
Hyvä tietää ennen kv-jaksoa



Mobility Friends on kansainvälisiä työssäoppimisjaksoja ja 
kielikursseja järjestävä ja välittävä firma Portugalin 
Barceloksessa. 

Video heidän toiminnastaan: 
https://www.youtube.com/watch?v=uzCLFjbiYGQ

Mobility Friends hankkii opiskelijalle majoituksen, 
lentokenttäkuljetukset ja työssäoppimispaikan kohteessa. He 
myös auttavat ongelmatilanteiden sattuessa ja ovat tukena 
tarpeen tullen kohteessa.

Saat tietää ennen ulkomaanjaksolle lähtöäsi asuntosi 
osoitteen, työpaikan nimen ja osoitteen sekä Mobility
Friendsien yhteyshenkilön nimen ja puhelinnumeron. 
Tallenna ne kännykkääsi helposti saataville ja ota ne myös 
kirjallisena mukaan käsimatkatavaroihin. 

https://www.youtube.com/watch?v=uzCLFjbiYGQ


MOBILITY FRIENDS
▪ Vastaanottaneet yli 13 000 opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä projekteihin, työssäoppimana ja kielikursseille.

▪ Hyvä video opiskelijan vaihtojakson eri vaiheista Mobility Friendseilla:

▪ https://www.youtube.com/watch?v=uzCLFjbiYGQ ja 

▪ Video campuksesta: https://www.youtube.com/watch?v=jp8IJic7W-A&feature=youtu.be

▪

https://www.youtube.com/watch?v=uzCLFjbiYGQ
https://www.youtube.com/watch?v=jp8IJic7W-A&feature=youtu.be




Päivä 1.

• Vastaanottavan organisaation kuski tulee hakemaan sinua Porton 

lentokentän tuloaulasta. Hän odottaa sinua Suomen lipun kanssa. Tai 

portugalilaiseen tapaan sinä saatat hiukan odotella, jos kuski on 

vähän myöhässä ☺. Portugalissa aikakäsite on laaja ja liukuva ☺

• Kuski vie sinut majoituspaikkaan. Siellä sinulle näytetään paikat, 

huoneesi ja kerrotaan paikan tavoista. 

• Matkustuspäivänä opiskelijat yleensä haluavat ensimmäisenä etsiä 

lähimmän kaupan (jotta saavat ostettua ruokaa) ja tutustua 

naapurustoon. Lopun iltaa saa levätä. 

• Vinkki: Osta aamulento kohteeseen, jotta saavut perille päivällä, ja 

sinulla on aikaa tutustua paikkoihin ja käydä kaupassa valoisan 

aikaan. Tämä vähentää myös ensimmäisten päivien kulttuurishokkia 

ja pääset kiinni arkeen nopeammin.



▪ Jos asut yksityisasunnossa, kysy rohkeasti 
kuskilta miten astianpesukone ja 
pyykinpesukone toimii ja tuleeko ottaa jotain 
huomioon käyttäessään lämmintä vettä ja sähköä. 
Portugalissa niitä täytyy hieman säännöstellä.

▪ Kysy kuskilta kaikki mikä mietityttää asuntoon ja 
sen naapurustoon liittyen, esim. missä lähin 
kauppa ja bussipysäkki sijaitsee.



• Sinulla on jakson ajan nimetty yhteyshenkilö 

toimistossa, johon voit olla yhteydessä kun sinulle 

tulee kysymyksiä tai ongelmia vaihdon aikana. 

• Saapuessasi varmista kuskilta, kehen voit olla 

yhteydessä, tallenna hänen numero ja avaa heti 

yhteys yhteyshenkilöösi whatsappin kautta.

• Mobility Friendsien toimiston joka päivä aamusta 

iltaan toimiva numero on: +351 253 823  321. 

(Tallenna se puhelimeesi jo nyt ☺ )



Päivä 2.

Seuraavana päivän vierailette työpaikalla Mobility Friendsin henkilökunnan jäsenen 

kanssa. 

Saat ilmoituksen edellisenä päivänä tai samana aamuna, monelta sinut haetaan 

asunnolta / milloin sinun on oltava valmiina lähtöön.  Portugalilaiseen tapaan he ovat 

luultavasti myöhässä ilmoittamastaan ajasta ☺ :D 

Mobility Friendsien henkilökunta näyttävät sinulle reitin työpaikalle, kertovat 

tarvittaessa mitä pysäkkejä tarvitset työmatkallasi ja infoavat sinua 

bussiaikatauluista. Jos asut kampuksella, sinulle järjestetään kyyti joka aamu töihin 

ja  iltapäivisin takaisin kampukselle. Mobility Friendseilla on paljon pakettiautoja ja 

yritykseen palkattuja kuskeja kyyditsemässä opiskelijoita.. 

Työpaikalla pidätte aloituskeskustelun, allekirjoitatte Learning agreementin ja 

sovitte työajoista.

Huom. Jos sinulla on jokin epäselvää, sinulle ei kerrota edellä mainittuja asioita tai et 

ymmärrä ensimmäisellä kertomalla heidän puhettaan, , NIIN KYSY! ☺ Ei ole 

olemassa tyhmiä kysymyksiä.

Mobility Friends on olemassa auttaakseen opiskelijoita. Portugalilaisessa 

kulttuurissa ei ole tapana tehdä tarkkoja infoja ja suunnitelmia etukäteen. He elävät 

hetkessä. He ottavat rennosti ja olettavat, että jos opiskelijalla on jotain kysymyksiä 

mielessä, he kysyvät ☺

Työt aloitat seuraavana arkipäivänä, eli todennäköisesti päivänä 3. (riippuen onko 3. 

päivä viikonloppu vai arkipäivä). Työpäivät ovat yleensä ma-pe, riippuen 

työpaikasta. 



Bussi:

Barceloksen sisäinen bussilippu ostetaan suoraan bussista kuskilta. 

Barceloksen sisäiset bussiaikataulut ja linjat: https://www.cm-
barcelos.pt/viver/mobilidade/barcelos-bus/

Barceloksessa on kaksi bussilinjaa: Keltainen ja punainen. Kysy Mobility 
Friendseilta minkä bussilinjan kohdalla majoituspaikkasi on..

->Kuvassa olevan bussilinjan nimi on Torre Ampal, se löytyy keltaisen
linjan varrelta.

Juna:

Junalippu kannattaa myös ostaa suoraan juna-asemalta. Varmista
virkailijalta ajankohtaista paperista juna-aikataulua.

Juna-aikataulut muihin Portugalin kaupunkeihin: 
https://www.cp.pt/passageiros/en/train-times

Junamatka Portoon kestää 1-1,5h ja maksaa alle 5e.

Hyvä pysäkki jäädä pois on nimeltään Porto Sao Bento (viimeinen pysäkki, 
joka sijaitsee Porton kaupungin keskustassa). 

https://www.cm-barcelos.pt/viver/mobilidade/barcelos-bus/
https://www.cp.pt/passageiros/en/train-times


Mihin pitää varautua:

• Ota paljon käteistä mukaan. 
Todella harvassa ravintolassa tai 
pikkukauppassa käy kortti. Suurin
osa kaupoista Barceloksessa on 
pieniä kauppoja tai 
tienvarsimyymälöitä. 

• Lokakuu- maaliskuu: Ota lämmin
vettä kestävä ulkotakki, vaikka
kuvittelisit, että kohteessa on 
lämmintä. Ilma on kosteaa,  sateista, 
tuulista ja tuntuu kylmältä. Sisällä
on aina kylmempi kuin ulkona. 

HYVÄ TIETÄÄ:





Mihin pitää varautua:

• Kampuksella on paljon toimintaa
maaliskuu-syyskuu välisenä aikana, 
jolloin se on täynnä opiskelijoita eri
Euroopan maista, erityisesti Itä-
Euroopasta Muuna aikana vuodesta
ulkomaista vaihtariseuraa ei välttämättä
löydy.

• Kampus sijaitsee kaukana keskustasta. 
Barceloksen keskustaan voi mennä
illalla tai viikonloppuna joko itse
tilaamalla taksilla / Überilla (omalla
vastuulla). Kysy taksin hankkimiseen
ohjeet Mobility Friendseilta.

• Kampukselta pääsee kauppaan joko
kävellen (n.2km), tai Mobility Friendsien
kyydillä sovitusti.

• Mobility Friends järjestää maksullista
viikonloppuohjelmaa, mm. retkiä ja 
kulttuuriohjelmaa Portugalin eri
kaupunkeihin. Näihin retkiin kuuluu
ruoka, kuljetus ja ohjelma. Retkiin
osallistuvat kampuksen opiskelijat.

• Kampuksella majoittuessa opiskelijoille
on järjestetty kyyti töihin ja takaisin joka
arkipäivä (on maksuillinen palvelu, vie 
huomattavan osan apurahasta). 

HYVÄ TIETÄÄ
KUN ASUT

KAMPUKSELLA:



▪ Campuksen osoite: Rua do Loteamento do Jardim s/n - Gamil - 4755-221 Barcelos

▪ Organisaation nettisivut:  http://mobilityfriends.org/

▪ Mobility Friendseillä majoittuminen on yleensä heidän campuksellaan. 

▪ Nää millaista campuksella on videolta: https://www.youtube.com/watch?v=jp8IJic7W-A&feature=youtu.be ja ilmasta
käsin dronella kuvattu videopätkä kampuksesta: https://www.youtube.com/watch?v=tBtn3WId9D8&feature=youtu.be

▪ Campuksella jokaisella opiskelijalla on joko oma makuuhuone (voi toivoa omaa huonetta/ toisten vaihto-opiskelijan 
kanssa. Huoneessa on 1-8 hlö. Vessat ja suihkut jaetaan huonetoverien kanssa. Jokaiseen huoneeseen kuuluu myös 
jääkaappi, lavuaari, mikro ja vedenkeitin. 

▪ Opiskelijalle tarjotaan majoituspaikassa ruokailuja: aamupala, (lounas) ja päivällinen campuksen ruokalassa. 
Campuksella ei ole keittiötä, eli siellä ei voi tehdä ruokaa. Joka huoneessa on jääkaappi.  Joissain huoneissa on mikro.

▪ Majoituksen hintaan kuuluu petivaatteet ja pyyhkeet (sheets, blankets and towels). Siivooja käy vaihtamassa petivaatteet
muutaman kerran kuussa. 

▪ Asunnosta löytyy majoittujille ilmainen Wifi

▪ Pyykkiä voi pestä hintaan 4,5e/täysi koneellinen pyykkiä. Tämän opiskelija maksaa kohteessa itse. (varaa käteistä)

▪ Campuksella on kaikilla vaihto-opiskelijoille yhteiset ajanviettotilat (uima-allas ulkona, sisällä pingispöytä, opiskeljoiden
yhteinen olohuone ja “diskotila”, grillauspaikka, jalkapallo ja –lentopallokenttä, minigolfrata sekä ulkokuntosali.

http://mobilityfriends.org/
https://www.youtube.com/watch?v=jp8IJic7W-A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tBtn3WId9D8&feature=youtu.be












▪ <- videolla: Ison ryhmän huone: 
makuuhuone-keittiö, vessat ja suihkut



▪ Etelä-Eurooppassa asunnon ilmanvaihto tapahtuu käytännössä ikkunoita avaamalla. On 
tärkeää, että asunnoissa pidetään ikkunoita auki mahdollisimman paljon (heti kerätessä, 
kotiin töistä tullessa ja siellä aikaa viettäessä. Mahdollisesti jätä jokin ikkuna koko päiväksi 
auki. Tämä on normaali käytäntö maltalaisille, espanjalaisille, portugalilaisille, italialaisille 
ym. Välimeren maista tuleville. Näin he myös säästävät sähköä. He ihmettelevät meitä 
pohjoismaalaisia, jotka pitävät ikkunoita kiinni jottei sähköä kuluisi. 

▪ Myös talvisin ikkunoita availlaan, ihmiset ovat tottuneet käyttämään enemmän vaatteita 
talvisin myös sisällä. 

▪ Ikkunat ovat yksilasisia ja asunnot kivirakenteisia. Ne ovat pohjoismaalaisille yllättävän 
kylmiä. Kannattaa varautua ottamaan talviaikaan villasukat ja lämpimämpää, pitkähihaista 
vaatetta mukaan. 


