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Jaksolle hakeutuminen
 Kuinka päädyit / innostuit hakemaan kv-jaksolle?
- Päädyin hakemaan kv-jaksolle, sillä luokkalainenkin oli menossa myös ja ajattelin, että tämä olisi hyvä
tilaisuus päästä Ranskaan oppimaan sen leipomokulttuurista.

 Mistä / keneltä kuulit / luit ensimmäisen kerran, että sinulla on mahdollista lähteä kv-jaksolle Keudassa?
- Kuulin ensimmäisen kerran ensimmäisenä kouluvuotena luokan opettajalta.

 Oliko valmistautumisesi kv-jaksolle riittävää? Vastasiko odotukset jakson todellisuutta?
- Oletin hieman, että siellä puhuisi englantia enemmän kuin vain yksi henkilö.

 Mitä mieltä olit Keudan antamasta valmennuksesta? Oliko se riittävää?
- Valmennus oli erittäin riittävä.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Minkälaisia ongelmia kv-jaksolla kohtasin ja miten ratkaisin ne
- Ongelmana oli ainakin, että millä bussilla menisi töihin ja mihin aikaan. Ratkaisu oli
kyllä helppo, katsoi vaan bussipysäkillä olevasta kartasta.

- Bussilippujen kanssa oli kanssa ongelmia, sillä meidän piti saada asuntolan koululta
olevalta henkilöltä, mutta hän ei ilmeisesti halunnut kommunikoida Keudan
opettajien kanssa (joten toinen heistä osti meille bussiliput).
 Mitä kannattaa ottaa huomioon / tekisit erilailla seuraavalla kerralla lähtiessäsi
ulkomaille?
- Kannattaa opetella hyvin erilaisia lauseita ja alaan liittyviä sanoja.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
 Miten Suomen ja kohdemaan työpaikat eroavat toisistaan:
* Suomi on paljon hygieeninen maa. Jos Ranskassa joku tuote putosi lattialle, he vain nostivat sen ylös ja vei
myyntiin kuitenkin.
* Työvaatteet oli koululaisilla samat, mutta töissä
ainakin joillakin oli vain valkoinen t-paita ja työhousut.
* Turvallisuudesta sen verran, että joskus ihmiset juoksivat siellä,
ja välillä sinne tuli omistajan lapsi pyörimään.
*Työvälineet oli aika samanlaisia. Ainoat uudet mitä näin, niin
oli omenankuorimisväline, patonginrullaamiskone ja iso patonkiuuni.
* Ergonomia on siellä tärkeää, sillä päivässä joutuu kantaa aika monta painavaa
jauhosäkkiä taikinakoneeseen. Pöydät olivat hyvän korkuisia, joten ei joutunut
työskentelemään epämukavasti.

* Tarvitsitko kohdemaassa pakollisia ”turvallisuuskortteja”
- Kukaan ei ainakaan kysynyt nähdä mitään kortteja.

 Mitä asioita sinun piti ottaa huomioon varmistaaksesi oman turvallisuutesi
ja terveytesi ennen matkaa sekä kohdemaassa niin työssä kuin vapaa-aikana
- En tarvinnut mitään muuta kuin särkylääkkeitä mukaan. Olisin voinut ottaa
influenssarokotteen, mutta en ottanut

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?
- Ranskassa on paljon enemmän leipomoita ja leipureita arvostetaan paljon enemmän siellä.
Harmi, ettei Suomessa asia ei ole oikein niin.

 Mitä sellaista erityisosaamista opit, mitä meillä ei ole Suomessa?
- Opin ainakin paljon erilaisista ranskalaisista leivistä ja kuinka niitä tehdään.

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

käyttää rahaa vähän turhan arasti, sillä pelkäsin että se loppuisi ja olisi kannattanut
ostaa tuliaisia vähän aikaisemmin kuin viimeisenä vapaana päivänä.

 Miten kierrätys toimi kohdemaassa verrattuna Suomeen?
- Leipomossa ei ollut erikseen bio- ja sekajäteroskiksia. Koululla lajiteltiin tölkit ja
pullot erilliseen roskikseen.
 Selitä kiertotalouden periaatteita jonkin tuntemasi tuotteen elinkaaren kautta tai avulla.
- Patonkitaikina laitettiin kohoamaan astiassa, jota oli jo käytetty aikaisemmin
samanlaisen taikinan kanssa. Kun niitä laittoi patonkikoneeseen, välillä se ei
onnistunut, jolloin se taikinapala laitettiin taikinakoneeseen seuraavaa taikinaa
varten.
 Anna kolme esimerkkiä miten eettiset valinnat näkyivät työpaikalla.
- Työpaikalla ei heitetty taikinoiden jämiä roskikseen, vaan ne käytettiin seuraavassa
taikinassa.
- Käytössä oli kotimaisia tuotteita.
- Jos joku tarvittava ainesosa pääsi loppumaan, niin joku meni ostamaan sen kävellen
lähikaupasta.

Tehtäviä matkalle:
 Mitä kieliä puhuit matkan aikana?
- Puhuin

englantia.

 Minkälaisissa tilanteissa käytit vierasta kieltä työpaikalla /vapaa-ajalla?
- Jos minun tarvitsi kysyä jotain töissä, kysyin sen englanniksi ja omistaja haki puhelimensa käyttääkseen
kääntäjää.
 Miten ratkaisit mahdollisia ongelmia?
- Töissä joutui käyttämään aika paljon kääntäjää, sillä vain yksi henkilö osasi ihan hyvin siellä englantia, ja
hän oli yhden viikon poissa.


Miten kohdemaan kulttuuri erosi Suomen kulttuurista pääpiirteittäin

- Ranskassa oli paljon pitempi lounasaika (2 tuntia), ja koulussa oli erittäin paljon riisiä ruokana. Kun käveli
kaupalle, näin, että moni ihminen on ostanut lähileipomon tuoreita patonkeja.

