
Nimi: Walter Aapeli Väisänen 

Ryhmäntunnus: LVIP16SBG 

Ulkomaanjakson kesto: 13.01.19- 10.03.19 

Työpaikan nimi ja toimiala: VOLCAN S.L. – LVI + Sähkö 

Kohdemaa ja kaupunki: Espanija - Corralejo 

Työssäoppimisen ohjaaja: Elina Lehtikangas 

 

1.  

Volcan S.L. oli pieni muutaman henkilön kokoinen talotekniikan alan yritys Corralejossa Fuerteventuralla. 

Firman pomona toimi kaupungin paras sähkömies Valentin. myymälää ja toimistoa ylläpiti hänen vaimonsa 

Heni. Kiersimme Valentinin kanssa ympäri saarta monenlaisissa rakennus ja saneeraus kohteissa tekemässä 

erilaisia sähkö- ja putkitöitä. 

                                                     

Meitä oli yhteensä kolme suomalaista ja kolme portugalilaista opiskelijaa samassa firmassa töissä. 

Suurimman osan ajasta seurasimme Valentinia ja koitimme oppia hänen tekemisestään. Varsinaista 

työskentelyä oli yllättävän vähäsen. Valentin koitti opettaa meitä parhaansa mukaan, vaikka ei osannut 

puhua englantia, mutta ei antanut sen häiritä. Välillä hän jättikin jonkin asian vain meidän 

ratkaistavaksemme.  

                                          



 

 

2. 

Ennen matkaa en perehtynyt kohteeseen taikka työpaikkaan. Corralejo oli kuitenkin helppo asettua 

asumaan ja tutustuimmekin nopeasti muihinkin suomalaisiin. Oli mukavaa tutustua monenlaisiin eri aloilla 

työskenteleviin opiskelijoihin.  

En kuitenkaan koe, että opin matkan aikana mitään erityistä uutta. Matka antoi minulle kuitenkin 

itsevarmuutta viettää pidempiä aikoja ulkomailla ja tulla toimeen ihmisten kanssa ilman yhteistä kieltä.  

 

3. 

Työssäoppimispaikalla työtehtävät oli suurimmaksi osaksi yksinkertaisia ja suoriuduimmekin niistä helposti. 

Portugalilaisiin työkavereihin oli vaikea tutustua, koska vain yksi heistä puhui englantia. Työskentely 

yhdessä kuitenkin onnistui, kun kaikki kuitenkin ymmärsivät mitä pitää tehdä.  

 
 

 

 

 

 

 



4. 

Työkohteissa ei juurikaan perehdytetty työtehtäviin vaan ennemminkin odotettiin, että kaikki tulisi vain 

nopeasti valmiiksi. Espanjalaiset eivät olleet kovin tarkkoja siitä miten työt tehtiin eikä myöskään kovin 

tarkkoja työturvallisuudesta. Ainakaan Suomessa työskentelyyn verrattuna. Suomessa työt tehdään 

ennemmin uudestaan alusta, kuin huolimattomasti.  

                             

 

 

9. 

Matkani aikana tuli kuitenkin eniten puhuttua suomea, koska asuin suomalaisten kanssa samassa 

asunnossa ja vietimme yhdessä paljon aikaa. Englannin kielellä tuli ihan hyvin toimeen joka paikassa vaikka 

monet espanjalaiset eivät osanneet kunnolla englantia. 

Espanjankieltä oppi ymmärtämään yllättävät nopeasti työn ohessa. Oli helppo päätellä mitä ihmiset 

koittavat kertoa ja he tykkäsivätkin puhua paljon, vaikka ei kunnolla puhuneet samaa kieltä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. 

Välillä myös Heni pyysi meitä toimistolla auttamaan kirjanpidossa ja muissa toimisto töissä. Skannasimme, 

arkistoimme ja kirjasimme kuitteja yrityksen hankinnoista ja laskuista. Aluksi ajatteli, että ei tästä voi tulla 

yhtään mitään kielimuurin takia. Tietokoneet, näppäimistöt ja sovellukset olivat espanjankielisiä ja pitikin 

vain oppiaulkoa kaikki tarvittavat toiminnat. 

Tietokoneella myöskin listasimme ja laskimme tarvittavia materiaaleja ja osia erilaisiin projekteihin. 

Teimme myöskin visuaalista suunnittelua ja teknistä piirtämistä tietokoneohjelmien avulla. 

 

             

 

 

Yhteenveto 

Kokonaisuutena matka oli loistava ja hyvin onnistunut. Matkan aikana tutustui moniin uusiin ihmisiin ja näki 

paljon erilaisia paikkoja ja maisemia. Lähtisin milloin tahansa uudelleen. 

 


