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LÄHTÖ

Lähtö

• Lokakuun 21. päivä suuntasin
kohti Helsinki- Vantaan lentokenttää.
Lähdin reissuun yksin, mutta
lentokoneessa ja kentällä tutustuin
muihin Saskyn opiskelijoihin toisesta
oppilaitoksesta, jotka olivat myös
lähdössä työssäoppimaan
Fuerteventuralle, Corralejoon.
• Kohteessa kentältä meidät haki
kuljetus, joka vei meidät
asumuksiimme. Vastassa minua
odotti ohjaajani joka saattoi minut
asunnolle ja antoi avaimet. Asunto
oli viihtyisä, kolme makuuhuonetta,
kaksi kylpyhuonetta, oleskelutila,
keittiö, terassi sekä parveke. Sijainti
oli mukavalla paikalla, noin 10-15
minuutin kävelymatkan päässä
keskustasta. Kanssani asui 4 muuta
suomalaista.

Jakson aloitus
• Ensimmäinen päivä oli vapaata. Sain asettua
rauhassa taloksi ja pääsin tutustumaan
kaupunkiin. Kiertelimme paikkoja ja kävimme
syömässä.
• Seuraavalle päivälle oli sovittu tapaaminen
ohjaajani kanssa. Kävimme työssäoppiyritykseni
toimistolla kirjoittamassa muutamat paperit,
jonka jälkeen poikkesimme ohjaajan kanssa
työpaikalla tutustumassa. Sovimme työajoista ja
esittäydyin työtovereille. Sain paikasta heti
positiivisen kuvan ja ihmiset vaikuttivat mukavilta.

Matkalle pakkaaminen
• Heti alkuun tuli huomattua, että sää oli paljon kuumempi, mitä olin olettanut. Lämpöä oli 25-28
astetta lokakuussa. Pakatessa kannattaa siis tarkistaa ja huomioida säätila ja miettiä pidemmällä
jaksolla miten se tulee muuttumaan jakson aikana. Lokakuussa oli kuumempi mitä oletin ja
joulukuussa viileämpi eli olisi saanut olla myös vielä lämpöisempää vaatetta mukana.
• Kannattaa pakata vain se mitä tarvitsee, itselläni oli turhan paljon tavaraa mukana.
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Arki alkoi rullata alusta alkaen
hyvin ja kotiuduin nopeasti.
Työpaikalla kaikki ottivat minut
iloisesti vastaan ja työporukkaan
pääsi hyvin mukaan siitä
huolimatta, etten espanjaa
puhunutkaan. Työ itsessään oli
mielekästä ja paikka oli itselleni
sopiva, koska viihdyin
työskennellessäni kosmetiikan
parissa. Pääsin kehittämään
englanninkielen taitoani sekä
opettelemaan espanjaa, joka oli
minulle täysin uusi kieli.
Tutustuin paikallisiin ja sain uusia
kavereita. Lisäksi tuli tutustuttua
moniin lomalla oleviin
suomalaisiin ja muista maista
lomaileviin ihmisiin.

Kaupunki oli melko pieni, mutta
todella viihtyisä.

Työtehtävät

Kielitaito

Kieli

• Corralejossa minut yllätti se, miten paljon oli ihmisiä jotka eivät puhuneet
englantia, tai puhuivat sitä todella vähän
• Vaikka välillä kommunikaatio oli hankalaa, koska opin matkan aikana
espanjankielestä vain perusasioita, sai asiansa aina jollain tapaa esitettyä
• Töissä sain muutaman kerran palvella asiakkaita myös suomen kielellä

Työt
• Olin useimmiten töissä aamussa, klo 10-17, mutta
muunlaisiakin vuoroja oli esim. 15-22 tai 12-19, eli 7
h päiviä.
• Normaali työpäiväni alkoi lakaisemalla ja pesemällä
liikkeen lattiat. Palvelin asiakkaita enimmäkseen
englanniksi ja asiakkaita, jotka puhuivat vain
espanjaa, palvelin osaamiseni mukaan, useimmiten
täytyi kysyä joltakin apua. Purin tavaratoimituksia,
kävin lähetyslistan läpi, hinnoittelin, laitoin
tuotteisiin hälyttimiä ja vein paikoilleen. Hain ja vein
tuotteita toisiin lähelläoleviin saman yrityksen
liikkeisiin, jos asiakkaat kaipasivat jotain mitä ei
kyseisestä liikkeestä löytynyt.
• Tykkäsin työstä itsessään ja työpaikalla oli hyvä
ilmapiiri

Kotiinpaluu
Ohjaajamme tuli käymään asunnolla, palautimme
avaimet ja kuljetus haki meidät lentokentälle.

Reissussa olisi pidempäänkin viihtynyt ja
mahdollisuuksien mukaan palaan Corralejoon, sillä
työssäoppiyrityksestäni lupailtiin minulle töitä.

