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K A NS A I N VÄ L I N E N H A RJOI T T E LU
VA S TAVA L M I S T U N E I L L E
Ready for Life -ohjelma tarjoaa 18-35 -vuotiaille toisen asteen ammatillisesta
koulutuksesta vastavalmistuneille mahdollisuuden tuettuun työharjoitteluun toisessa
EU-maassa. Tähän julkaisuun olemme koonneet vuosina 2015-2017 Ready for Life
2-ohjelmaan osallistuneiden kokemuksia Espanjasta, Italiasta, Irlannista ja Saksasta.
TA S AV E R TA I S I A M A H D OL L I S U U K S I A K A NS A I N VÄ L I S T Y M I SEE N
Allianssin nuorisovaihdon Ready for Life-työharjoitteluohjelmaan voivat hakea kaikilta aloilta
valmistuneet. Harjoittelujakson ulkomailla tulee alkaa vuoden sisällä valmistumispäivästä.
Ohjelman Erasmus+ -tuki kattaa majoituksen harjoittelun ajaksi sekä maakohtainen matka-apurahan. Ohjelmassa ei ole osallistumismaksua. Jaksoihin kuuluu myös 1-2 viikon kielikurssi jakson
aluksi kaikissa muissa kohteissa paitsi Irlannissa.
Etusijalla valinnoissa ovat ne hakijat, joilla ei ole aiempaa kansainvälistä kokemusta.

T YÖE L Ä M ÄTA I T OJA JA U NOH T U M AT T OM I A KOK E M U K S I A
”Ohjelman myötä työllistymiseni mahdollisuus parani sekä Suomessa että ulkomailla. Tapasin
Italiassa monia uusia ihmisiä, sekä paikallisia että muita Erasmus+ -opiskelijoita eri maista. Olen
iloinen, että sain tämän mahdollisuuden lähteä ja kerätä näin paljon uusia kokemuksia,” kertoo
kosmetologiksi valmistunut Jessica.
Saksasa harjoittelussa ollut Reeta sanoo jakson avartaneen: ”Neljännesvuosi Berliinissä on ollut
aivan mahtava kokemus. Maailmankuva avartuu, yleissivistys lisääntyy, tapaa erilaisia ihmisiä,
sekä itsenäistyy. Lähtisin uudestaan koska tahansa.”
Tästä julkaisusta voit lukea Jessican, Reetan ja muiden osallistujien kirjoittamia kokemuksia.
Toivomme niiden avulla välittyvien oppimisen ja onnistumisen kokemusten rohkaisevan myös
muita vastavalmistuneita kokeilemaan siipiään työharjoittelussa ulkomailla.
Antoisia lukuhetkiä toivottaen,
Allianssin nuorisovaihdon tiimi
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TA NS SI N OPE T US TA SE V I L L A S S A
Tanssijaksi valmistunut Niina sai harjoittelussaan uutta inspiraatiota ohjaukseeen.
Saavuin Sevillaan jo pari päivää aiemmin Portugalista, jossa vietin reilun kuukauden reissaten
ja tavaten ystäviä, joten olin henkisesti jo hyvin
reissumoodissa. Vastaanotto asunnossa Sevillassa oli aurinkoinen ja tulevan kämppikseni tavattuani tiesin, että tulisimme mainiosti toimeen.
Myös asunto oli upean valoisa ja tilava.

suuresti oppilaiden ohjaamisesta.
Tanssitunneilla kävi kaiken ikäisiä vauvasta vaariin, ja kaikille ikäluokille oli omat ryhmänsä, jossa
opetusta sovellettiin. Oivalsin, miten suurenmoisia ihmisiä kehitysvammaiset ovat ja oikeita
sydäntenvalloittajia. Oppilaisiin kiintyi kovasti ja oli
mahtavaa nähdä omin silmin heidän kehityksensä
tanssissa ja kehonhallinnassa.

Kuva: Danza Mobile

Ensimmäisen viikon kävimme paikallisen yhteystoimiston toimistolla Espanjan kielikurssia. Viikon
aikana opimme paljon perussanastoa, teimme
TA NS S I K U U LU U K A I K I L L E
muistiinpanoja ja saimme materiaalia luettavaksi.
Opettajamme oli kerrassaan hulvaton persoona, Opin tuntemaan oppilaita, tietämään heidän erieikä tylsää hetkeä taatusti näillä tunneilla tullut! tyispiirteensä ja myös soveltamaan ohjaamistani
sen mukaiseksi. Osalle oppilaista jo pelkkä suorasToisella viikolla pääsin aloittamaan varsinaisa seisominenkin tuotti vaikeuksia, joten hyvä ihsen harjoittelun työpaikoillani. Kyseessä oli siis
mis- ja anatomiantuntemus todellakin oli hyödyksi.
kehitysvammaisten ”päiväkerho” Danza Mobile,
jonka oppilaiden lukujärjestys olikin ilahduttaViimeistä viikkoa viedessä iski haikeus, kuin-

van monipuolinen. Oli kehonhuoltoa, askartelua,
maalaamista, musiikkia, teatteria, nykytanssia
jne. Oppilaat selvästikin nauttivat olostaan ja siitä, että saivat olla luovia. Oli ilo seurata vierestä,
miten he pääsivät ilmaisemaan itseään.

TA NS S I T YÖNÄ JA I N T OH I MONA
Toisella työviikolla alkoivat iltatunnit tanssin
parissa, jota olinkin odottanut. Paikan johtaja
sanoi, että saan itse valita mieleiseni tunnit (päivä-sekä iltatunneista) joille osallistuisin, eli mistä
olisi ammatillisesti minulle eniten hyötyä. Näillä
tunneilla kielimuurikaan ei haitannut ja nautin
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ka tulisin ikävöimään oppilaita ja tunteja heidän
kanssaan. Oli myös koskettavaa huomata, miten
oppilaatkin tykästyivät minuun ja olivat aina iloisia
ja tulivat halaamaan minut nähdessään.
Minulle iski harjoittelun myötä suuri inspiraatio,
että Danza Mobilen kaltainen paikka pitäisi löytyä
joka maailmankolkasta! Ei tanssi tai mikään taidemuoto pitäisi olla rajattua vain ns. ”normaaleille”
ihmisille, vaan siitä kuuluisi olla vapaus kaikkien
nauttia.
Kaiken kaikkiaan aikani Sevillassa ja Danza Mobilella oli hyvin antoisa ja opettavainen kokemus, jota
tulen muistelemaan lämmöllä.

KOI R I E N PE L A S T US T YÖ TÄ E SPA N JA SS A
Eläintehoitoa opiskellut Tarun tavoitteena oli oppia kunnolla espanjan kieltä.

Tavoitteena minulla on matkallani oppia espanjan
kieltä ja uusia sanoja sekä puhumaan edes vähän
ymmärrettävästi espanjaa. Espanjalainen kulttuuri
kiinnostaa myös, sekä toivon saavani lisää ammattitaitoa koirien kanssa toimimiseen sekä kouluttamiseen.
Työpaikani seuraavat 6 viikkoa on Fundacion Benjamin Mehnertille. Se on etenkin vinttikoirien pelastuskeskus, mutta on siellä myös muun rotuisia koiria
sekä kissoja. Koirien kanssa työskentely on mukavaa
ja minun pitäisi saada projektikoira, jonka kanssa
työskennellä.

T YÖ, JOL L A ON TA R KOI T US
Olen ehkä vähän ihastunut galgoihin, eli espanjan vinttikoiriin. Ne ovat niin herkkiä ja energisiä,
mutta kuitenkin läheisyyttä kaipaavia. Töissä on
mukavaa ja työpaikalla kanssani on myös italialainen vapaaehtoinen Silvia, jonka kanssa työskenteemme töitä arkojen koirien kanssa.
On ihana nähdä pientä edistystä koirissa. Pentujen kanssa työskentely on palkitsevinta, koska muutokset ovat paljon nopeampia. Toisaalta
aikuisten koirien kanssa työskentely kasvattaa
kärsivällisyyttä ja sitä että osaa iloita pienistä
edistysaskelista.
Saimme myös
muutaman
uuden aran
koiran joiden
kanssa työskennellä.
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OM A N AJA N TÄ R K E Y S
Nyt meillä on ollut töissä vähän lyhempiä päiviä, joten iltaisin olemme kerenneet tekemään
muuta ohjelmaa. Olemme esimerkiksi käyneet
kiertelemässä Trianan puolella. Viikonloppuna kävimme Plaza de Españalla sekä Metropol
Parasollilla.
Oli mukava nähdä vähän nähtävyyksiäkin.
Sunnuntaina kävimme Cadizissa eli pääsimme rannalle. Se oli todella rentouttavaa, aallot
olivat siellä isoja. Ostamamme aurinkovarjo tuli
tarpeeseen, niin polttava aurinko on.
Yleisesti ottaen reissu oli onnistunut ja lähtisin
myös uudelleen. Uskallusta englannin ja espanjan puhumiseen kertyi paljon, ja oli mukava
tavata uusia ihmisiä sekä tutustua erilaiseen
kulttuuriin. Osaan myös matkan jälkeen arvostaa enemmän Suomen raikkautta, vaikkakin kaiholla myös muistelen Espanjan lämpöä.

VÄ L I V UODE N U N E L M AT T O T EE N I R L A N N I SS A
Koulunkäynnin avustajaksi valmistunut Edith työskenteli montessori-päiväkodissa
Dublinissa.
Valmistuin keväällä 2016
koulunkäynninavustajaksi sekä
aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajaksi.
Tavoitteenani oli jatkaa opiskelua
yliopistossa kasvatusalalla. Jäin
varasijalle, joten jäin pohtimaan omaa
suuntaani sitten enemmän. Yksi
haaveistani oli ulkomaille matkustaminen
ja lopulta löysin Ready for life- ohjelman.
Hyppäsin siis tuntemattomaan yksin.
Työharjoitteluni tuntui hyvin jännittävältä
ja olin hyvin innoissani tulevista viikoista.

MON T E S SOR I-PÄ I VÄ KO T I
Harjoittelutyöpaikkani oli Montessori-koulu pienille lapsille, toisin sanoen Montessori päiväkoti. Koulussa oli lapsia 4-kuukautisista 12-vuotiaisiin. Koulussa toimi iltapäiväkerho 4-12-vuotiaille lapsille,
joten siksi jakauma oli niin suuri. Työntekijöitä oli sitä enemmän mitä nuoremmista lapsista oli kyse
ja mitä enemmän lapsia ryhmässä oli. Minut otettiin hyvin ystävällisesti vastaan. Työyhteisö oli uusi
ja ulkomaalainen, joka oli minusta kiehtovaa. Oli hyvin mielenkiintoista oppia uutta ja tutkia lasten
intoa Montessori-ryhmässä.
Ihaninta oli leikkiä lasten kanssa ulkona poliisia ja rosvoa. Lapset päättivät jahdata minua ja olin rosvo, joka piti saada kiinni ja viedä vankilaan. Halusin antaa lapsille jotain mukavaa ja ihanaa jonka he
voisivat muistaa pitkään. Maalasin lapset heidän haluamikseen hahmoiksi kasvoväreillä ja maalasin
myös omat kasvoni. Lapset pitivät siitä todella paljon.

L ÖY S I N I T SE N I JA
I T SE VA R M U U T E N I
Paikoin koin vaikeaa oloa työstäni ja tavoitteistani ja käsittelin niitä pohtimalla
itsekseni. Vaadin itseltäni välillä paljon.
Harjoittelun aikana minun piti oppia
toimimaan itsenäisesti ja selviämään
vastoinkäymisistä.
Tämä kokemus pärjäämisestä kasvatti
minua paljon. Sain selvän selkärangan ja
varmuutta toimia. Koen nyt yhteistyön
ja luottamuksen työpaikalla erittäin
tärkeiksi.
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H A A S T E T TA K E H I I N - DU BL I N!
Matkailupalveluita opiskellut Meeri työskenteli kielikoulussa ja valokuvausfirmassa.

Olin jo opiskeluaikana työssäoppimisjaksolla
ulkomailla Skotlannissa. Vaikka rakastuin
Edinburghiin täysin, olin jo koulussa kaivannut
Irlannin vihreille maille muiden opiskelijoiden
päästessä Irlantiin. Vaikka viihdyin erittäin
hyvin palkkatyössäni Suomessa, ei minulle
ollut loppujen lopuksi lainkaan vaikea päätös
vaihtaa sitä palkattomaan työharjoitteluun
Dublinissa. Siksi en voinut jättää tilaisuutta
käyttämättä, kun kuulin Allianssin Ready for
Life –ohjelmasta.
Työharjoittelupaikakseni valikoitui NED Trainig
Centre- niminen koulu, jossa opetetaan englannin kieltä. Minulla ei ollut etukäteen juuri
minkäänlaista käsitystä siitä, mitä ihmettä
tulisin ylipäänsä tekemään tässä työharjoittelussa. Isäntäperheeni tapaaminen jännitti
myös kovasti.
Minulla on ollut hyvin monia kämppiksiä ja
aina yhteiselo ei ole ollut ruusuilla tanssimista. Isäntäperheessä asuminen oli kuitenkin
uusi tilanne, ja ilokseni perheen vastaanotto
oli sydäntä lämmittävä. Sain hyvin ystävällistä
kohtelua ja monia neuvoja heti ensihetkestä
lähtien.

US K A L L A P Y Y TÄ Ä VA AT I VA M P I A
T E H TÄV I Ä
Jo toisen viikon aikana harjoittelussa alkoi
käydä selväksi, että minun vastuulleni jäävät
työtehtävät ovat varsin simppeleitä. Päivissä
oli aina sama rytmi ja eri viikonpäivätkään eivät
tuottaneet paljoakaan vaihtelua. Kolmatta viikkoa helpotti hiukan yhden työntekijän lomalla
olo, sillä sen myötä sain ainakin vähän enemmän työtehtäviä.
Viikon lopussa kuitenkin alkoi tuntua siltä, että
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osasin jo kaiken mitä minun haluttiin tekevän.
Olisin toivonut saavani vähän enemmänkin
haastetta, tai jos ei haastetta, niin mitä tahansa työtä.
Vaihdoin lopulta työharjoittelupaikkaa kolmeksi viimeiseksi viikoksi Lesnmen-nimiseen
valokuvausfirmaan. Nettisivuilla vierailu toi
heti ilmi, että kyseessä oli erittäin hyvämaineinen yhtiö. Tässä työharjoittelupaikassa kaikki oli ainakin minulle uutta.
Oli mielenkiintoista päästä välillä tekemään
vähän enemmän talouspuoleen liittyviä asioita, sillä olen suorittanut liiketalousopintoja ja
kirjanpito oli minulle joskus varteenotettava
tulevaisuuden ammatti. Vaikka työ ei varsinaisesti ollut koulutustani vastaavaa, ainakin
uskoin voivani oppia Lensmenillä jotakin.
Toisaalta pelkäsin liian haasteellisia tehtäviä,
mutta haluan oppia olemaan pelkäämättä
uusia haasteita.

H I E NO KOK E M US
Kahdeksan viikon harjoitteluun ja kahteen
työharjoittelupaikkaan mahtui hyviä
kokemuksia.
Päällimmäisinä hyvinä asioina mieleen jäi
kokemus ihanasta isäntäperheestä. Lisäksi
sain toteutettua haaveeni päästä kokemaan,
millaista on elämä Irlannissa. Kokemus oli
hieno ja kannatti, vaikka se hiukan horjuttikin
taloudellista tilannettani.

K AU N E U DE N HOI T OA DU BL I N I S S A
Kosmetologiharjoittelijana työskennellyt Henna oppi Irlannissa erilaisista
työtavoista.

Heti ensi hetkistä lähtien kaikki tuntui sujuvan hyvin Irlannissa ja isäntäperheeni oli todella mukava. Ennen minua harjoittelupaikassani The Buff Day Spassa oli ollut harjoittelija, joka oli asunut
samassa isäntäperheessäkin Tallaghtissa ja hänet oli palkattu jäämään Day Spahan harjoittelun
jälkeeen. Heti ensimmäisenä päivänä menimme tapaamaan häntä yhdessä perheen kanssa, jolloin
näin myös heti Dublinia. Ihmiset ovat todella mukavia ja huomaavaisia.
Irlantilaisten aksentista on välillä vaikea saada selvää, eikä minuakaan aina
ymmärretty.
Ensimmäisenä viikkona Day Spassa
oli paljon siivottavaa ja puhtaanapitoa, toisaalta osasin odottaa sitä
edellisten harjoitteluiden tiimoilta.
Loppuviikosta tuntuu kuin olisin ollut
Dublinissa jo kauan. Viikonloppuna
oli host-isäni syntymäpäiväjuhlat.
Perhe on hyvin mukava ja saksalaisen
host-siskon kanssa asiat sujuivat tosi
hyvin, vaikka ikäeroakin löytyy.

M A A S S A M A A N TAVA L L A
Toisena viikkona alan jo tottua tavoille
sekä kieleen. Kävimme host-siskon kanssa Corkissa ja oli ihana matka!
Töissä meinasin saada hermoromahduksen, kun en päässyt tekemään kunnolla
hoitoja, mutta sain siihen onneksi muutoksen, kun vinkkasin haluavani tehdä enemmän töitä. Sain
tehdä asiakkaalle hieronnan ja heti tuli parempi fiilis. Työskentely on erilaista, sillä Suomessa olen
tottunut tekemään kevyempiä hierontoja ja painoja vaihdellen, kun täällä tehdään kovemmalla
otteella ja samalla painolla koko ajan. On kuulemma ärsyttävää, jos paino vaihtelee. Day spassa olen
myös harjoitellut kynsienlakkausta, sillä ne lakataan eri tavalla kuin mihin olen tottunut Suomessa.
No, kai se on maassa maan tavalla.
Harjoittelun myötä olen oppinut pysymään paremmin aikataulussa. Kieltä opin myös oikein hyvin
ja olen iloinen siitä. Viimeisellä viikolla olin jo niin tottunut rytmiin Dublinissa, etten oikein tiennyt
halusinko palata Suomeen. Ikävä jää ihmisiä ja Dublinin sekä Irlannin tunnelmaa.

7 - Allianssin nuorisovaihto

K AU N E USK E SK U K SE S S A I TA L I A S S A
Kosmetiikkaneuvoja Jessica lähti valmistumisen jälkeen harjoitteluun Celanoon
TAVOI T T EE NA KOM M U N I KOI N T I TA I D O T
Tavoitteitani ennen lähtöäni oli organisaatio- ja vuorovaikutustaitojani, sekä
omaa työpanostani. Suuri tavoitteeni oli
myös oppia työskentelemään ihmisten
seurassa, jotka ovat eri kulttuurista,
sekä oppia mahdollisimman paljon Italian
kieltä.
Jälkeenpäin voin sanoa, että kaikki
kokemani oli upeaa ja kokemus kasvatti
minua ihmisenä todella paljon. Sopeuduin
kulttuuriin todella nopeasti, vaikkakin
ensimmäisinä päivinä koin pienen
kultturishokin asunnoista Italiassa - ne
ovat erilaisia kuin Suomessa.

T YÖK I E L E NÄ I TA L I A
Kielikurssi kesti kaksi viikkoa, opin todella
paljon uutta ja osaan nyt kommunikoida Italiaksi perusasioissa. Ensimmäisillä
viikoilla minulla oli kaksi kämppistä, josta
toinen oli tullut Uzbekistanista asti Erasmus+:n rahoittamana neljäksi kuukaudeksi harjoitteluun. Työpaikallani kukaan ei puhunut englantia,
joten pääsin hyvin hyödyntämään oppimaani. Kokemuksieni perusteella paras ja nopein tapa oppia on
olla ympäristössä jossa puhutaan vain ja ainoastaan maan omaa kieltä.
Työtehtäviäni olivat pääasiassa hoitolan siisteyden ylläpitäminen, hoitoinstrumenttien puhtaanapito,
meikkaus sekä kulmakarvojen värjäykset. Työpaikkani oli kahden perustama kauneuskeskus, jossa
oli sekä kauneushoitola sekä parturi-kampaamo. Siellä kävi todella monia heidän perheenjäseniään
ja tuttuja kauneushoidoissa. Työpaikallani opin paljon uutta, ja vastineeksi myös minä opetin heille
uusia asioita.
Ensimmäinen eroavaisuus jonka työskentelytavoissa huomasin oli se, että työntekijät olivat todella
hyvissä väleissä kaikkien asiakkaiden kanssa. Sitä pitäisi myös osata hyödyntää Suomessa. Jos kauneudenhoitoalalla perustaa oman yrityksen, täytyy löytää ja kasvattaa se oma asiakaskunta, se käy
paljon nopeammin tällä tavalla

I SO A P U T U L E VA I S U U DE L L E
Minusta tuntuu siltä, että tämän ohjelman jälkeen työllistymiseni mahdollisuus paranee hyvin paljon
sekä Suomessa että ulkomailla. Tapasin todella monia uusia ihmisiä, sekä paikallisia että muita opiskelijoita eri maista jotka olivat siellä Erasmus+:n kautta. Minulla jäi todella hyvät muistot ja mielikuvat
matkasta, ja olen hyvin iloinen, että sain tämän mahdollisuuden lähteä ja kerätä näin paljon uusia
kokemuksia.
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PE R SPE K T I I V I Ä OP I N T OI H I N I TA L I A S TA
Merkonomiksi valmistunut Anastasia kokeili harjoittelunsa aikana hotelli- ja ravintolaalan töitä.
Olin päättänyt lähteä ulkomaille, koska halusin kerätä
uutta työkokemusta sekä uusia näkökulmia. Vaihdon
jälkeen olen pystynyt arvostamaan asioita eri tavalla,
josta on apua täällä Suomessa myös jatko-opiskeluissa. Ensimmäiset viikot olivat kylläkin vaikeita, Celanossa kaikki tuntui erilaista kuin Suomessa. Ihmiset
työskentelivät omalla tahdillaan, eikä heillä ei ollut
mihinkään kiire. Celano on todella pieni, mutta kaunis
kaupunki.
Työpaikan suhteen en tiennyt mitä odottaa, koska
minulla ei ole aiempaa kokemusta hotelli- tai ravintola-alaan. Kuitenkin kaikki odotukseni täyttyivät! Työnantajani Hotel Ristorante Il Rifugiossa oli
ystävällinen heti ensitapaamisesta lähtien. Työ vaikutti helpolta ja pidin paljon paikasta. Omistajien perhe
työskentelee sekä asuu hotellissa.

OL I N OS A Y H T E I SÖÄ
Kuukauden päästä työpaikalle tulivat uudet
harjoittelijat minun seurakseni. He olivat tulleet
Italiaan myös Erasmus- hankeen kautta. Kerroin
heille paljon Celanosta, näytin Avezzanon kaupunkia sekä Pescarassa rantaa. Oli mukava tutustua
toisiin nuoriin ja auttaa heitä asettumaan aloilleen.
Pääsin myös auttamaan paikallisten hääjuhlien järjestämisessä, joihin sain lopulta osallistua itse myös
vieraana. Oli upea kokemus nähdä aidot italialaiset häät sekä oppia toisen kulttuurin tapahtumasta. Ihmiset lauloivat sekä tanssivat läpi yön, ja tarjolla oli loputtomasti ruokaa sekä juomaa. Olen onnellinen, että
sain olla osana heidän juhlaansa - en olisi ikinä uskonut pääseväni juhlimaan Italialaisia häitä!
Viimeiset viikot menevät nopeasti.
Oli ikävä lähteä Celanosta pois, enkä
kadu hetkeäkään, että lähdin Italian
työharjoitteluun 8 viikoksi. Minulla on
jäänyt vain hyvät muistot matkasta,
sain tutustua uusiin ihmisiin ja uusiin
kulttuureihin, sain kokemusta ja opin
lisää kielitaitoa.
Suosittelen kaikille Ready for Life -ohjelmaa. Se avaa maailmaa eri näkökulmasta ja opettaa arvostamaan elämän
pieniä asioita.
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GR A A F I N E N SU U N N I T T E L I JA I TA L I A S S A
Merileena teki harjoittelunsa yhden miehen painotalossa pienessä Celanon
kaupungissa.

M U K A NA AVOI N M I E L I JA M AT K A L AU K K U
Kuukausi Italiassa ei kuulostanut hassummalta ajatukselta. Olin valmistunut graafiseksi
suunnittelijaksi kuukautta aiemmin ja etsinyt
töitä Suomesta siitä lähtien. Satunnaisia freelance-keikkoja lukuun ottamatta töitä ei ollut
löytynyt, joten kun sain koulultamme viestin,
jossa vinkattiin vastavalmistuneille tarkoitetusta
vaihtojaksosta, päätin hakea mukaan.
Lähdin matkalle mukanani vain avoin
mieli ja valtava matkalaukku.

OM A N A L A N T YÖ T E H TÄV I Ä
Kotimme Celanossa oli upea – siisti,
valoisa, avara ja ihanan italialainen.
Erillismaininnan ansaitsevat kaksi
parveketta ja etupihalla oleva suihkulähde. Ja tietysti maisema.
Vaihtojakson ohjelma koostui viikon
mittaisesta kielikurssista ja meille
ennalta valituista työpaikoissa. Jos
pitäisi valita yksi asia, joka reissussa oli ylitse muiden, sanoisin sen
olevan työni.
Minun työpaikkani oli pieni yhden
miehen painotalo nimeltään L’Idea
digitale ja se sijaitsi Celanon laidalla. Toimistollamme oli mahdollista painaa kaikkea esitteistä
suurkuvatulosteisiin, kankaisiin, keramiikkaan ja
lasiin. Työn sisällön suhteen minulla ei oikeastaan
ollut muita toiveita, kuin että työtehtävät olisivat
omaan alaani liittyviä ja saisin tehdä muutakin
kuin keittää kahvia.
Toiveeni toteutui ja suunnittelin lopulta työjakson
aikana esitteitä, kuvituksia ja kyltin paikalliselle
hammaslääkärille. En myöskään keittänyt kuppiakaan kahvia vaan kahvi tuotiin työpisteelleni joka
aamu - ”non zucchero”.
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L Ä H T Ö OL I PA R A S PÄ ÄT ÖS
Kuukausi Italiassa meni nopeasti. Viimeisenä
päivänäni Celanossa pääsin vielä tutustumaan
Italian politiikkaan, kun Italian pääministeri vieraili kaupungissa.
Lähteminen oli haikeaa, mutta jäin
työjakson päättymisen jälkeen
vielä kiertämään Italiaa viikoksi,
mikä helpotti tilannetta jonkin
verran. Sovimme myös kämppiksieni kanssa palaavamme yhdessä
Celanoon, mahdollisesti jo ensi
kesänä.
Kotiuduttuani matkalta pomoni
lähetti minulle kuvan mainoskyltistä Celanon pääkadun varrelta,
johon hän oli tulostanut suurennuksen piirtämästäni postikortista.
Suosittelisin vastaavaa työjaksoa
kaikille vähäänkään ulkomailla
työskentelystä kiinnostuneille tai
muuten vain seikkailunhaluisille
ihmisille. Omalla kohdallani päätös
lähteä ei voisi näin jälkikäteen tuntua oikeammalta.

N E LJÄ N TÄ H DE N HO T E L L I SS A BE R L I I N I SS Ä
Työharjoittelu antoi matkailupalveluiden tuottajaksi valmistuneelle Tiinalle
varmuutta työskennellä hotellissa tulevaisuudessa.
Saavuin Berliiniin kesäkuun puolessa välissä. Ensimmäiset kaksi
viikkoa kävin saksan kurssilla IFS-kielikoululla, jossa oallistuin B1-ryhmään, jotka ovat jo hieman kokeneempia saksan puhujia.
Alkuun se tuntui haasteelliselta, sillä olen opiskellut saksaa viimeksi noin 9 vuotta sitten ja silloinkin vain pari vuotta, jonka jälkeen
opiskelu on ollut vain itsenäistä ja epäsäännöllistä. Pääsin kuitenkin
hyvin mukaan ja olin yllättynyt kuinka paljon asioita osasin ja muistin. Kurssi oli todella hyödyllinen ja opin parissa viikossa paljon.

U US I A TA I T OJA H A RJOI T T E LUS TA
Työharjoittelun ensimmäinen viikko meni tietenkin työkavereihin
tutustuessa ja uuteen paikkaan totuttelussa. Kaikki olivat minulle
todella mukavia ja ottivat hyvin vastaan, eikä porukkaan mukaan pääseminen tuntunut sen vuoksi niin vaikealta. Hotelli missä
työskentelin, oli 4 tähden hotelli, jossa on 200 huonetta. Se sijaitsee
Berliinissä Steglitzin kaupunginosassa. Työvuorot olivat onneksi vaihtelevia, sekä sain aina syödä hotellilla työvuoroni aikana hotellilla, ja
ruoka oli todella hyvää.
Pääsin melko nopeasti tekemään check-outeja sekä jossain vaiheessa myös check-innejä. Pystyin myös parin ensimmäisen viikon
jälkeen tekemään itsenäisesti monia tehtäviä, kuten veloittamaan
luottokortteja, kontrolloimaan minibaari-listoja, lisäämään tuotteitatai palveluita asiakkaiden laskulle ja valmistelemaan rekisteröintilomakkeita, avainkortteja sekä wi-fi-koodeja.

OPE T TAVA I N E N JA P OS I T I I V I N E N KOK E M US
Saksan kielen taitoni parani huimasti, ja olikin mahtavaa huomata, että pystyin palvelemaan asiakkaita myös pelkästään saksaksi. Tietenkin hotellissa oli paljon asiakkaita myös muista maista, joten
sain palvella useita asiakkaita englanniksi ja pääsinpä muutamaan otteeseen puhumaan myös suomea!
Olen todella tyytyväinen harjoitteluuni. Työkaverini jaksoivat opettaa minua ja he luottivat osaamiseeni, sekä antoivat minun tehdä työtehtäviä yksin. Myös pomoni oli mahtava ja hän kirjoittikin
minulle todella hyvän suosituskirjeen. Kaikista työntekijöistä tulikin minulle läheisiä, ja viimeinen
työpäivä oli hyvin haikea. Opin hotellissa työskentelystä ihan valtavasti. Koen että tämän kokemuksen jälkeen olen paljon valmiimpi ja ehkä joku päivä työskentelen jossain hotellissa Suomessa, jopa
ulkomailla.
Aion ehdottomasti jatkaa saksan opiskelua itsenäisesti ja toivon mukaan oppisin puhumaan sitä
koko ajan sujuvammin. Myös Berliiniin aion palata, ehkä jossain vaiheessa elämää jopa pysyvämmin.
Kaiken kaikkiaan siis erittäin positiivinen kokemus ja suosittelen lämpimästi vaihtojaksoa valmistuneille!
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SU R F FA AVA B A R I S TA BE R L I I N I S S Ä
Kuva-artesaaniksi valmistunut Reeta teki harjoittelunsa kirjakauppa-kahvilassa
S U U N N I T E L M A A V E I I TÄ E U ROOP PA L A I SEE N K I RJA L L I S U U T EE N
Ystäväni kertoi Allianssin nuorisovaihdosta kesälomalla
ja sai minut innostumaan saman tien. Lähetin hakupaperit viime hetkillä, ja ehdin jo miettiä suunnitelma
B:tä vastauksen viipyessä. Lopulta minun ilmoitettiin
päässeen työharjoitteluun Saksaan.
Siitä päivästä tähän hetkeen olen täyttänyt melkoiset
määrät papereita, ollut muutamissa englanninkielisissä
Skype-haastatteluissa, kirjoittanut kiivasta tahtia sähköpostia Saksaan ja palauttanut mieleeni saksan kieltä
verkkokurssilla. Olen varma, että tämä kaikki on sen
arvoista.
Tuleva työharjoittelupaikkani on kirjakauppa-kahvila,
joka on erikoistunut itäeurooppalaiseen kirjallisuuteen.
Muuta en paikasta juurikaan osaa sanoa, mutta se vaikutti mukavalta.

K U R P I T S A K E I T T OA JA B A R I S TA V E R K KOS I V U I L L A
Tässä tiivistelmä ensimmäisestä työpäivästäni: join teetä, söin latvialaista suklaata, opin kuinka tehdään
viittä erilaista kahvia, sekä kuinka päivitetään yrityksen verkkosivuja.
Eniten minua jännittää se, että verkkosivujen päivittäminen tulee olemaan suurelta osalta minun huolehdittavissa. Minun pitää tehdä se luonnollisesti saksaksi. Apuna saa käyttää sanakirjoja ja aina-niin-luotettavaa Google Kääntäjää. Asiakkaille täytyy puhua saksaa, vaikka very bad German, niin kuin työnantajani sanoi, ja samalla heille täytyy osata tehdä cappuccino tai latte.
Työkaverit ovat kaikki todella mukavia ja työtehtävät ovat monipuolisia, eikä yhteen ehdi kunnolla kyllästyä. Tällä viikolla olen laittanut kirjoja myyntiin saksankielisille sivustoille, jakanut tuhansia flaijereita ympäri Friedrichshainia, päivittänyt yrityksen verkkosivuja, blogia ja kaikkia muita paikkoja netissä.
Eilen illalla pimeän tultua minä, työnantaja ja toinen työntekijä istahdimme pöydän ääreen ja söimme
kurpitsakeittoa. Työ pysyy mielenkiintoisena ja monipuolisena, kun joka viikko saan oppia jotain uutta.
Edellisenä päivänä en koskaan tiedä, mitä tulen seuraavana päivänä tekemään töissä.

M I S TÄ OL E N Y L PE Ä
Olen oppinut rakastamaan Berliinin julkista liikennettä:
metroa, S-bahnia, busseja ja raitiovaunuja. Olen oppinut
puhumaan englantia sujuvasti. Ajattelen englanniksi ja
olen siitä mahdottoman ylpeä!
Olen saanut huomattavasti lisää itseluottamusta. Kun
ajattelin Saksaan lähtemistä yksin, se oli samalla innostavaa ja pelottavaa. Nyt kun olen asunut siellä kolme
kuukautta, olen huomannut, ettei ulkomailla asuminen
ole sen pelottavampaa kuin kotimaassakaan.
Neljännesvuosi Berliinissä on ollut aivan mahtava kokemus. Maailmankuva avartuu, yleissivistys lisääntyy, tapaa erilaisia ihmisiä, sekä itsenäistyy. Tekisin tuon kaiken
uudestaan, milloin tahansa.
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R E A DY FOR L I F E JA E R A SM US +
Ready for Life on Allianssin nuorisovaihdon Erasmus+ ammatilliselle koulutukselleohjelmassa toteuttama hanke. Ready for Life -ohjelmassa toisen asteen
ammatillisesta koulutuksesta vastavalmistuneiden työllistymisen, kansainvälisen
liikkuvuuden ja henkilökohtaisen kehittymisen tukemiseksi.
R E A DY FOR L I F E - OH J E L M A

E R A S M US + - OH J E L M A

Ready for Life 2-hanke toteutettiin vuosina
2015-2017. Hankkeen aikana 34 vastavalmistunutta nuorta lähti 4-12 viikon pituisille
työharjoittelujaksoille Espanjaan, Italiaan, Irlantiin ja Saksaan. Hanke oli jatkoa vuosina 20142016 toteutetulle Ready for Life-hankkeelle.

Erasmus+ on vuonna 2014 alkanut Euroopan
unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma,
joka rahoittaa toimialoilla tehtävää
eurooppalaista yhteistyötä.

Kaksivuotinen Ready for Life 3-hanke käynnistyi puolestaan kesällä 2016 ja uusin Ready for
Life 4 -hanke käynnistyy vuoden aikana 2017.

H A RJOI T T E LU T U K EE S I I R T Y M I S TÄ
T YÖE L Ä M Ä Ä N
Ready for Life 2 -hankkeen tavoitteena oli
tukea vastavalmistuneita nuoria aikuisia
tärkeässä nivelvaiheessa siirryttäessä
opinnoista työelämään. Hankkeen myötä
nuorille vastavalmistuneille haluttiin tarjota
työkokemuksen ja kansainvälisen kokemuksen
lisäksi mahdollisuuksia kieli- ja kulttuuritaitojen
kehittämiseen sekä tukea henkilökohtaiseen
kasvuun ja osaamiseen.
Hankkeeseen osallistui monipuolisesti
vastavalmistuneita eri ammattialoilta eri
puolilta Suomea. Osallistujat olivat 18 - 35
-vuotiaita.
Nuorten vastavalmistuneiden syyt
hakea mukaan ohjelmaan vaihtelivat aina
kielenopiskelusta ja maailman näkemisestä
työkokemuksen saamiseen ja ammatilliseen
kehittymiseen.
Hankkeeseen osallistuneet kokivat erityisesti
henkilökohtaisten taitojensa kehittyneen.
Itsetuntemus ja varmuus kasvoivat ja moni
kertoi tulevaisuuden toiveiden tarkentuneen
ulkomaanjakson myötä.
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Ohjelman tavoitteena on koulutuksen
ja nuoristyön kehittäminen sekä
nuorten koulutustason, taitojen ja
työllisyysmahdollisuuksien parantaminen.
Ohjelmassa ovat mukana EU-maat, Norja, Islanti,
Liechtenstein, Turkki ja Makedonia. Lisäksi
osaan toiminnoista voi osallistua myös EU:n
naapuruusmaita ja muita maita eri puolilta
maailmaa.
Erasmus+ -ohjelmakaudella vuosina 2014–2020
yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista
voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai
työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman
tuella.
Lisäksi yli 125 000 oppilaitosta ja organisaatiota
voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten
kumppaniensa kanssa. Erasmus+ -ohjelman
budjetti on 14,7 miljardia euroa.
Suomessa Erasmus+ -ohjelmaa hallinnoi
Opetushallitus.

L I S ÄT I ED O T
www.nuorisovaihto.fi
Allianssin nuorisovaihto tarjoaa monipuolisesti ohjelmia kulttuurienväliseen oppimiseen ja
omien taitojen kehittämiseen ulkomailla.

