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"Tavoitteenani on tietysti oppia espanjan kieltä:

oppia ymmärtämään ja kommunikoimaan

paikallisten kanssa. Tästä tavoitteesta olisi myös

mahdollisesti hyötyä tulevaisuuteni kannalta

matkailualalla, sillä työskentelen kotimaassani

hotellissa vastaanottovirkailijana. Uuden kielen

taitaminen voisi mahdollisesti avata minulle uusia

työpaikkoja alallani."

 -Laura, Espanja
 

odotukset ja tavoitteet

”Omat henkilökohtaiset 

tavoitteeni ennen matkalle lähtö olivat

yleisesti ottaen uuden oppiminen,

erilaisiin kulttuureihin tutustuminen ja

omien vahvuuksien sekä heikkouksien

löytäminen.” -Ristomatti, Irlanti

 

"Lähtökohtaisesti lähdin harjoittelujaksoon

uusien kokemuksien perässä ja

että oppisin enemmän ja erilaisia

työtapoja alani liittyen. Tavoitteita minulla

reissuun oli, että oppisin jotain uutta

itsestäni, pystyisin kehittämään

vuorovaikutustaitoja työ- että

arkielämässä ja että saisin jotain

perspektiiviä tulevaisuuden suunnitelmiin." 

-Ville, Espanja

 

 



Työ

"Tällä viikolla ajoittain tulin täysin ulos

kuorestani ja olin täydessä

potentiaalissani, kun rohkaistuin ja aloin

luottavaisena tekemään

sisäänkirjautumista espanjaksi. Tunne oli

aivan mahtavan upea ja vapautunut." 

-Laura, Espanja

"Saan oman projektin, 

tehtävänä poistaa vanhasta kaapista 

maalit ja kunnostaa kuluneet puuosat. 

Ryhdyn tuumasta toimeen ja päivä kuluu

rattoisasti hioen vanhaa maalia kaapin

rungosta." -Martti, Saksa

 

"Viikkojen lähestyessä loppua 

olin saanut hieman enemmän aikaiseksi 

työpaikalla. Olin valmistanut konkreettisesti

huonekaluja asiakkaiden luokse ja käynyt

paikallisissa rautakaupoissa ja puutukuissa. Omasta

mielestäni onnistuin hyvin töissäni mitä sain tehdä,

vaikkakin työkalut/koneet ja paikallisten tyyli tehdä

töitä oli aina hieman erilainen." 

-Ville, Espanja

 

”Ompelimon työtehtävät ovat

olleet suhteellisen helppoja ja

kielimuurin takia en ole saanut

kovin haastavia tehtäviä vaikka

olen sellaisia koittanut kysyä.

Kuitenkin vahvistan koko ajan

omaa kädenjälkeä ja harjaannun

nopeammaksi tehtävissäni.” 

-Mari, Italia

 



Työ

"Kauneushoitolassa minut otettiin todella hyvin

vastaan. Suurin pelkoni työn suhteen oli ollut,

että kukaan ei kiinnittäisi minuun huomiota ja

minä saisin pestä lattioita yksikseni muiden

katsellessa halveksivasti. Näin ei kuitenkaan

onneksi käynyt, vaan pääsin auttamaan tyttöjä

hoitojen tekemisessä, toimimaan juoksupoikana

ja lopulta tekemään hoitoja myös itsenäisesti,

pääasiassa klassista sekä kuumakivihierontaa,

manikyyrejä, pedikyyrejä, prinsessahoitoja…

näiden lisäksi aikaa jäi toki myös pyykkihuollolle

ja sille lattioiden pesemiselle. "

-Charlotte, Kreikka

 

"Lasten kanssa työskentely on intensiivistä ja meluisaa,

tiesin sen jo ennestään. Oli mahtavaa päästä

seuraamaan kahden erilaisen muusikon tapaa esiintyä ja

esitellä soittimia, ja innostaa ja ohjata lapsia soittimien

kanssa. Workshopit toimivat niin, että luokka jaetaan

kahteen ryhmään, ja yksi musiikkipedagogi esittelee

heille eri soittimia kahdessa tilassa. Lapset ovat

workshopin ajan saman ohjaajan kanssa, ja ohjaajat

eivät tyydy esittelemään yhtä ja samaa soitinryhmää

koko päiväksi. Mielestäni tämä ratkaisu palvelee kaikkia!" 

- Mari, Saksa

 

"Oli ihanaa mennä töihin, 

kun aina sai iloisen vastaanoton

työkavereilta. Kaikki aina toivottivat hyvät

huomenet ja kyseltiin heti toisen

kuulumiset. Työilmapiiri oli muutenkin kiva

ja joku työkavereista aina lauleli sekä

nauru raikui." -Anniina, Espanja

 

"Valmistelimme tällä viikolla 

koulun tiloja Andalusian juhlaan, joka oli

eilen keskiviikkona 28.2. Juhlat olivat koko

koululle ja kokoonnuimme aamulla koulun

pihalle jossa soi Andalusian kansallislaulu.

Koulun oppilaat pitivät puheita ja meillä oli

hauskaa. Myöhemmin lapset pääsivät

kouluun rakennettuun tilaan, jossa oli paljon

kaloja ripustettu katosta."

- Tuomas, Espanja



vapaa-aika
"Kävin myös Rethymnonin

arkeologisessa museossa, sekä

kiipesin läheiselle vuorelle

vierailemaan Biotoboi nature

parkissa ja katsomaan panorama

näkymää Rethymnonin

kaupungista." 

-Marjut, Kreikka

 

"Matkan ajankohta oli erittäin 

hyvä,  sillä matkamme aikana 

Sevillassa vietettiin Semana Santaa, 

eli Holy Weekiä. Sen lisäksi 

pääsimme kokemaan myös Feriat. 

Molemmat tapahtumat olivat viikon 

mittaisia ja erittäin suosittuja." 

-Anniina ja Roosa, Espanja

 

”Viikonloppuisin olemme 

tutustuneet muihin kaupungin 

Erasmus+ opiskelijoihin, joista suurin osa

on espanjalaisia, ja viettäneet aikaa

yhdessä, kuten kiipesimme Monte

Salvianon laelle kansallispuistoon

katsomaan auringonlaskua.” 

-Mari, Italia

 

”Sunnuntaina eli eilen, matkustin junalla

päiväretkelle lähikaupunkiin nimeltä Cadiz.

Kaupunki oli todella kaunis, lumoavan Atlantin

valtameren äärellä Sää oli mitä aurinkoisin ja

lämpimin. Vaikka kaupunki olikin pieni, on se silti

sitäkin uskomattomampi. Kauniita kirkkoja,

museoita, kauppatori, paljon ravintoloita sekä

lumoavan kaunis hiekkaranta.” -Laura, Espanja



"Ai että, kuinka hieno fiilis tuli, kun

osasin yksin neuvoa/auttaa espanjan

kielistä asiakasta. Pitää vielä tähän

väliin hehkuttaa kielikurssia, sillä

minusta se oli erittäin hyödyllinen ja

antoi hyvän pohjan ennen

työharjoittelua." -Anniina, Espanja

 

kielen oppiminen

"Italian kielestä olen oppinut

alkeet ja pärjään hyvin

paikallisella kielellä ostaessani

tuoreita aineksia markkinoilta tai

asioidessani leipomossa. Aioin

tulevaisuudessa jatkaa italian

kielen opiskelua ja toivottavasti

tulla uudemman kerran käymään,

sillä haluan tutustua myös Pohjois-

Italiaan." -Mari, Italia

 

"Uloskirjautumisista ja

pienimuotoisista kysymyksistä

selviän espanjaksi jo melko hyvin,

mutta sisäänkirjautumisessa

tarvitsen vielä lisää harjoitusta." 

-Laura, Espanja

 

"Saksan puhetaitoni on kehittynyt

huimasti. Kykenen käymään

työtovereiden kesken yli tunnin mittaisia

keskusteluja työnteosta, mökkeilystä,

hyvistä oluista, kalastuksesta ja

vaelluksesta

ymmärrettävällä Saksan kielellä." 

-Martti, Saksa

 



haasteet ja kulttuurierot

"Ensimmäinen shokki iski viikon päästä

Berliiniin saapumisesta. Menin

tapaamaan yrityksen

omistajaa jossa tulisin

työskentelemään. Verstaan omistaja, yli

70 vuotias Her Fidtke, ei puhunut

sanaakaan Englantia ja kuuntelin

jännittyneenä, kun hän puhui

monimutkaisista asioista liittyen

työnkuvaani ja yrityksen toimintaan." 

-Martti, Saksa

"Tosi raskaita päiviä 

henkisesti. Tuntuu, että olen jollain

lailla suljettuna ulkopuolelle, koska

ensinäkin kieli-muuri asettaa rajoja

kommunikoinnille: en ymmärrä ohjeita

aina kunnolla tai vain tajua asioita." 

-Elli, Saksa

 

"Ensimmäisten viikkojen aikana 

tuli selväksi että juuri kukaan ei puhu

englantia eikä ymmärrä sitä ollenkaan,

joten se tuotti hieman ongelmia

arkielämässä ja myös töissä." 

-Ville, Espanja

 

 "Turhautuneisuutta aiheutti esim. 

se, kun kielitaito ei ole hyvä ja tiskille tulee 10

asiakasta kysymään espanjaksi kaikkea,

mutten joko ymmärrä tai osaa vastata heille.

Mutta oppimaan tänne olen tullut, ja

hyväksyn sen, etten vielä osaa kaikkea." 

-Laura, Espanja

 

"Kulttuurishokkeja kohtasin 

useampiakin. Näin jälkeenpäin olen huomannut

olevani suomalainen ennen kaikkea luonteeltani;

vaikka tapasin matkallani useista eri maista kotoisin

olevia ihmisiä, sosialisoitumiseni raja täyttyi nopeasti

ja huomasin useina iltoina vetäytyväni kaikessa

hiljaisuudessa omiin oloihini. Koin siellä ollessani

suurenmoista yksinäisyyttä jollaista en ollut 

koskaan aikaisemmin kokenut." 

-Charlotte, Kreikka

 



eväitä elämään

"Olen oppinut paljon 

vapautunutta olemista tässä

hetkessä, ihmisten parissa sekä

yksin myös. Tämä on yksi 

parhaista oppimistani asioista." 

-Laura, Espanja

 

"Eritoten olen oppinut 

uskallusta ryhtyä jännittäviin, 

uusiin haasteisiin."

-Martti, Saksa

 

"Tämä ainutlaatuinen kokemus sai 

minussa paljon hyviä asioita aikaan, vaikka välillä

reissun päällä oli myös haastavia hetkiä. Palattuani

suomeen hain uutta työpaikkaa, jossa minun Ready

for life -kokemusta katsottiin hyvänä asiana. Sain

työpaikan itselleni. Minusta tuli huomattavasti

ennakkoluulottomampi ja sosiaalisempi."

-Tuomas, Espanja

 

"Loin itsestäni todella sosiaalisen,

iloisen ja huumorintajuisen

persoonan joka osaa kunnioittaa ja

ymmärtää muita. Olin myös todella

halukas oppimaan ja kuulemaan

uusia asioita. Matka avasi tosi paljo

silmiäni ja kasvoin henkisesti

ihmisenä. Osaan arvostaa enemmän

rahankäyttöä ja arvostaa ihmisiä ja

asioita mitä minulla on elämässä." 

-Fardowsa, Portugali

 

”Itsensä kanssa viettäminen 

oli tosi hyväksi, josta sain 

ainakin hyvin paljon 

itsevarmuutta tulevaisuuden 

päätöksien tekoon.” 

-Ville, Espanja

 


