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KV-jaksolle hakeutuminen

• Innostuin hakemaan jaksolle, sillä minua kiinnostavat erilaiset 
kulttuurit ja halusin avartaa kokemuksiani alalta.

• Kuulin kv-jakson mahdollisuudesta pian koulun aloitettuani
vastuuohjaajaltani.

• Valmistauduin mielestäni hyvin jaksolle ja odotukset vastasivat 
todellisuutta.

• Kouluni antama valmennus oli kattava, ja Espanjassa ollessani sain 
riittävästi tukea ja neuvoja.



Kommelluksia, ongelmanratkaisua yms...
• Suurimmaksi ongelmaksi Bilbaossa muodostui kielimuuri. Työpaikallani 

englannin kielen osaaminen oli puutteellista, kaupoissa ei voinut kommunikoida 
kansainvälisellä kielellä - jopa hätäkeskukseen soitettaessa piti odottaa 
englannin kielen tulkkia. Kaikesta kuitenkin selvittiin ja ainakin tuli opeteltua 
espanjaa. Opin, että olisi hyvä opetella paikallista kieltä enemmän ennen 
matkalle lähtöä.

• Sairastuin jaksolla ollessani ärhäkkään virukseen, minkä takia jouduin 
menemään päivystykseen. Olin todella tyytyväinen saamaani apuun sairaalassa 
ja tunsin saavani ammattitaitoista huolenpitoa. 

• Positiivinen asennoituminen ja kokemuksen arvostaminen itsessään 
auttoivat selviämään hankalista päivistä tai tilanteista.
• Tukirahat kattoivat jaksoni ruoka- ja liikkumiskulut hyvin. 
Omaa rahaakin toki kului, mutta se oli oma valinta ja olin 
siihen varautunut.



Charamel Gozotegia
Kahvila-konditoria-leipomo
• https://charamelgozotegia.com/
• Kalea Jardines 2, Bilbao
• Työaika 6h/päivä klo 8-14.
• Työvaatetus samanlainen kun meillä koulussa.
• Ruokataukoa ei pidetty, koska erityisesti Välimeren 

maissa ruokailu keskittyy enemmän iltaan. Kesti 
muutaman päivän tottua siihen, mutta napostelin 
sitten työpäivän aikana hedelmiä tai muuta pientä.

• Hygieniataso Suomea alhaisempi, esimerkiksi 
varsinaista käsienpesupaikkaa ei ollut.

• Työergonomiaan kiinnitettiin huomiota, esimerkiksi 
työskentelyasentoihini puututtiin.

• Työturvallisuudessa puutteita, esimerkiksi 
sähköinen sitrushedelmäpuristin ja rikkinäinen 
sauvasekoitin.

https://charamelgozotegia.com/












Asuminen ja vapaa-aika
• Asuin yhdessä kahden suomalaisen kokkiopiskelijan kanssa. 

Myöhemmin soluasuntoomme tuli myös kaksi portugalilaista 
opiskelijaa. Heidän kanssa pääsi puhumaan englantia enemmän, 
mikä oli hyvää harjoitusta.

• Minulla oli oma huone, mutta jaoimme keittiön ja kylpyhuoneen 
yhdessä. Asunnon sijainti oli erinomainen ja yleisilme siisti. 

• Vapaa-ajalla kävin rannalla, otin aurinkoa ja uin. Vietin aikaa myös 
puistoissa ja kiertelin kaupungilla. Suomalaisten kanssa kävin ulkona 
syömässä ja tutustuin Bilbaon yöelämään. Lisäksi kahvilassa 
käymisestä muodostui jokapäiväinen rutiini.

• Hyvä sää, kohteliaat ihmiset, liikkumisen helppous ja upeat puistot ja 
maisemat tekivät kaupungista ihanan paikan asua. Lisäksi 
espanjalaisten elämänasenne ja eläväisyys on asia mitä kaipasin 
palattuani Suomeen.









Yrittäjyys
• KV-jaksolla minulla heräsi kiinnostus oman yrityksen perustamiseen 

tulevaisuudessa. Työpaikalla minua innosti intohimoinen suhtautuminen 
tuotteisiin ja palveluun, sekä aidon kahvilakulttuurin kokeminen.

• Opin paljon monenmaalaisia reseptejä ja erilaisia tapoja valmistaa 
konditoria- ja leipomotuotteita. Mieleenpainuva oli vegaaninen burfi-
leivos, jonka massa valmistettiin kokoonkeittämmällä.

• Työpaikalla oli hienoa nähdä työntekijöiden motivoituneisuus ja ilo tulla 
töihin. Työkavereita tervehdittiin iloisesti, annettiin poskisuukkoja ja 
halailtiin. Päivän aikana vitsailtiin ja kyseltiin kuulumisia, sellaisen ilmapiirin 
haluaisin myös mahdollisesti omaan yritykseeni.



Kestävän kehityksen edistäminen ja työetiikka 
• Mielestäni työpaikalla suhtauduttiin hyvin ja asianmukaisesti 

kierrättämiseen. Muovit ja pahvit lajiteltiin, mutta biojäte heitettiin 
sekajätteiden joukkoon. Muovi- ja pahvijätettä syntyi kuitenkin 
suhteessa enemmän, joten oli hienoa että ne päätyivät 
uusiokäyttöön.

• Oli myös kiva huomata, että leipomossa uudelleenkäytettiin tuotteita, 
kuten pursotuspusseja ja leivinpapereita. Työntekijät osasivat ottaa 
huomioon ekologisuuden ja pyrkivät toimimaan säästeliäästi raaka-
aineiden ja materian kanssa.

• Tasa-arvoisuus toteutui hyvin työpaikalla, työyhteisö oli kirjava ja 
jokaisella oli oma taustansa, silti kaikkia kohdeltiin tasa-arvoisesti, 
eikä ketään syrjitty. Vaikka minun oli vaikea päästä työyhteisöön 
mukaan kielimuurin takia, en kokenut oloani vähempiarvoiseksi.




