pitivät minusta hyvää huolta.



Aloitekyky ja yrittäjyys

o 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?

o Mietin tätä kohtaa pitkään enkä vaan saanut millään mieleen mitään, mikä olisi erityisesti saanut 
minut innostumaan tai halua tuoda ideaa suomeen. Paljon kaikennäköistä siellä oli, mutta paljon 
kaikennäköistä meillä on myös täällä kotisuomessa. Yksi asia mitä näkyi paljon, oli jäätelökioskit, 
joissa oli itsetehtyjä jäätelöitä ja hienoja koristuksia. Näitä en ole suomessa nähnyt oikeastaan. Usein 
vain perus ingmannin tai pingviinin jäätelöä tarjolla.

o Mitä sellaista erityisosaamista opit, mitä meillä ei ole Suomessa?

o Opin espanjaa. Se ei ole erityisosaaminen, paitsi minulle ja espanjankielen taitajia löytyy kyllä 
suomesta. Yllätyin siellä ollessani ja nyt suomeen palattuani, että miten paljon sitä espanjankielen 
sanastoa jäikin päähän. Aijon kyllä jatkaa espanjankielen opiskelua.

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

o Seuraavan kerran matkalle lähdettäessä on otettava huomioon asumiskustannukset ja 
lentokustannukset. Nyt niistä ei itse tarvinnut välittää. En usko, että teen näin pitkää matkaa 
lähiaikoina, mutta mikäli matkustan esim. Viikon reissulle se saattaa kustantaa saman verran mitä 
itse käytin koko kahden kuukauden aikana, kun lennot ja majoitus oli jo maksettu.



o Millaisia eroja huomasit Suomen ja kohdemaan välillä työpaikkakäyttäytymisessä?

o Työpaikalla oli tosi erilaista kuin suomen työpaikoissa. Työapaikalla räpläiltiin liian paljon kännykkää tai pelattiin 
tietokoneella. Välillä asiakkaita tuli myymälää ja minä olin ainoa, joka seisoi ja tervehti myymälän puolella ja muut olivat 
nojailemassa kassaan ja selaamassa puhelintaan. Tällainen ei menisi läpi suomessa.

o Kuvaile omaa rooliasi työyhteisön jäsenenä

o Minua pidettiin kyllä lähes yhtenä työntekijöistä. Vuorot suunniteltiin niin, että aina oli ainakin kaksi 
työntekijää paikalla ja välillä minä olin tämä toinen näistä kahdesta. Minut siis otettiin hyvin mukaan.

o Kuvaile työpaikalla olleita vuorovaikutustilanteitasi työyhteisön muiden jäsenten kanssa

o Vuorovaikutustilanteet työyhteisön kanssa oli aluksi ainakin vähän haastavia, koska moni heistä ei puhunut 
kovin hyvää englantia. Tästä syystä minä jouduin/sain opetella enemmän espanjaa, jotta he ymmärtäisivät 
paremmin. Joidenkin työntekijöiden kanssa juteltiin kuitenkin googlekääntäjän avustamana, koska yhteinen 
kieli oli niin vähäinen. Mutta kyllä me toisiamme aina loppujen lopuksi ymmärsimme. Oli kyllä hauska, kun 
he puhuivat minulle joskus espanjaa ja englantia sekaisin.

o Huomasitko erilaisia toimintatapoja verrattuna Suomeen?

o Täällä liikkeessä ei menty kovinkaan paljon kyselemään asiakkailta "Voinko olla avuksi?" Vaan vasta siinä 
vaiheessa, kun asiakas itse kysyy, myyjä auttoi.

Vesivahinko työpaikalla



o Vapaa-ajalla tykkäsin kävellä ympäri kaupunkia ja maata rannalla. Lenkkeily oli myös 

mukavaa uusissa maisemissa. Välillä pelasimme jalkapalloa ja sulkapalloa. Töiden jälkeen 

kävimme kaupoilla tai menimme/menin kotiin hengailemaan. Aina ei jaksanut. Tein tästä 

aiheesta videon. Ajattelin, että kuvilla saisi kerrottua enemmän ja minulta löytyy materiaalia, 

niin olisi kiva käyttää niitä johonkin.



o Tämä reissu on varmasti yksi hienoimmista ja mieleenpainuvimmista reissuista, mitä tulen 
ikinä tekemään. Kaikki tällä reissulla meni vain niin hyvin. Alkuun epäröin reissuun 
lähtemistä yksinään, mutta olen kyllä sitä mieltä, että oli paljon parempi lähteä yksinään 
kuin jonkun kaverin kanssa. Sain tosi nopeasti kavereita ja meistä tuli todella tiivis porukka 
todella nopeassa ajassa, mitä myös kummastelin. Toisaalta helppo ystävystyä siellä, koska 
kaikilla samat lähtökohdat ja kaikki eletään sitä vaihtarielämää. Viihdyin todella hyvin 
corralejossa eli kaupungissa, jossa asuin. Tykkäsin kävellä siellä paikasta toiseen, vaikka 
taksit olivatkin halpoja. Mutta maisemat olivat hienoja ja ilma oli niin hyvä, että kyllä sitä 
jaksoi käyttää aikaa kävelyyn. Siinä ruskettuikin ihan mukavasti samalla. Vähän jäi ikävä 
niitä aurinkorantoja, mutta toisaalta oli kiva palata suomeen näkemään omaa perhettä ja 
kavereita. Kiitos tästä mahdollisuudesta ja kaikesta avusta! Huippua, että sain kokea 
tämän. Lähtisin kyllä uudestaan, mikäli siihen on mahdollisuus joskus!


