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Nimi: Markus Bondarenko
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1. Tyó paikkammeoli noin kilometrin páássá asunnoltamme.Firmalla oli 6
opiskelijaa 3 suomalaista 3 portugalilaista. Tyóskentelin perheyrityksessá
tukussa/huoltofirmassa. Toiminta alkupäivästäoli aika löysää, teimme
toimistossa pohjapiirustuksia, tavaroiden hyllytystá ja siisteyden
yllápitámistá. Parin tunnin jálkeen menimmeasiakkaan luokse, jotka
yleensä asuivat kaupunkimmeulkopuolella. Siellä usein pääsimme
asentamaan aurinkopaneeleita tai korjaamaan sähköpääkeskusta ja
tekemään muita sähköasennuksia. Useimmiten pomolla oli kaikki työ
tarvikkeet tai jouduimme käydä pääkaupungin tukussa ostamassa
tarvittavat tarvikkeet.

2. Tietoa maasta, muista tarvittavista asioista ja yleistiedot saimmetietaa
koulultammeja itse katsoin netistá tietoa kohdemaastamme.
Työssäoppimisenaikanalaajensin tietämystäni sähköasentajana.Jostulisi
samankaltainen mahdollisuus päästä vaihto oppilaaksi, olisin aktiivisempi
työtätehdessänija kokeilisin enemmänasioita vapaa-ajallani. Kaikki tama
tulee hyödyksi jatko-opinnoissanija töitä hakiessani.

3. Ystävystyimme muihin vaihto-oppilaisiin, jotka olivat tulleet Suomesta sekä
paikallisiin useimmiten clubilla ndimmeuseita tarjoilijoita. Toissa
juttelimme paljon Suomesta ja kuinka kylmá siellá on ja yritimme jopa
opettaa pomoillemmepari sanaa sieltá sun tááltá.



. Työajat heittelivät tunnilla silloin tällöin. Normaalistitulimme töihin 08.00 ja
päivä päättyi 15.00. Työpaikallamme kuuntelimme pomonValentinin
ohjeitaja käskyjä jatkuvasti. Hän erityisesti arvosti oma-aloitteisuuttamme
ja aktiivisuuttamme.

. Työssämmeei noudatettu työturvallisuutta samoin kuin Suomessa mutta
työtehtävätselitettiin selkeästi. Muuten hygieniasta puhuimmejo ennen
lähtöä ja tehtiin selväksi, ettei vettä saa juoda sekä ennen matkaa teimme
hepatiittirokotukset.

. Oppimaniasiat eivat auttaisi Suomessa firman perustamisessa enka saanut
erityisemminlisäideoita. Mutta tämä kokemus auttaa minua jatko-
opintojeni haussa seka espanjan kielen sanastonion laajentunut, mika myös
saattaa auttaa tulevaisuudessa työnhaussa.

. Kohdemaassamme kierrätys ei ollut mikään erikoinen: muovit, pahvit, lasi,
sekajätteet ja biojätteet kierrätettiin samalla tavalla kuin Suomessa.

. Vaatetus työpaikallammeei ollut mikään erikoinen: turvakengät olivat
pakolliset olla mukana. Muulla vaatetuksellaa ei ollut merkitystá, itsellá oli
normaalit verkkarit, firman paitaja huppari, jos tarvetta. Siisteys
työpaikallammeeiollut mikään erityisen hyvä, itse pääsimmepitämäänsitä
ylla seka jarjestelemaan usein tukuntuotteita ja tayttamaan hyllyja, jos ei
ollut muuta tekemista talla ajalla. Joskus pomommevei meidat ty6paivan
loputtua syómáánpaikalliseen ravintolaan,joissa ruoka annokset olivat
älyttömän suuret mutta ruoka oli aina hyváá.

. Kohdemaassammeyritimme puhua espanjaa mahdollisimman paljon
oppiaksemme kieltá mutta useimmiten puhuimmeenglantia. Jos kielimuuri
tuli vastaan niin päätimme käyttää kääntäjää ja se toimi yllattavan hyvin ja
oli meillá apuna vain tyóssá, koska pomomme englannin kieli ei ollut
tarpeeksi selváá. Loppuvaiheessa matkaa osasin jo muutamiasanojasieltá
sun taalta ja ymmarsin joitain lauseitakin.



10. Kohdemaassammekäytettiin hyödyksi ympäristöä ja siella nakyi joka
paikassa ilmavoimaloita sekä aurinkopaneeleita. Valuutta olisama kuin
Suomessa, hinnat kaupoissa olivat melkein samat kuin Suomessa ruuan
suhteen jajuomavedestá piti maksaa noin euron 5L kanisterista, koska
hanavesiei ollut juomakelpoista. Erityiset hintaerot nákyivát virvoitus seká
alkoholijuomissa: ne olivat yllattavan halpoja.

11. Pohjapiirustusten tekemiseen kaytimme samankaltaista ohjelmaa kuin
koulussammemutta itse en perehtynyt hirmuisesti ohjelmaan.

12. Kulttuuri kohdemaassaei ollut mikáán erikoinen. Perinteiset ruuat olivat
mielestani paljon parempia kuin Suomen. TyGajoissaoli siesta-niminen
tauko, joka pidetadn paivan kuumimpana hetkena,joka oli 12.00 ja 15.00.
Tällöin pienemmät kaupatolivat suljettuina, mutta tama ei koskenut
kaikkia. Tervehdykset usein samoin kuin Suomessa kattelemalla mutta
joskus annettiin pusut poskille.



 

 



 



 



 




