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Työskentely 

 

Työssäoppimispaikkani oli ihana! Pidin lähes kaikesta työssäni ja työtehtävissäni.            

Työskentelin suurimmaksi osaksi saaren pohjoisosassa sijaitsevassa pienessä 

lomakaupungissa Corralejossa. Välillä tosin saatoimme työmme puolesta vierailla saaren 

muissakin kaupungeissa kuten Puerto del Rosariossa, La Olivassa tai Lajareksessa.  

 

Työpaikka oli kooltaan hyvin pieni, sillä toimistonamme oli työnantajani olohuone. Se oli 

kuitenkin riittävän tilava ja ennen kaikkea kotoisa paikka työskennellä. Työnantajani talo 

sijaitsi Corralejossa. 

Kuva tanssisalista, jossa suurin osa tanssitunneista järjestettiin  

 

 Työnantajallani Chantal Montaldolla oli kaksi yritystä: toinen oli tanssinopetusta, ja toinen 

liiketoimintaa ja mainostyötä varten.  



   Vakituiseen henkilöstöön kuului työnantajani Chantal Montaldo sekä kuvaajana ja 

editoijana työskentelevä Matteo Ferrini. Työyhteisöön kuuluivat myös tiuhaan vaihtuvat 

työharjoittelijat eri puolilta maailmaa.  

   Tein töitä suurimmaksi osaksi liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle, mutta joskus saatoin 

osallistua myös tanssinopetukseen.   

   Asiakkaitamme olivat paikalliset yritykset, joiden kanssa teimme tiivistä yhteistyötä. 

Asiakkaisiimme kuuluivat myös yritykset ja yksityishenkilöt eri puolilta saarta, jotka ostivat 

yritykseltä mm. kuvaus- ja sosiaalisenmedian ylläpitopalveluita.  

 

 
Kuva kuvauskeikasta upeassa rantatalossa El Cotillossa 

 

 Työtehtäväni olivat hyvin monipuolisia. Päivitimme ja pidimme yllä yritysasiakkaiden 

sosiaalisia medioita, teimme kuvauskeikkoja yrityksille ja yksityishenkilöille, teimme listan 

paikallisista yrityksistä ja tutkimme niiden toimintaa, jaoimme sanomalehtiä yrityksille, 

päivitimme tapahtuma- ja yritystietoja paikalliselle nettisivustolle sekä analysoimme 

paikallisten Facebook ryhmien ja käyttäjien toimintaa.  

   Minun tehtävänäni oli olla vastuussa muiden aikatauluista ja niissä pysymisessä. Sain siis 

suunnitella kaikkien viikkoaikataulut ja jakaa jokaiselle omat työtehtävät.  

  Tyypillinen työpäiväni kesti n. 3-10 tuntia. Lähes jokainen päivä oli erilainen. Joskus teimme 

töitä toimistolla, vierailimme keskustassa tai saaren muissa kaupungeissa, joskus 



osallistuimme tanssinopetukseen ja joskus taas teimme töitä kotoa käsin, kun analysoimme 

Facebook käyttäjien ja ryhmien toimintaa.  

  Työssäni tarvittavia välineitä olivat mm. tietokone tai tabletti, muistivihko ja kynä, oma 

puhelin ja puhelin, josta jakaa internet yhteys.  

   Minua ohjattiin työtehtävissäni näyttämällä ensin, kuinka he ovat tottuneet hoitamaan asiat 

ja sen jälkeen he ottivat minulta ehdotuksia vastaan ja antoivat minulle melko vapaat kädet 

tehdä asiat tavoilla, jotka itse koin parhaaksi.  

    Tarvitsin työssäni tietoa erilaisista asiakkaista, paikallisista yrityksistä ja yleistietoa 

saaresta ja sen eri osista.  

    Sain työskennellä todella itsenäisesti, sillä työnantajani luotti minuun. Minulle annettiin 

paljon tärkeitä ja välillä vaativiakin työtehtäviä. Työnantajani halusi minun olevan “in charge 

of” toisten ja minun omista aikatauluista, ja työtehtävien jakamisesta. Se oli vapauttavaa, 

mutta myös erittäin vastuullista työtä.  

  

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 

Yhteistyö työpaikallani toimi erinomaisesti kaikkien kanssa. Työyhteisömme oli hyvin pieni; 

kaikki tunsivat toisensa ja siksi kaikkien kanssa oli helppo tulla toimeen.  

   Joskus asiakkaiden kanssa saattoi tulla hankalia tilanteita, jos he eivät puhuneet englantia 

tai ymmärtäneet, mistä meidän työssämme oli kyse, mutta saimme tilanteet aina helposti 

ratkaistua kääntäjä sovellusten tai puhelinsoiton avulla.   

 

Tutustuin moniin paikallisiin ihmisiin ja muista maista tulleisiin työharjoittelijoihin. Ystävystyin 

yhden työkaverini kanssa, joka oli myös suorittamassa työssäoppimista ulkomailla. Hän oli 

kotoisin Portugalista.  

  Tulimme hänen kanssaan hyvin toimeen jo alusta alkaen. Tauoilla juttelimme paljon ja 

huomasimme, että meillä on paljon yhteistä. Kävimme ennen lähtöäni yhdessä ostoksilla ja 

syömässä. Meillä oli todella hauskaa ja jaoimme paljon asioita toisillemme.  

 

Kerroin, että Suomi on kaunis, mutta kylmä maa. Kerroin myös, kuinka hyvä 

terveydenhuolto- ja koulutusjärjestelmä maallamme on.  

   Oppilaitoksestani kerroin sen verran, että mitä eri aloja se tarjoaa, ja millaista on opiskella 

minun alallani. Kerroin myös, kuinka paljon arvostan opettajia ja koko henkilökuntaa 

koulussamme. Mainitsin myös erinomaisesta kouluruuasta.  

 

Sain työssäoppimispaikalta erittäin hyvää palautetta sekä työnantajalta ja työkavereilta että 

myös asiakkailta.  

   Ongelmatilanteita tuli onneksi harvoin ja niitäkin vain silloin, kun paikalliset eivät 

ymmärtäneet englantia tai sitä, mitä työtä teimme. Tällaisissa tilanteissa käytimme apuna 

internetiä kääntääksemme puheen tai soitimme työnantajallemme ja annoimme hänen 

kertoa espanjaksi tai italiaksi asiakkaille mistä oli kyse.  

 

 

Ammattietiikka 

 

Minua ei juurikaan perehdytetty työyhteisön ohjeisiin, sillä yritys oli hyvin pieni. Jos kaipasin 

ohjeita tai neuvoja, kysyin niitä työnantajalta tai työkavereilta.  



Espanja on tunnetusti “mañana”- maa, joka tarkoittaa espanjaksi huomenna. Asiat siis 

tapahtuvat rauhallisella aikataululla, jos ollenkaan.  

   Ihmiset olivat hyvin usein myöhässä töistä ja tauot saattoivat venyä pitkiksi. Minun 

työpaikallani kuitenkin noudatettiin melko tarkkaa aikataulua ja kaikkien tuli saapua paikalle 

ilmoitettuun aikaan, jotta asiat saatiin hoidettua ajoissa.  

   Suomessa tällainen ei kävisi päinsä. Asiat tulee hoitaa aikataulussa ja tulla aina ajoissa 

paikalle. Jos työntekijä myöhästelee usein tai jää monesti jälkeen aikataulusta, saattaa olla 

työpaikan menetys lähellä.  

    

Minun työpaikallani kaikki olivat käytännössä vastuussa omista tehtävistään ja jokainen 

ikään kuin “johti itseään”. Työnantajamme kuitenkin teki suurimman osan päätöksistä, mutta 

antoi myös meille vapaat kädet ja vastuun omista työtehtävistämme.  

   Suomessa hyvin usein ei ole näin, sillä yritystoiminnasta pyritään tekemään 

mahdollisimman järjestelmällistä. Se tarkoittaa, että työnantajat ja johtajat kertovat kuinka 

toimitaan ja työntekijät tekevät työt annettujen ohjeistusten mukaan. Se riippuu usein 

yrityksestä, millainen suhde esimiehen ja työntekijän välillä on, mutta yleensä Suomessa 

työnantaja on työntekijän “ylipuolella” hierarkiassa.  

 

Työpaikallani kaikki työntekijät pitivät työstään ja ottivat sen vakavasti, heiltä siis löytyi 

ammattiylpeyttä.  

   Suomessa ammattiylpeys on valitettavan harvassa. Etenkin pääkaupunkiseudulla on 

havaittavissa, että suurin osa työssäkäyvistä tekevät työtä vain saadakseen siitä palkkaa tai 

pääsemällä parempiin töihin.  

   Se kuitenkin riippuu suuresti alasta, yrityksestä, työtehtävästä ja jopa kaupungista tai 

paikkakunnasta.  

   Suomessa on myös paljon ihmisiä, joilta löytyy ammattiylpeyttä.   

 

Työpaikallani ei juurikaan ollut pelisääntöjä. Sääntöjä luotiin, jos sellaisia tarvittiin.  

   Suomessa yrityksillä on usein tarkat pelisäännöt, jotka takaavat työntekijöiden 

turvallisuuden ja viihtyvyyden töissä.  

 

Työpaikallani arvostettiin sosiaalisuutta, aktiivisuutta, ystävällisyyttä, rentoutta, positiivisuutta 

sekä kykyä heittäytyä uusiin erilaisiin tilanteisiin.  

 

 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

 

Sain matkalla paljon uusia ideoita siihen, mitä tulee oman yrityksen perustamiseen.  

 

Ulkomaanjaksosta on minulle paljon hyötyä tulevaisuuden työnhaussa, sillä opin sen aikana 

valtavasti uusia asioita itsestäni, maailmasta, työn tekemisestä ja omasta alastani.  

 

 

Kestävä kehitys 

 

Kierrätys saarella toimi melko huonosti. En osaa sanoa Manner-Espanjan kierrätyksen 

toimivuudesta, mutta Kanarian saarilla kierrätysjärjestelmä ei ole kummoinen.  



   Kotitalouksissa, useimmissa työpaikoissa ja toimistoissa kaikki jätteet pistettiin 

sekajätteeseen. Lähes kaikissa taloyhtiöissä oli oma roskakatos, mutta niissä oli jäteastioita 

ainoastaan sekajätettä varten.  

   Joitakin materiaaleja kuitenkin kierrätettiin, kuten lasia, metallia ja muovia. Monien katujen 

ja teiden varsilla oli kierrätyspisteitä, joissa pystyi kierrättämään paperit, kartongit, metallit, 

lasit ja muovit. Kierrätyspisteet sijaitsivat usein alueilla, joissa oli paljon yritystoimintaa. Sen 

ansiosta yritykset, kuten ravintolat, kahvilat ja baarit kierrättivät jätteensä melko tunnollisesti.  

   Yksityishenkilöille kierrätys oli melko vaikeaa, sillä roskia ei saanut viedä ulos ennen kello 

kahdeksaa illalla ja suuret kierrätyspisteet olivat usein kaukana heidän kodeistaan.  

   Minun työpaikallani kierrätettiin kaikki mikä pystyttiin. Papereista kumpikin puoli käytettiin, 

uusia tarvikkeita ja materiaaleja ostettiin vain jos oli pakko, sekä turhat, mutta vielä 

käyttökelpoiset tavarat pistettiin kierrätykseen tai annettiin eteen päin niille, jotka niitä 

tarvitsivat.  

 

Verrattuna Suomen kierrätysjärjestelmään kohdemaan kierrätys tavoissa on parannettavan 

varaa. Espanjassa ei esimerkiksi kierrätetä biojätteitä lainkaan, vaan ne pistetään 

sekajätteeseen.  

 

 

Viestintä ja mediaosaaminen 

 

Puhuin vaihtojakson aikana englantia, suomea, espanjaa sekä hiukan italiaa. Opin espanjan 

kieltä hyvin vähän, sillä työpaikalla käytimme suurimmaksi osaksi englantia. Opin kuitenkin 

espanjaa sen verran, että saatoin aloittaa ja lopettaa keskustelun espanjaksi, muun muassa 

asiakkaille puhuessa.  

 

Tulin toimeen vieraalla kielellä hyvin. Suurin osa paikallisista osasi hyvin englantia ja itse 

puhun hieman espanjaa.  

   Alussa vieraan kielen kuuleminen tuntui kummalta, sillä paikalliset puhuivat hyvin nopeasti, 

ja erilaisilla aksenteilla, mutta pian siihen tottui ja aloin itsekin ymmärtämään paikallista 

kieltä.   

   Lopussa aloin ymmärtämään jo pidempiäkin keskusteluja ja joskus jopa itse rohkenin 

osallistua niihin.  

 

Kohtasin kieliongelmia töissä, kaupoissa ja lääkärissä.  

   Töissä kieliongelmat ratkesivat helposti, sillä yksi työkavereistani oli portugalilainen, ja hän 

ymmärsi ja puhui itsekin hieman espanjaa. Jos vastaan tuli joku monimutkaisempi tilanne, 

soitimme työnantajallemme ja annoimme hänen puhua asiakkaiden kanssa.  

   Kaupassa kieliongelmat ratkesivat useimmiten kehon kieltä käyttäen. 

   Lääkärissä kielimuurin murtamiseksi käytössä oli kääntäjä sovellus.  

 

Vuorovaikutustilanteissa käyttäytyminen oli hyvin erilaista Espanjassa kuin Suomessa. 

Espanjassa on tapana antaa kaksi poskisuudelmaa kaikille naisille ja teititellä itseään 

vanhempia henkilöitä.  

   Minun esimieheni oli mukava ja huolehtiva ja piti kaikkia työntekijöitä ystävinään. 

Työnantajan suhde työntekijään vuorovaikutustilanteissa kuitenkin vaihteli alan ja työpaikan 

mukaan. 



   Yleisesti ottaen kohdemaassa työkaverit puhuivat keskenään rennosti ja heillä oli hyvä 

yhteishenki. Töihin tullessa ja sieltä lähtiessä työkavereille oli tapana antaa poskisuudelmat.  

   Asiakkaille puhuttiin kohteliaasti ja vanhempia henkilöitä teititeltiin. Jos kyseessä oli 

ennestään tuttu asiakas, saatettiin heidän kanssa jäädä jutustelemaan pidemmäksikin aikaa.  

   Itseään vanhempia henkilöitä teititeltiin jos keskustelu käytiin espanjaksi.  

 

Yrityksessäni oli käytössä viestintävälineinä erilaisia sosiaalisen median alustoja ja puhelin 

applikaatioita kuten WhatsApp, Facebook Messenger ja Telegram.  

   Käyttämiämme medioita olivat Facebook, Instagram, paikallinen nettisivusto corralejo.info, 

Telegram ja Google Kalenteri.  

 

Pidin yhteyttä lähipiiriini WhatsAppin, Facetimen ja puheluiden kautta.  

   Kouluun pidin yhteyttä WhatsAppin ja sähköpostin avulla.   

 

 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

 

Ruokatottumukset eivät eronneet hurjasti Suomen tottumuksista, sillä meille tulee 

Espanjasta paljon mm. vihanneksia ja hedelmiä ympäri vuoden. Olemme myös ottaneet 

paljon vaikutteita Etelä-Euroopan ruokakulttuureista ja olemme tottuneet erilaisiin ruokiin. 

Jos maiden perinneruokia verrataan, on Espanjassa ruoka mausteisempaa ja tulisempaa 

kuin suomalaiset perinneruuat.  

 

Työ- ja ruoka-ajat olivat hyvin erilaiset verrattuna Suomen aikatauluihin.  

   Työpäivä oli usein jaettu kahteen osaan: aamuvuoroon joka oli klo 9-12, sen jälkeen 

mentiin kotiin syömään, lepäämään ja viettämään siestaa, työt jatkuivat illalla n. klo 16 ja 

loppuivat klo 20. 

   Ruoka-ajat olivat melko samanlaiset kuin Suomessa. Illallista tosin syötiin usein vasta klo 

20-22 ja sitä ennen syötiin jotain kevyempää pitkin päivää.  



 
Lounas töissä 

 

Pukeutuminen oli melko samanlaista kuin kesällä ja syksyllä Suomessa. Se ero oli, että 

vaikka siellä oli talvi, oli kuitenkin sen verran lämmin, että kovin usein ei talvivaatteita 

tarvinnut.  

   Joskus kaupassa saattoi nähdä ihmisiä rantatamineet päällä ja rannalla surffareita 

märkäpuvuissa. Muuten pukeutuminen ei juurikaan eronnut meidän maamme 

pukeutumisesta.  

 

Tasa-arvo nykypäivänä toteutuu Espanjassa lähes yhtä hyvin kuin Suomessa.  

 

Tervehdykset olivat hyvin erilaisia Suomen tervehtimistapoihin verrattuna. Toisten ihmisten 

saapuessa paikalle oli tapana nousta ylös tai mennä vastaan tervehtimään heitä. Naisille oli 

tapana antaa kaksi poskisuudelmaa ja miehet halasivat toisiaan ja taputtivat toisiaan 

selkään.  

 

Vapaa-ajanvietto Espanjassa on iso osa maan kulttuuria ja eroaa suuresti meidän tavoista.  

   Juhlapyhinä kutsuttiin vieraita kylään, syötiin, juotiin, juteltiin, laulettiin ja tanssittiin. 

Juhlissa harvoin kellään oli tylsää, kaikille riitti tekemistä, ruokaa ja juomaa.  

   Viikonloppuisin monet tekivät töitä, lepäsivät kotona tai altaalla. Osa ihmisistä lähti ulos 

juhlimaan ja osa vain ulkoili kävellen rannoilla ja hiljaisilla kaduilla.  

Tapahtumia oli paljon erilaisia. Ne olivat usein täynnä ihmisiä, musiikkia, kovaäänistä 

puhetta, naurua ja laulua.  

   Jotkut tapahtumat olivat rauhallisempia ja sivistyneempiä, kuten häämessut joihin sain 

työni puolesta osallistua.  



   Suurin osa tapahtumista järjestetään viikonloppuisin ja ilta-aikaan, jolloin suurin osa 

ihmisistä on päässyt töistä tai on vapaalla.   

 
Kuva häämessujen muotinäytöksestä  

 

 

Valmistauduin vieraan kulttuurin kohtaamiseen opiskelemalla paikallista kieltä ja tutustumalla 

paikkaan etukäteen internetin avulla.  

   En kokenut kulttuurishokkia, vaikka olin valmistautunut sellaiseen. Minusta tuntui, että opin 

nopeasti maan tavoille, minut otettiin hyvin vastaan työpaikallani ja maassa muutenkin. Koin, 

että sain olla siellä oma itseni: pystyin puhumaan ventovieraille ihmisille ilman mulkoilua tai 

kummastuneita katseita, olla oma ylienerginen ja positiivinen itseni, tuoda esille omia 

ideoitani, hyödyntää työssä vahvuuksiani ja lahjojani sekä käydä pitkiä ja järkeviä 

keskusteluja erilaisten ihmisten kanssa.  

 

Minua kohdeltiin ulkomaalaisena jonkin verran esim. ravintoloissa ja kaupoissa.  

   Ihmiset kyselivät monesti mistä maasta olen kotoisin, mitä teen saarella ja jotkut jopa 

alkoivat puhumaan minulle Suomea.  

 

Suomalaiset voisivat oppia paljonkin asioita Espanjan kulttuurista. Esimerkiksi sen, ettei 

kaikkea tarvitse ottaa aina niin vakavasti, aina ei voi eikä kannatakaan pyrkiä täydellisyyteen 

ja että jokaisella pilvellä on hopeareunus.  

 

 

    

    

    

 

 

 

 



 


