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Corralejo 
• Olin 2 kuukautta Kanariansaarilla Fuerteventuralla työssäoppimassa. Jakson 

pituus oli sopiva, olisin voinut olla kauemminkin. 

• Työskentelin hotellin ravintolassa ja baareissa. 

• Fuerteventuralla ei puhuta paljoa englantia, joten opin puhumaan espanjaa 
hyvin, koska työpaikalla ja kaupoissa vain muutama puhui englantia. 

• Kulttuurieroja: toisten kodeissa käveltiin kengät jalassa, muita en muista 
nähneeni. 

• Ennakkokäsitykseni ihmisistä ja paikasta oli aika sama mitä kuvittelinkin. 
Kaikki olivat todella ystävällisiä ja auttoivat aina jos tarvitsin apua. 

• Sain työpaikalta todella hyviä ystäviä, ja myös paikallisten nuorten kanssa 
tutustuin myös. Myös eri ravintoloissa tutustuttiin työntekijöihin, joka oli 
hauskaa. 



  

     
      

      
   

    
     

    
   

      
     

      

    
    

-

Hotel Arena Suite 

• Olin työssäoppimassa hotellissa, jossa on 100 huonetta, 
ravintola, allasbaari ja discobaari. Hotellissa on All Inclusive. 
Ravintolassa on eri maiden teemoja, jotka vaihtuu päivittäin. 
Esim. Italialaista, Kiinalaista, Arabialaista ja Espanjalaista 
ruokaa. 

• Työskentelin sekä ravintolassa, että kummassakin baarissa. 
Työtehtäviini ravintolassa kuului pöytien kattaminen, astioiden 
blokkaaminen, juoma automaattien täyttö ja asiakaspalvelu 
englannin ja espanjan kielellä. 

• Allasbaarissa työtehtäviäni oli drinkkien ja juomien 
valmistaminen, siellä oli myös saatavilla hampurilaisia, toasteja 
ja muita välipaloja, joten sain tehdä myös niitä. 

• Discobaarissa myin juomia asiakkaille, blokkasin laseja, 
leikkasin koristeita juomiin, ja siivosin paikkoja. 
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• Opin työpaikalla todella paljon, esim. tekemään drinkkejä, eri 
työtekniikoita, opin käyttämään juoma automaatteja. 

• Työkaverini auttoivat aina tarvittaessa ja he ohjeistivat hyvin. 
Työnteko oli hauskaa, koska kaikki tuli toimeen yhdessä. heistä 
tuli todella tärkeitä ystäviä minulle, ja vietimme aikaa vapaa 
ajallakin. 

• työaikani oli klo. 13.30 16, sen jälkeen meillä oli n. 1,5h tauko ja 
työt alkoi taas klo. 18.15 22 15. 
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Suosittelen lähtemään vaihtoon hyvillä mielin. Kannattaa tutustua 
uusiin ihmisiin esim. Työpaikalla ja muualla. Arkielämä ja asuminen 
muiden kanssa voi olla välillä haastavaa, jos ei ole sovittu yhteisiä 
sääntöjä, joten niistä kannattaa puhua heti. Esim. Omien jälkien 
siivoaminen. Suosittelen myös ottamaan omaa rahaa apurahan lisäksi 
yllättäviä menoja varten. 

Apuraha riitti ihan hyvin, mutta eläminen Fuerteventuralla oli aika 
kallista, joten meni myös omaakin rahaa. 

En itse ainakaan kokenut missään vaiheessa kulttuurishokkia. Elämä 
siellä oli paljon rennompaa ja ihmiset olivat paljon ystävällisempiä. 

Opin vaihdon aikana elämään uudessa kulttuurissa, opin puhumaan 
espanjaa ja myös lisää englantia. Opin arvostamaan puhdasta vettä, ja 
sitä, että siellä ihmiset ei jätä ketään pulaan. Opin myös elämään 
rennommin ja nauttimaan joka hetkestä! Tämä reissu oli elämäni 
paras asia, ja aion lähteä ensi kesänä töihin samaan hotelliin. 




