Raportti

Helena Lukats

Gijon, Espanja
• Asukasluku noin 270 000
• Sää: Talvisin sää on sateinen,
asteita noin 10-15. Huhtikuusta
lokakuuhun lämpöasteita
on noin 16-25.
• Elinkeino: metalliteollisuus,
rakennusteollisuus
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• Ihmiset ovat iloisia, rentoja ja mukavia. Maan virallinen kieli
on Espanja. Englantia osaa vain harva. Nuoret kuitenkin
ymmärtävät usein englantia, vaikka eivät sitä paljoa
puhuisikaan.
• Espanjan kulttuuri on kehittynyt Iberian niemimaalla, jonka
sijainti tekee siitä kulttuurien kohtauspaikan. Karthago,
Rooma ja maurit ovat jättäneet siihen jälkensä. Francon
aikana kulttuuri kehittyi jossain
määrin omaleimaiseksi
eristyksissä muusta
Euroopasta.
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Majoitus
• Asuin vuokra-asunnossa Gijonin keskustassa
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Paikallinen kuljetus
Busseilla kulkeminen on helppo ja
edullinen tapa matkustaa Gijonissa ja
koko maassa. Gijonin sisäinen bussilippu
maksaa vain 0,70€ kaupungin kortilla.

Lisäksi matkustimme
junilla ja takseilla
16.3.2018
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Työssäoppimispaikka: Lastentarha, El Bibio
• El Bibio on lastentarha Gijonissa 0-3-vuotiaille
lapsille.
• Lapsiryhmiä tarhassa on yhteensä kuusi.
• Ryhmien koot vaihtelevat 15:sta yli
kahteenkymmeneen lapseen.
• Jokaista lapsiryhmää kohden on yksi kasvattaja. Sen
lisäksi isommissa ryhmissä (yli 20 lasta) saattaa olla
avustaja, jonka työtehtävät ei kuitenkaan poikkea.
Sen lisäksi talossa on siivooja, kokki ja kaksi
johtajaa.
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El Bibio
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Työtehtävät
• Olin pääosin yhdessä ryhmässä lastenhoitajana, ja osallistuin kaikkiin
ryhmän aktiviteetteihin ja päivän tapahtumiin. Ohjasin ja autoin lapsia
kaikissa toimissa.
• Tavallinen päivä alkoi lasten vapaalla leikillä (30min). Sen jälkeen pidettin
piirihetki, jossa yksi lapsista oli avustajana muun ryhmän seuratessa ja
joskus auttaessa, kun päivän taulu käytiin läpi: Vaihdettiin säätila
kuvaamaan nykyistä hetkeä, valittiin oikea viikonpäivä, laskettiin paljonko
lapsia on hoidossa, mitä tarjotaan ruoaksi ja millä kirjaimella avustajan nimi
alkaa. Tämän jälkeen tutustuttiin johonkin kirjaan tai leikittiin/askarreltiin
ohjatusti. Myöhemmin lapset pääsivät ulos tai sadesäällä saliin leikkimään
vapaasti. Sen jälkeen oli vuorossa lasten ruokailu ja lopuksi 2h päivälepo
patjoilla luokassa toisen ryhmän lasten kanssa.
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Oppiminen ja ongelmanratkaisu
• Minkälaisia ongelmia matkalla kohtasit ja miten ratkaisit ne?
Uusia tilanteita ja käytäntöjä tuli eteen lähes joka päivä, mutta silloin ei saa
panikoida, vaan tulee ottaa selvää, miten niissä toimitaan. Bussilippujen ostaminen oli
erilaista, joten ostimme liput usein ennakkoon netissä. Myöhemmin kielitaidon
karttuessa koimme helpommaksi ostaa liput suoraan asemalta. Jos satuimme
eksymään, käytimme apuna Google maps –sovellusta. Kysymällä ja tutustumalla
ennalta pääsee pitkälle!
• Mitä kannattaa ottaa huomioon / tekisit eri lailla seuraavalla kerralla
lähtiessäsi ulkomaille?
Valmistuisin kysymään ja vastaamaan paremmin erilaisissa tilanteissa, kuten junatai bussiasemilla. Kannattaa opetella numerot!
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Vuorovaikutus ja yhteistyö

• Miten yhteistyö toimi työssäoppimispaikalla erittäin hyvin. Työpaikalla oli
mukavaa ja kaikki kommunikoivat toistensa kanssa. Myös lapsista tuli
läheisiä ja he olivat hyvin puhelaita ja rohkeita.
• Ystävystyitkö paikallisten ja/tai muiden ulkomaalaisten kanssa? Kuvaile
miten? Kyllä ystävystyin. Olin päivän koulussa ja tapasin myös henkilöitä,
jotka ovat tulossa Vaasaan vaihto-opiskelijaksi.

• Miten esittelit Suomea ja omaa oppilaitostasi? Kertomalla ja vertailemalla
Suomea ja Suomen tapoja Espanjan tapoihin.
• Jouduitko tilanteisiin, missä kielitaito ei riittänyt? Miten ratkaisit tilanteen?
Näyttämällä kuvan tai käyttämää kääntäjää ja joskus puhumalla
englantia tai käyttämällä tukisanoja englanniksi ja espanjaksi.
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Ammattietiikka
• Millaisia eroja huomasit Suomen ja kohdemaan välillä
työpaikkakäyttäytymisessä?
* työajan noudattaminen oli samanlaista kuin Suomessakin
* henkilösuhteet (esim. esimiesten ja työntekijöiden välinen
hierarkia) Näkyi työpaikalla. Esimiehiä kunnioitettiin, mutta toisaalta
he halusivat monesti olla mukana joissakin tavallisissa toimissa.
* ammattiylpeys meillä ja kohdemaassa
Ihmiset olivat ylpeitä ja motivoituneita työstään
• Miten työpaikan pelisäännöt erosivat Suomesta?
Työtä tehtiin rennommalla otteella, eikä hassuttelu ja kaavasta
poikkeaminen haittaa. Työt tulivat kuitenkin aina hyvin tehtyä.
• Millaisia asioita työpaikallasi arvostettiin?

Sosiaalisuutta,
iloisuutta, ahkeruutta ja omatoimisuutta sekä joustavuutta.
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Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
* Miten Suomen ja kohdemaan työpaikat
eroavat toisistaan:
Työvaatteet olivat omia. Lapsilla oli käytössä nimetyt tarhapaidat.
Ergonomia ei ollut aina yhtä hyvin otettu huomioon kuin
Suomessa, esim. Aikuiset ruokailivat lasten pöydissä tilanpuutteen
vuoksi.

* Tarvitsitko kohdemaassa pakollisia
”turvallisuuskortteja”
En tarvinnut

Omat lääkkeet mukaan matkalle. Maakohtaiset rokotukset kannattaa
tarkistaa terveydenhoitajalta.
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Aloitekyky ja yrittäjyys

• Näitkö kohdemaassa jotain sellaista mitä meillä ei ole Suomessa, joka sai sinut
innostumaan ja halun tuoda idea Suomeen tai heräsikö sinulla jopa kiinnostus
oman yrityksen perustamiseen? Olisi kiva kokeilla surffausta!

• Mitä sellaista erityisosaamista opit, mitä meillä ei ole
Suomessa? Lastenkasvatus erosi paljon, ja joitakin asioita olisi
mielestäni hyvä tuoda myös Suomeen.

• Jos lähtisit vaihdon jälkeen uudestaan matkalle niin, miten
suunnittelisit matkabudjettisi toisin ja mitä muuta tekisit toisin?

• En oikeastaan tekisi näitä asioita toisin. Kaikki toimi hyvin!
Kokemuksen jälkeen on kuitenkin helpompi arvioida
matkustuskuluja.
16.3.2018
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Kestävä kehitys
➢ Miten kierrätys toimi kohdemaassa verrattuna Suomeen?
➢ Erittäin hyvin. Kaikki kierrätettiin, kuten Suomessakin Jätehuolto oli
kuitenkin erilainen. Kaikki roska-astiat olivat kaikkien käytössä ja
kaupungin huollettavana. Pulloista ei makseta panttia, vaan ne
heitetään erikseen keräysastiaan.

➢ Miten naisten ja miesten tasa-arvo poikkesi Suomesta?
Ei juurikaan poikennut.
➢ Kohdeltiinko kaikkia tasa-arvoisesti työssäoppimispaikallasi ikään,
kulttuuriin, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta
jne.? Kyllä.
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➢ Oliko kiusaaminen työpaikallasi hyväksyttävää ja miten se näkyi?
➢ Ei ollut. En tavannut kiusaamista.
➢ Anna kolme esimerkkiä miten työpaikalla toimittiin taloudellisesti –
valot sammutettiin aina, ei tuhlattu, kierrätettiin aina.
Aihe / Tekijä
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Estetiikka
➢ Miten seuraavat asiat huomioitiin työssäoppimispaikallasi:

➢Siisteys – lapset opetettiin siivoamaan ja siistimään
jälkensä. Aikuiset toimivat samoin.
➢Sisustus oli lapsenomaista, värikästä ja mielenkiintoinen
käyttäjälle.
➢Kaupunki, kadut ja puistot
olivat kauniita, siistejä ja
huollettuja
➢Ruoka-annoksissa
estetiikka
näkyi vain ravintoloissa
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Viestintä ja mediaosaaminen
• Mitä kieliä puhuit matkan aikana ja miten tulit toimeen vieraalla kielellä?
Miten ratkaisit mahdollisia ongelmia? Puhuin espanjaa, englantia, suomea ja viroa
• Miten käyttäytyminen vuorovaikutustilanteissa erosi Suomen ja kohdemaan välillä
Tuntemattomia ja arvovaltaisia ihmisiä teititellään. Muuten hyvin mukavaa ja
vapaamuotoista.
• Missä tilanteessa kohtasit small talk -tilanteita ja millä tavalla käytit itse ”small talkia”?
Anna esimerkkejä. Kun tutustuin uusiin ihmisiin.
• Mitä mediaa seurasit matkan aikana. Miten sait tietää mitä maailmalla tapahtuu?
Seurasin paikallisia uutisia ja internettiä. Keskustelin myös muiden kanssa.
• Miten pidit yhteyttä työpaikkaasi, oppilaitokseesi ja kotiisi? Puhelimen ja internetin
kautta.
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Matematiikka ja luonnontieteet
➢ Oliko kohdemaassa erilaiset paino- ja tilavuusyksiköt? Minkälaiset yksiköt
olivat käytössä ja miten tulit niiden kanssa toimeen? - Yksiköt olivat
samoja
➢ Oliko kohdemaassa eri rahayksikkö kun Suomessa ja erosiko kauppojen
hintataso Suomesta? Käytössä oli euro, ja hintataso hieman Suomea
alhaisempi
➢ Käytettiinkö kohdemaassa erilaisia maksuvälineitä kuin Suomessa?
Tarkastele asiaa niin työtekijän kuin itsesi kannalta? - Kaupunginkortilla ja
matkakortilla pystyi maksamaan matkoja.
➢ Erottuiko sähkö- ja lämmitysjärjestelmä Suomesta ja tuottiko se sinulle
hankaluuksia?
Ei oikeastaan. Paljon kuitenkin käytetään sähkölämmitystä.
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Teknologia ja tietotekniikka
➢ Millaisia tietotekniikka – ja viestintävälineitä ja sovelluksia olet käyttänyt koko
ulkomaanvaihdon prosessin aikana (ennen matkaa, matkan aikana ja matkan
jälkeen). Tablettia, kannettava tietokone, kännykkä. Käytin e-taitava, facetime,
whatsapp, instgram, sähköposti

➢ Montako niistä olivat aivan uusia sinulle? Etaitava oli uusi
➢ Mitä tekisit eri tavalla seuraavan kerran kun lähdet ulkomaille ajatellen teknologiaa ja
tietotekniikkaa? En mitään
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Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit
➢ Miten kohdemaan kulttuuri erosi Suomen kulttuurista pääpiirteittäin
* ruokatottumukset

- syötiin eri aikoina kuin Suomessa. Työpaikalla lapset

söivät lounaan eri vaiheissa. Ensin alkuruoka (usein keitto), sitten pääruoka (usein
lisuke, esim. Kala ja kastike + salaatti). Tämän jälkeen leipä ja lopuksi juoma.
*

Työajat olivat samoja, siestaa lukuunottamatta.

* pukeutuminen ei juurikaan eroa

* tervehdykset – tavallisimpia Hola, que tal ja buenos dias
* vapaa-ajanvietto ( juhlapyhät, viikonloput, tapahtumat) Muuten samat,
vietetään karnevaaleja.

➢ Kohdeltiinko sinua ”ulkomaalaisena”? Miten se ilmeni? Joskus he opettivat
esim. Kahviloissa kuinka joku asia pyydetään tai tilataan espanjaksi.

➢ Mistä kohdemaan asioista meillä suomalaisilla olisi opittavaa? Pidin
iloisesta työntekotavasta.
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