KREIKKA
-matkaraportti

OMAT TIEDOT JA KOHDETIEDOT
Oma nimi: Saranya Pinthang
Opiskeltava ala: Elintarvikeala, Leipuri-kondiitori
Kv-vaihdon ajankohta: 04.11.-08.12.2019
Kaupunki ja maa: Rethymno, Kreikka
Työpaikan nimi: Lioudakis Bakery
Työpaikan osoite : Aggelou Sikelianou 7, 74100, Rethymno, Kreikka

JAKSOLLE HAKEUTUMINEN
➢ Kuinka päädyit / innostuit hakemaan kv-jaksolle?
Olin ollut Ranskassa vaihdossa, oli niin kiva reissu siksi hain uudestaan vaihtoon.
➢ Mistä / keneltä kuulit / luit ensimmäisen kerran, että sinulla on mahdollista lähteä kvjaksolle Keudassa?
Kuulin opettajilta ja kv-infosta. Lisäksi luin vähän Keudan sivustosta.
➢ Oliko valmistautumisesi kv-jaksolle riittävää? Vastasiko odotukset jakson todellisuutta?
Valmistautumiseni kv-jaksolle oli erittäin riittävä. Odotukseni vastaasi jakson todellisuutta.
➢ Mitä mieltä olit Keudan antamasta valmennuksesta? Oliko se riittävää?
Keudan antamasta valmennuksesta oli paljon hyötyä. Osata varautumaan kaikkea
vaikka ei se välttämättä tapahtuikaan.
➢ Tuleeko mieleesi kv-jaksoon liittyviä asioita, joista olisi ollut hyvä kuulla kv-valmennuksessa
tai joista olisit halunnut tietää etukäteen?
Tällä kertaa sain tietää tiedot hyvin ajoissa.

OPPIMINEN JA ONGELMANRATKAISU
➢ Minkälaisia ongelmia kv-jaksolla kohtasin ja miten ratkaisin ne
Tällä kertaa en kohdannut mitään ongelmia, kaikki on mennyt hyvin.
➢ Mitä kannattaa ottaa huomioon / tekisit eri lailla seuraavalla kerralla
lähtiessäsi ulkomaille?
Tutustuisin kohde alue enemmän ennen lähtöä.

TERVEYS, TURVALLISUUS JA TOIMINTAKYKY
Miten Suomen ja kohdemaan työpaikat eroavat
toisistaan:
* Hygienia
Suomessa hygienia on parempi kuin Kreikassa, koska kreikassa
työntekijät pese kädet harvoin.
* Työvaatteet
Ovat yhtä samalainen kuin Suomessa.
* Työympäristön turvallisuus
Työpaikalla on pieni, saattaa tulla välillä törmäyksiä. Pitää
varoittaa muita edessä oleva aina, mutta muuten on ihan hyvä.
*Työvälineet
Samalainen kuin koulussamme paitsi uuni ja takinakone on
erilainen.
* Ergonomia
Muistuttaa aina toisillemme työskentely ryhti.
*Työmenetelmät
Työpaikallani tehdään koko ajan töitä, saa hengähdä hetki kun
odottaa taikina pyörii.

* Tarvitsitko kohdemaassa pakollisia
”turvallisuuskortteja”
Minä en oikea tiedä. Uskoisin, että ei tarvitse, koska
minulla ei ole ainakaan kysytty työpaikalla.
Mitä asioita sinun piti ottaa huomioon
varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja terveytesi
ennen matkaa sekä kohdemaassa niin työssä kuin
vapaa-aikana (esim. rokotukset/lääkkeet jne.)
Vapaa-ajalla kun menen jonnekin ottaa aina kaveri
mukaan tai mennä ryhmänä (ei yksi). Minulla oli omat
lääkkeitä mukana (se oli kyllä hyötyä siellä on vähän
erilainen lääke)

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?

Kreikassa samasta taikinasta voidaan tehdä niin erilaisia tuotteita.
➢ Mitä sellaista erityisosaamista opit, mitä meillä ei ole Suomessa?
Siellä ei oikea ole mitenkään erityistä. Suomessa on monipuolisempaa.
➢ Jos lähtisit vaihdon jälkeen uudestaan matkalle niin, miten suunnittelisit
matkabudjettisi toisin ja mitä muuta tekisit toisin?
Mentäisiin kiertämään näkemään enemmän nähtävyyksiä.

➢

Millaisia eroja huomasit Suomen ja kohdemaan
välillä työpaikkakäyttäytymisessä?
Kreikassa työpaikalla ei ole taukoa.
➢ Kuvaile omaa rooliasi työyhteisön jäsenenä
Tulin toimimaan kaikki kanssa ja auttaa aina
kun he pyytävät. Lisäksi teen aina mitä he sanoivat.
➢ Kuvaile työpaikalla olleita
vuorovaikutustilanteitasi työyhteisön muiden
jäsenten kanssa
Työpaikalla on todella mukava. On tosi
viihtyvä ja rentouttava työpaikka ei ole yhtään
paineita. Työtekijät ovat ystävällisiä.
➢ Huomasitko erilaisia toimintatapoja verrattuna
Suomeen?
Suomessa on paremmin kuin Kreikassa.

➢ Miten kohdemaan työpaikan toimintakulttuuri erosi
Suomesta?
Tervehdyttäminen aamulla ja päivän pääteellä on
suudella poskeen verrattu Suomessa sanoo vaan
Huomenta, Hei, jne…
➢ Millaisia asioita työpaikallasi arvostettiin? Kuvaile
oman alasi työtehtäviä kohdemaassa ja pohdi niiden
vastaavuutta Suomessa alan työtehtäviin
Työpaikallani arvostettiin yhteistyötä ja ahkeruus.
Kreikassa on kova tekemään töitä heillä ei ole
virallisesti taukoa. He tekevät töitä ja hengähdä vasta
kun odotellen taikina pyörii koneessa. He pystyivät
varmasti tekemään töitä myös Suomessa, mutta heille
pitäisi opettaa Suomen hygienia, koska heillä on vähän
erilainen.

➢ Mitä kieliä puhuit matkan aikana?
➢ Miten kohdemaan kulttuuri erosi
Suomi, englanti
Suomen kulttuurista pääpiirteittäin
Siellä ihmiset käyvät kahvilassa ja
➢ Minkälaisissa tilanteissa käytit vierasta kieltä työpaikalla /vapaaulkona syömässä melkein joka ilta.
ajalla?
Keskustele työnantajan kanssa, juttelin matkakaverin kanssa,
kaupan käynnissä.
➢ Mistä kohdemaan asioista meillä
➢ Miten tulit toimeen vieraalla kielellä näissä tilanteissa?
suomalaisilla olisi opittavaa?
Pärjäsin hyvin, mutta välillä oli hankaluuksia
Ei oikeastaan mitään. (mielestäni)
➢ Miten ratkaisit mahdollisia ongelmia?
Pyytä kaverin apua ja käyttämällä puhelimessa kääntäjä

➢ Kuvaile toimintaasi kohdemaassa: Kävin kiertämässä aika paljon kaupungilla. Kävin joka viikonloppu
ravintolassa syömään. Kävin myös muissa kaupungeissa.
➢ Miten järjestit arjen sujumisen kohdemaassa? Mitä opit kulttuuriin tutustumisesta kohdemaassa ja miten otit
niitä toiminnassasi huomioon?
➢ Esimerkiksi asumisen järjestelyt, julkinen liikenne ja reittien etsiminen, puhelinyhteydet, ruokailut/
ruokakulttuuri, vaatetus kulttuuriin sopivasti, työhön liittyviä selvitettäviä asioita
Huone siivoja tulee siivomaan, ei tarvitse siivoa. Ruoka kokan itse tai menen ulos syömään.
Puhelinyhteydet ovat ok. Vaatetus voi pukee niin kuin haluat.
➢ Miten kuvailisit työn lisäksi muuta toimintaasi kohdemaassa vapaa-ajalla
Voisin käydä katsomaan enemmän nähtävyyksiä, mutta energiani loppui aina töiden jälkeen.
➢ Millainen kohdemaasi kulttuuri on ja miten kuvailisit sitä oman kokemuksesi kautta?
Heidän auto liikenne on aika hurjaa, siellä ajetaan miten sattua. Ihmiset ovat yllättäviä mukavia.
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