
 

Omat tiedot ja kohdetiedot 
Oma nimi: Silja Autti 

Opiskeltava ala: Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori 

Kv-vaihdon ajankohta: 4.11.-8.12.2019 

Kaupunki ja maa: Rethymno, Kreikka 

Työpaikan nimi: The Cream Society 

Työpaikan osoite: Moatsou 53, 74100, Rethymno  

 

Jaksolle hakeutuminen 
 

Kuinka päädyit/innostuit hakemaan kv-jaksolle?  
• Hain kv-jaksolle, koska halusin kokeilla millaista on työskennellä ulkomailla sekä 

kehittämään lisää tuntemusta alaani kohtaan. 

 

Mistä/keneltä kuulit/luit ensimmäisen kerran, että sinulla on mahdollista 

lähteä kv-jaksolle Keudassa? 
• Kuulin kv-mahdollisuudesta ensimmäistä kertaa melkein heti, kun tulin opiskelemaan 

Keudaan vuonna 2017. 

 

Oliko valmistautumisesi kv-jaksolle riittävää? Vastasiko odotukset jakson 

todellisuutta? 
Mitä mieltä olit Keudan antamasta valmennuksesta? Oliko se riittävää? 

• Keudan antama valmennus oli erittäin hyvä sillä siellä käytiin kaikki asiat hyvin tarkasti 

läpi, miten kannaattaa varautua matkaan, mitä matkan aikana voi tapahtua yms. 

  
Tuleeko mieleesi kv-jaksoon liittyviä asioita, joista olisi ollut hyvä kuulla kv-

valmennuksessa tai joista olisit halunnut tietää etukäteen?  
• Ei 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
 

Minkälaisia ongelmia kv-jaksolla kohtasin ja miten ratkaisin ne  
• Esim. 

1. Aukioloajat. Oli välillä haastavaa ja hieman hämmentävääkin kun joskus 

katsoimme netistä paikkojen aukioloaikoja ja jotkut eivät pitäneet ollenkaan 

paikkaansa kun oli netistä katsonut. Mutta se ei juuri ollenkaan haitannut kun 

yleensä asia meni niin että paikat olivat auki silloin vaikka olimme katsoneet, 

että se on kiinni. 

2. Huoneessa ei ollut mikroa joka tuotti hieman hankaluuksia alussa, mutta 

loppujen lopuksi emme olisikaan tarvinneet sitä. Huoneessa ei myöskään ollut 



mitään pyykinpesukonetta yms., joten ostimme sitten kaupasta pesuainetta (?) 

ja pesimme vaatteet huoneemme ammeessa. (Olisi ollut kyllä tarjolla 

pyykinpesupaikkoja mutta emme sitten koskana käyttäneet sitä) 

Mitä tulevien kohteeseen lähtevien Keudan opiskelijoiden olisi hyvä tietää 

kohteen kulttuurista ja elintavoista 
• Kannattaa ottaa jonkin verran mukaan käteistä sillä jossain paikoissa ei voi käyttää 

korttia, ihmiset ovat liikkellä enemmän ilta-aikaan (varsinkin viikonloppuisin) joten 

menoa ja meininkiä on jokseenkin, kannattaa myös varautua kaikin tavoin siellä 

olevaan liikenteeseen kun suurin osa ajaa siellä miten sattuu (koskaan ei tiedä tuleeko 

sieltä murkan takaa tule joku vaikka kuinka monta kertaa on varmistanut ettei sieltä 

tule ketään) 

Mitä kannattaa ottaa huomioon/tekisit eri lailla seuraavalla kerralla lähtiessäsi 

ulkomaille? 
• Kannattaa ottaa huomioon, että onko sillä aikavälillä, kun on ulkomailla jotain 

juhla/pyhäpäiviä yms. jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa itseesi. 

Asioita, joista et pitänyt kohdemaassa ja sen kulttuurissa? 
• En pitänyt siitä kun ihmiset siellä ajoivat välillä miten sattuu esim. Menivät punaisia 

päin, pysäyttivät autonsa/moponsa keskelle tietä, ja tuntui siltä etteivät piittää 

jalankulkijoista pätkän vertaa kun eivät koskaan ylittää suojatietä ja saattoivat melkein 

ajaa päälle vaikka ihan varmasti näkevät että joku ylittää tietä. En myöskään pitänyt 

siitä kun 99% kaupassa käyneistä ihmisistä ottivat muovipusseja eikä kenelläkään ollut 

minkäänlaisia reppuja, kangaskasseja, laukkuja yms. mihin olisivat voineet laittaa 

isommatkin ostoksensa. Ja kaiken lisäksi kyseiset muovipussit olivat huomattavasti 

pienempiä kuin Suomessa.  

Asioita, joista pidit kohdemaassa ja sen kulttuurissa? 
• Ihmiset olivat mukavia ja ystävällisiä, suurin osa asioista oli paljon halvempia kuin 

Suomessa mutta jotkut asiat olivat taas 2x kalliimpia joka oli hämmentävää esim. 

Hammastahna ja shampoo. 

Mitä meidän suomalaisten olisi hyvä oppia kohdemaan ihmisistä tai 

kulttuurista? 
• Että olisimme enemmän positiivisempia. 

Millaisten asioiden koet olevan paremmin Suomessa kuin kohdemaassasi? 
• Liikenne, se että suurin osa kaupassa ei ota muovipusseja, kierrätys, 

Mitä opit jaksolla? 

• Uskaltamaan puhumaan vierasta kieltä, oppimaan uudesta kultturista, kehittämään 

lisää tuntemusta alaani kohtaan. 

 

Koitko vaihtojakson vaikuttaneen sinuun? 
• Tunsin itseni uudelleen syntyneeksi, kun pääsi hetkeksi aikaa pois kodista ja Suomesta 

ihan eri maahan jossa ei ole ennen ollut eikä tarvinnut katsoa koko ajan samoja 

ihmisiä ja maisemia kun kaikki oli uutta. 

 

Matala 



Vapaa-aika ja majoitus 

Mitä teit vapaa-ajalla? Tutustuitko uusiin ihmisiin? 
Vapaa-ajalla oltiin hotellissa, kerreltiin ympäri kaupunkia sekä vanhaa kaupunkia, käytiin 

kahdella eri retkellä (ensimmäinen oli meille järjestetty Chaniaan ja toisen teimme kaverini 

kanssa Agia Galiniin Matalaan sekä Iraklioniin), käytiin Fortezzan linnassa,rannalla ja syömässä 

erilaisissa ravintoloissa sekä käveltiin n. 3,5km lähimpään Lidliin. 

 

Millaista arki-elämä oli kohteessa (kaupassa käynti, pyykin pesu, 

jokapäiväisten asioiden hoito)? 
• Arkielämä oli jokseenkin helppoa. Lähin kauppa oli minuutin kävelymatkan päässä, 

jotkut ravintolatkin olivat ihan meidän hotellin vieressä. Ainoastaa pyykinpesu tuotti 

hankaluuksia kun ei ollut konetta missä pestä, vaan oli vaihtoehtona viedä pesulaan 

joka oli n. 1km päässä tai sitten pestä huoneen aammeessa. 

 

Kerro hieman asumisjärjestelyistäsi kohteessa. Miten ne eroavat 

suomalaisesta tavasta asua. 
• Huoneessa oli parveke, sänky/sängyt, muutama pieni sekä isompi pöytä, sohvan 

kaltainen juttu, suihku, amme, vessa, peilikaappi sekä kaappi jonka sisällä oli 

jääkaappi, liesi, lavuaari ja muutama hylly jossa oli astioita. 

 

Mitä tulevien kohteeseen lähtevien Keudan opiskelijoiden olisi hyvä tietää 

majoituksesta.  
• Huoneissa ei ole mikroa, eikä vedenkeitintä ja joissakin huoneissa saattaa olla 

kahvinkeitin. Sängyissä ei ole kunollista peittoa vaan perus ohut lakana jolla nukutaan 

ja sitten jos tulee kylmä on erikseen semmoienn karvapeitto jonka voi laittaa ns. 

peitoksi. 

 

Vinkkejä vapaa-aikaan, arkielämässä pärjäämiseen ja majoitukseen liittyen 

kohteessa? 
• Kannattaa kierrellä mahdollisimman paljon kaupungissa sekä vanhassa kaupungissa, 

käydä Fortezzan linnassa. 

Agia Galini 

 

Chania 



Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 

 

Mitä kieliä puhuit matkan aikana?  
• Koko matkan aikana puhuin suomea, englantia sekä saksaa 

 

Minkälaisissa tilanteissa käytit vierasta kieltä työpaikalla /vapaa-ajalla?  
• Työpaikalla esim. kun en ymmärtänyt /muistanut miten joku asia tehdään ja kun pyysin 

apua. Vapaa ajalla taas esim. kun oli kaupan kassalla, ravintoloissa/kahviloissa 

tilaamassa, kadulla. 

 

➢ Miten tulit toimeen vieraalla kielellä näissä tilanteissa? 
• Ihan hyvin. 

 

➢ Miten ratkaisit mahdollisia ongelmia? 
• Selittämällä tarpeeksi kauan ja mahdollisimman selkeästi asiani sekä 

kysymyllä uudestaan ja uudestaan jos en ymmärtänyt/saanut selvää mitä 

toinen yritti kertoa minulle. 

 

 

Miten kohdemaan kulttuuri erosi Suomen kulttuurista pääpiirteittäin  
• Ihmiset olivat syömässä aika myöhään ja varsinkin viikonloppuisin ravintolat, kahvilat 

yms. olivat täynnä ihmisiä sekä kunnon biletys musiikit ja valot oli havaittavissa. Toisin 

sanoen viikonloppuna ihmisistä tuli kunnon bilettäjiä. Ainakin se tuli huomattua että 

vasta ihan illalla ihmisiä liikkui enemmän kuin päiväsaikaan (saattaa myös johtua siitä 

kun ihmiset on töissä ja suurin osa ravintoloista jne. aukeaa vasta illalla). 

 

Miten järjestit arjen sujumisen kohdemaassa? Mitä opit kulttuuriin 

tutustumisesta kohdemaassa ja miten otit niitä toiminnassasi huomioon? 
• Enpä mitenkään erityisemmin. Olin hotellilla töiden jälkeen n. 15:30 ja siitä sitten söin ja 

oleilin huoneessa ja joskus illemmalla lähdettiin kaupungille ja joskus vaan sitten oleiltiin 

koko loppu ilta huoneessa. 

 

Miten kuvailisit työn lisäksi muuta toimintaasi kohdemaassa vapaa-ajalla 
• Aikalailla extempore oli meno, kun yleensä vaan lähdettiin eikä mietitty sen tarkemmin 

minne lähdetään/mitä tehdään. 

 

Millainen kohdemaasi kulttuuri on ja miten kuvailisit sitä oman kokemuksesi 

kautta? 
• Ystävällinen, avoin, uskonnollinen 

 

 

 

Iraklion 



Työelämässä toimiminen 
 

Millaisia eroja huomasit Suomen ja kohdemaan välillä 

työpaikkakäyttäytymisessä? 
• Ihmiset puhuivat lähes koko ajan taukoamatta. 

 

➢ Kuvaile omaa rooliasi työyhteisön jäsenenä 
• Pääsin tekemään hyvin monipuolisesti kaikkea ja töitä riitti koko päiväksi eikä 

tarvinnut ollenkaan seiskolla tyhjänpanttina. 

 

➢ Huomasitko erilaisia toimintatapoja verrattuna Suomeen? 
• Eivät pitäneet melkein ollenkan taukoja ja jos sattuivat pitämään niin tauko 

kesti max 10 min. 

Miten kohdemaan työpaikan toimintakulttuuri erosi Suomesta 
• Eivät pitäneet kauheasti samanlaista rytmiä että tekevät asiat samassa järjestyksessä 

joka päivä. 

 

Millaisia asioita työpaikallasi arvostettiin? 
• Siisteyttä, rehellisyyttä 

Kuvaile oman alasi työtehtäviä kohdemaassa ja pohdi niiden vastaavuutta 

Suomessa alan työtehtäviin 

• Työt joita tein enimmäkseen: kieritin tryffeleitä kaaakaojaiheessa/tomusokerissa, 

pursotin erilaisia massoja erilaisiin silikonimuptteihin, kastoin erilaisia tuotteuta 

suklaaseen ja tein erilaisia leivoksia sekä koristelin niitä. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Miten Suomen ja kohdemaan työpaikat eroavat toisistaan:  

 Hygienia 
• Työpaikallani koko ajan erittäin siistiä, kun koko ajan siivosivat jälkiään sitä mukaa kun 

sotkua tuli. 

 

Työvaatteet 
• Pitivät työtakkia sekä essua, mutta muuten oli ihan perus farkut ja tennarit sekä hiukset 

joko ihan kiinni tai sitten ihan perus lippiksen alla. 

 

 Työympäristön turvallisuus 

• Oli hyvin turvallista, kun kaikilla tavaroilla oli omat paikkansa ja laitettiin heti pois 

tieltä/omalle paikallensa kun ei tarvinnut. 



 

 Työvälineet 
• Työvälineitä oli kyllä ihan riittävästi erilaisia ettei ollut mistään pulaa ja pystyi 

käyttämään oikeaa välinettä oikeaan työtehtävään. 

 

Ergonomia 
• Työtasot saattoivat olla hieman matalalia, kun joutuivat useasti tehdä töitä hieman 

kyyryssä. 

 

Työmenetelmät  
• Joka päivä tehtiin eri asioita ja ihan eri järjrstyksessä, eikä koskaan ollut samamnlaista 

päivää. 

 

Tarvitsitko kohdemaassa pakollisia ”turvallisuuskortteja” (esim. hygieniapassi, 

ensiapukortti, Tulityökortti  tai vastaava) 
• Eurooppalainen sairaanhoitokortti oli ainoa joka piti olla mukana 

 

Mitä asioita sinun piti ottaa huomioon varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja 

terveytesi ennen matkaa sekä kohdemaassa niin työssä kuin vapaa-aikana 

(esim. rokotukset/lääkkeet jne.) 
• Muistaakseni ei ollut mitään muuta kun, että terveydenhoitaja kertoi mitä rokotteita 

voi otta mikäli haluaa ennen matkaa. 

 

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? 
• Pieni kiinnostus iski oman yrityksen perustamiseen, kun näki töissä kaikenlaisia leivoksia 

ja kakkuja jne. ja kun niitä hieman muutettiin ja tehtiin uusia tuotteita. 

 

Jos lähtisit vaihdon jälkeen uudestaan matkalle niin, miten suunnittelisit 

matkabudjettisi toisin ja mitä muuta tekisit toisin? 
• Laskisin tarkemmin kuinka paljon voisin käyttää rahaa esim. Viikon aikana. 

 

 



 

 

Kestävän kehityksen edistäminen 
 

Miten kierrätys toimi kohdemaassa verrattuna Suomeen? 
• Kreikassa ei kierrätetty juuri ollenkaan mitään vaan laitettiin kaikki samaan roskiin. 

Ainoastaan laseilla ja pullonkorkeilla oli omat keräysastiansa. 

Tuli myös kerran huomattua, että yhteen kauppaan pystyi palauttamaan pulloja, 

mutta se oli n. 3km päässä meidän hotellista ja melkein keskellä ei mitään. 

 

Selitä kiertotalouden periaatteita jonkin tuntemasi tuotteen elinkaaren kautta 

tai avulla. 
• Esim. foliotaikinan tyyppisestä levystä otettiin muotilla leivokseen pohjia ja kun levystä 

ei enään pystynyt ottamaan murusteltiin koko loppu erilliseen astiaan ja köytettiin 

toisiin leivoksiin koristeeksi, myös suklaacrisp tyyppisetä massasta otettiin leivoksiin 

pohjia ja ylimääräsestä massasta tehtiin tryffelin kaltaisia, erilaisia massoja köytettiin 

moneen eri leivokseen. 

 

Kerro esimerkkien avulla kohdeltiinko kaikkia tasa- työssäoppimispaikallasi 

ikään, kulttuuriin, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta 

jne.? 
• Kaikkia työntekijöitä (joita oli huimat kolme) kohdeltiin tasa-arvoidesti kun koko ajan 

keskustelivat keskenään ja olivat ystävällisiä toisillensa, eikä ollut minkäänlaista 

syrjimistä yms. kun olin töissä. 

 



 

Työpaikkani tuotteita: 


