Elise Lappea Alavuotunki

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella
TYÖSSÄOPPIMASSA 8.4-18.5.2015 ESPANJAN OURENSESSA Salesian koulu
Heti kun kuulin koulussa opettajaltamme tästä mahdollisuudesta lähteä espanjaan työssäoppimaan. Ilmoittauduin heti, vaikka en tiennyt vielä edes minkä laisiin tehtäviin olin menossa. Koska olen koulutukseltani
lastentarhanopettaja, tämä paikka oli minulle, kuin nappi silmään.

Lähtötunnelmia
Espanjan työssäoppimisjakso lähenee. Lennot on tilattu lähtö 8.4.2015 aamupäivällä. Lähden opiskelukaverini kanssa yhdessä reissuun. Ourense on Oulun kokoinen kaupunki Pohjois -Espanjassa Portugalin yläpuolella. Menemme yksityiseen katolliseen kouluun 4-6 -vuotiaiden luokalle. Olemme mukana taide-ja taitoainessa. Osallistumme myös englannin kielikylpyyn.
Olemme opetelleet muutamia espanjankielisiä lauseita, kuten missä on vessa ja käsityöliike.
Kohta alkaa pakkaaminen. Mitä sitä voisi tarvita mukaansa kuudeksi viikoksi?

Salesianos koulun sisäpiha

Ensimmäinen viikko
Huomioikaa etta meilla ei ole kaytossa suomalaista nappaimistoa taalla, joten emme tieda mita blogin
pitamisesta tulee taalla espanjassa.
Saavuimme 9.4.2015 Madridin lentokentalle n.17.15.Reippaina naisina menimme metroon ja siunaukseksi
juuri siihen metroon oli eksynyt yksi suomalaispoika, joka heti riensi avuksemme. Han kertoi miten paasemme lahelle hotellia ja paljon muutakin.
Lähdimme vesi sateessa junalla ourenseen, matka kesti neljä tuntia ja koulun rehtori Alberto oli meitä vastassa asemalla. Hän vei meidät ensimmäiseksi koululle ja saimme noin viiden tunnin perehdytyksen koko
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kouluun ja tapasimme vähän koulun henkilökuntaa. Minua ei ole koskaan eikä missään perehdytetty näin
hyvin kuin tässä työpaikassa, saimme muutamaksi yöksi väliaikaisasunnon rehtorin ystävän luona.
Tutustuimme koulun henkilökuntaan ja tervehdimme kaikkia espanjalaisittain. Elikkä suu supussa, posket
lommolla, kummallekin poskelle. Iso koulu tuhannen oppilaan kokoinen 3-18 vuotiaita. Meille annettiin lukujärjestykset jossa minulla oli 17 tuntia viikossa englantia ja kuusi tuntia taide ja taitoaineita. Viikonlopulle
sattui kova helleaalto Afrikasta ja kävimme kuumilla lähteillä. Meille oli löytynyt vuokra-asunto keskeltä
kaupunkia aivan koulun läheisyydestä. Saimme käydä syömässä päivittäin koulun ruokalassa., Vapaa-aikana
kiersimme ja valokuvasimme kaupunkia.

Olen aivan myyty naille pienille kolmivuotiaille nappisilmille. Niin pienia ja pitaa jaksaa istua nopottaa paikoillaan kokonaisen tunnin! Yksi opettaaja handlaa koko homman ja pitaa ryhman koossa ja hiljaisena.
Opettaja kayttaa paljon videotykkia ja digitaalitaulua. Lapset oppivat englannin kielisia lauluja naiden laitteiden avulla. Englannin kielen oppiminen myoskin 6-12 vuotiaiden kanssa tapahtuu kirjojen ja naiden samojen katevien aparaattien avulla, joita en ole nahnyt suomessa kaytettavan. Opettajalla on digitaalinen kyna,
jolla voi kirjoittaa valkealle taululle ja videotykki heittaa tehtavat ja tekstit taululle. Joskus opettaja digitaalikynalla painaa tehtavan kohtia ja vastaukset tulevat seka kirjallisesti, että suullisesti hyvalla englannin kielen aantamyksella.
Koska koulua on koko paivan ovat lapset tosi vasyneita iltapaivalla. Viimeinen tunti on monesti tuskallista
seka opettajalle,etta lapsille.Oppilaille puhutaan vain eglantia koko tunnin ja jos ihan pakko on vilahtelee
espanjaakin jonkin verran tunnilla. Mita vanhemmasta luokasta on kysymys, sita enemman enlantia puhutaan. Joka tunnin alussa kerroin myoskin, etta joulupukki asuu Rovaniemella ja siitakos vasta kysymystulva
tuli! Me kaytamme siesta ajan koululla kirjallisiin toihin seka kadentaitojen valmisteluihin. Illalla raahaudumme puolikuolleinna asunnolle ja aina emme kerkia ihan iltapalaakaan ostamaan. Nalkaa emme ole kylla
nahneet. Espanjassa ei ole lihavia ihmisia. En tieda mista se johtuu, koska paaruokakin syodaan vasta yomyohaalla. Onneksi syomme koululla, joten meidan ei tarvi valvoa yomyohaan syodaksemme.
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Toinen viikko
Ennen toihin menoa saatamme kayda aamupalla kahviossa. Silloin otamme teeta tai kahvia seka kroissantin. Kouluruoka espanjassa on hyvaa. Erityisesti pidamme kalasta ja kaikki on niin tuoretta. Englanninkielen
tunnilla oli mukana opettaja, joka oli kotoisin yhdysvalloista. Han pitaa englanninkielentunteja monille luokillejuuri aantamisen vuoksi, Hanen tunneilla paljon keskustellaan, eika niinkaan kayda kielioppia lavitse.
Tanaan oli kolmivuotiailla ja ihan aiman kakena, kun opettaja jakoi naille pienille nappisilmille kuvia hymyilevasta Mona-Lisasta, vanhoista kirkoista, linnanraunioista, palatseista yms.tunnin tarkoitus oli piirtaa maailmantunnetuimpia tauluja ja rakennuksia. "Saatte olla tanaan kaikki taiteilijoita", sanoi opettaja. Han antoi
lapsille varit ja niin sita alettiin piirtaa. Toivottomuuden tunne iski ainakin minuun saatikka sitten naihin kolmivuotiaisiin. Jalkea syntyi, mutta kaikkiin piirustuksiin opettaja ei ollut tyytyvainen. Mina aina pyrin innostamaan ja kehumaan lapsia, jos he jotain tekevat. Nyt en aivan ymmartanyt opettajan suhtautumista muutamiin tuotoksiin ja han naytti sen hyvin avoimesti. Taalla Espanjassa kasvatetaan hyvan itsetunnon omaavia lapsia,koska he eivat ole millansakaan negatiivisesta palautteesta.
Tanaan minulla oli ensimmaisen kerran arts and crafts tunti 12-vuotiaiden
kanssa. Olin tyrmistynyt nahtyani kirjan ,jota kaikki8 orjallisesti kayttavat. Kun
mina olin heidan ikainen kaikki tekivat monesti samanlaisen tyon prikulleen,
mutta nykyaan ei meidan kouluissamme niin toimita. Taalla taytetaan kirjaa sivu
sivulta, taysin samalla lailla. Keskustelin opettajan seka myos rehtorin kanssa
naista tunneista, jotka ovat ensinnakin englannin kielisia ja kaavoihin kangistuneita, mutta vanhemmat haluavat heidan orjallisesti tayttaa kirjaa. Mietin,
missä on luovuus se on? Projekteihin ei ole aikaa, koska heilla on vain tunti viikossa. Materiaalit oppilaat ostavat itse, kuten talle tunnille he olivat hankkineet
muovailuvahaa, jolla he tekivat planeetoita paperille. Saan osallistua opetukseen auttamalla arts and crafts tunneilla, kiertelen luokassa ja neuvon kadentaidoissa.

Me olemme talla koululla jo hyvin tunnettuja, silla kun liikumme pihalla osa juoksee syliimme ja kaikki tervehtivat meita. Taalla tervehditaan jatkuvasti ja koko ajan. Saan osallistua opetukseen auttamalla arts and
crafts tunneilla, kiertelen luokassa ja neuvon kadentaidoissa.
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Nahkatöitä

Tana paivana suunnittelimme Marjon kanssa ensi viikon kadentaito tunneille tekemista. Tarkoituksenamme on kierrattaa materiaalia. Leikkaamme muovipussesta virkattavaa " lankaa", kiinnitamme pitkan
virkatun tuotoksen pestyn peltipurkin paalle. Pienimmat oppilaat voivat sormivirkata. Rehtori oli aivan innoissaan virkkaamisesta, lupasi heti silta istumalta menna lankakauppaan ja ostaa lankaa seka 25 virkkuukoukkua.
Yleensa espanjassa ei virkata,kudota tai puhumattakaan ommella ompelukoneella, vasta kuin jatko-opinnoissa. Ehkapa jaamme tanne asumaan ja perustamme kadentaitojen ala -ja ylakoulun. En tieda saisimmeko oppilaita, jos naita taitoja ei espanjassa arvosteta. Rehtorimme aikoi osallistua myos tahan suunnittelemaamme virkkaustuntiin.Joka paiva ihmettelemme espanjalaisten ystavallisyytta ja puheliaisuutta. Jos
meillakin suomessa olisi enemman lampimia paivia kuin kylmia, voisimme mekin olla "more talk aktive persons".
Viikonloppu edessa ja rehtori on ystavallisesti luvannut vieda meidat autolla laheiseen kylaan ja katsomaan
muita mielenkiintoisia paikkoja.

Hallelujah missa paastiin kaymaan tanaan. Sellaisessa paikkaa missa turistit eivat koskaan paase kaymaan,
todella harvoin siella kay paikallisiakaan ja juuri koskaan siella ei paase kymaan naisia. Koska rehtorimme
on opiskellut aikoinaan pappiksi nelja vuotta, paasimme tutustumaan pappisseminaariin sisatiloihin . Ihan
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uskomaton paikka ja niin valoisa seka puhdas.Tama uskomaton valtaisa rakennus on Ourensen parhaimmalla paikkaa. Korkealla kukkulalla, josta nakoalat kaupunkiin ovat huikeat. Siella sielu lepasi ja mieli.Opiskelevia pappeja oli vain 16. Koska tilaa rakennuksesta loytyy sinne on perustettu vanhusten hoitokoti. Etuoikeus oli vanhoilla papeilla, mutta rahalla paasee hoitoon kuka tahansa. Paikkoja vanhuksille oli 75 kpl.
Heilla on oma laakari ,sairaan hoitajat ja muu tarvittava henkilokunta.
Ehkapa me Marjon kanssa tulemme tanne joskus rauhoittumaan, majapaikka on jo meille luvattu. Paikka on
aivan tyhja kesakuukausina , joten voisimme pitaa vaikka majatalo toimintaa rauhaa rakastaville turisteille.
Pieni vinkki seminaarin johtajalle. Kavimme tutustumassa eraan papiksi opiskelevan yksiossa, joka oli kylla
ihan luksus asunto. Kaiken nakemamme perusteella katolliselia kirkolla ei ole pienen rahan puutetta.
Kummallista taalla Espanjassa on se, etta kaikki kaupat sulkeutuvat lauantaina viimeistaan n. kello 15.00 ja
avautuvat maanantaina 9.00 . Niinkuin silloin ennen suomessakin, taalla osataan todella rentoutua viikonloppuisin.

mustekalaa todella hyvää

Loysimme ruokapaikan josta saimme gluteenitonta ruokaa, mika on taalla harvinaista. Keskustelimme hyvin
englantia puhuvan nuoren naisen kanssa listalla olevista ruuista. Minun tilaamani ruoka oli "muy
Bien" , mutta Marjolla meinasi laatta lentaa, kun han naki annoksensa. Minun annoksessa oli mustekalaa ja
katkarapuja seka perunoita oljyssa. Marjolla oli annos nimeltaan Pulpo con Cambones. Lahinna annos muistutti kasalta pienia matoja. Mamma mia!!!!
Mina en voinut juuri muutakuin nauraa ja kannustaa Marjoa syomaan edes vahan annoksestaan.

Kolmas viikko
Aurinko paistoi mutta oli melko kylma. Kadun kulmissa
myytiin mustekaloja suoraan keittoastiasta. Ne leikeltiin
asiakkaille saksilla puulautaselle , jonka jalkeen ne kaadettiin pussiin. Lisattiin suolaa peraan, solmittiin pussi ja pantiin toiseen vahvaan pussiin, johon lisattiin padasta mustekalan keitinlienta. Kylla jai minulta ostamatta, vaikka
olin edellisena iltana mustekalaa syonnytkin.
Marjo jai kokeilemaan sokerivarjaysta art and craft tunneille ja mina lahdin kavelylenkille. Kipusin melkein
Millenium sillan korkeimmalle paikalle. Otin kuvia ja akkia alas, etten pyortynyt niille sijoilleni. Kiertelin
vanhaa kaupunkia. Taalla lauantai iltana ja sunnuntainakin kiinalaisten kaupat ovat nakojaan auki ei espanjalaisten. Tietenkin kahvilat,ravintolat, muutama kioski ja konditoriat ovat auki.
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Loysin aivan ihanan gluteenittoman kahvilan ystavalleni aivan lahelta
meita. Kavimme siella heti paivakahvilla. Kaikki tuotteet olivat gluteenittomia kahvila oli vasta kuukauden ikainen. Aivan ihana paikka, menemme sinne kaffille aitienpaivana. Harmi ettei siella ollut Wifia, meidan pitaa loytaa sellainen uusi kahvila lahelta, josta saamme yhteyksia
lahimmaisiimme viikonloppuisin. Aina ei haluaisi tulla "tyopaikalle" vapaa-ajalla.

Tama viikko on ollut kovin kiireinen,koska ystavamme
suomesta kavivat taalla kielikursseilla ja kavimme rehtorin kanssa Santiagossa. Joten kirjoitan tasta viikosta
muutamia mielenkiintoisia huomioita mita olen tehnyt
viikon aikana. Ihmettelen sita miten suuria odotuksia
vanhemmilla on lapsensa osaamisesta. Silla eihan kolmevuotias voi osata varittaa taydellisesti kuvia. Mutta
silti emme opettajina mene korjaamaan heidan toitaan. Yritamme kannustaa ja ohjata tekemaan parhaansa, mutta emme voi
vaatia mahdottomia.. Emme myoskaan nayta lapsille ,jos he eivat ole osanneet tehda tehtavaa ikatasonsa mukaisesti. Keskitymme tarkeisiin asioihin,
yksi niista kolmivuotiailla on se, etta kynaote olisi oikea. Leikkiaikaa
nailla lapsilla ei oikeastaan ole kuin vain yhdella puolentunnin paussilla
paivassa. Siesta-ajalla kolmannea kolmivuotiaista haetaan kotiin ja toiset
jaavat koululle. He lepaavat hetken paa poytaan nojaten ja tassa valissa
pestaan nmyos hampaat. sen jalkeen nailla koululle jatetyista lapsista paasevat ulos joko ohjattuun aktiviteettiin tai voi olla ,etta paasevat hyvalla ilmalla likkipihalle hetkeksi leikkimaan.
Englannin tunneilla olen saanut kayttaa jo smart taulua.(kuulimme Oululaislta opettajilta, etta onhan niita jo oulun kouluissakin jo ollut
kaytossa).Sain tarkastaa lasten kotitehtavat silla. Nappara homma ja hyvaa
englantia puhuva aani toistaa ja lukee vastaukset. Taalla kaikilla on englannintunneilla native mukana kerran viikossa, jotta he oppisivat aantamaan
paremmin. Ihmettelen kylla miten ranskalainen opettaa englannin kielen
aantamista. Kuullosti minunkin korvaan vahan hassulta.
Yhdeksanvuotiailla on taalla jo hirvean hyva englanninkielen taito, minakin tassa sivussa olen taydentanyt
puhumisen lisaksi myos kielioppitaitojani. Olemme suunnitelleet ensi viikolle virkkausta 6-12 vuotiaille.
Nuoremmille vedamme peruna painantaa .Todella mielenkiintoista mita siita tulee, koska nama lapset ovat
nahneet virkkuukoukun korkeintaan isovanhemmillaan
Tapasimme opiskelukaverimme Oulusta . Jalleennakemisemme oli hyvin riemullista. Pidimme palaverin
opettajamme kanssa Oulusta seka rehtorimme Alberton. Myohemmin illalla osalistuimme kielikurssilaisten
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kanssa illalliseen, jossa soimme tukevan illallisen.Myohemmin illalla paasimme kielikoululaisten kanssa keskiajan kylaan Allariziin. Sepas vasta hieno reissu olikin. Siitakin kuvia tulossa.
Torstaina 23.4.2015 nousimme varhain ja lahdimme rehtorin ja yla- asteen opettajan kanssa autolla Santiagoon. Ilma siella oli kylma, mutta ei onneksi satanut.

Neljäs viikko
Hauskaa Vappua kaikille! Talla viikolla on sitten painetteu perunoita kolme vuotiaiden
kanssa. Pikkusen hikea pukkasi kun oli 25 pienta vilkeria ,odottamassa innokkaina
uutta hommaa.taalla ei ole olemassakaan mitaan suojaasuja lapsille maalaustouhuihin
,eika kylla myoskaan poytia suojata mitenkaan. Pullovarit ja, siveltimet ja potut vaan
kehiin. Aluksi naytin miten homma tehdaan, jonka jalkeen suojasin poita muovipusseilla . Hihat ylos ja hommiin. Pikkasen siina verkkaripuvut sai uusia vivahteita. Mina
mielessani rukoilin etta ne pudistuisivat pesussa. Melkoinen tyo, mutta selvisin nippa
nappa. Lapset olivat niin onnellis,mutta varien sotkemia. Taalla ontapana kauttaa kosteuspesu pyyhkeita todella paljon. Voinkin suositella niita, koska suurin osa varista
lahti verkkareista, kuin vetta vaan. Olenkin huomannut etta taalla valtetaan sotkemasta lasten kasia, joten maalaus toita ei harrasteta. Ainoat varit ovat kolmi-ja viisivuotiailla sormivarit seka sakurat. Sokerivarimaalaus on myoskin aivan uusi ja mielenkiintoa herattava kokeilu.
Virkkausta olen opettanut kuutosluokkalaisille. Se vasta olikin elamys heille. Ensin opettelimme virkkuukoukuilla ja osa oppikin nopeasti . Ne joille se tuotti vaikeuksia, jatimme koukut pois ja jatkoimme sormivirkkausta. Oli ilo silmalle nahda miten innoissaan tama koulun vilkkain luokka virkkasi pitkia patkia, aina
valilla varia vaihtaen. Kerroin aluksi ,etta meilla kaikki suomessa ainakin sormivirkkaavat jo eskarissa. Eivathan he voineet tietenkaan olla sen huonompia , ajattelin heidan miettivan. Eivatka he ollleet. Olin niin onnellinen . Kaikki 25 oppilasta oppivat virkkaamaan ja he kohteliaina kiittelivat minua ovelle asti. Jatkamme
ensi viikolla virkkausta, silla tarkoituksenamme on kierrattaa peltipurkki. Paallystamme sen virkkaamillamme varikkailla patkilla. Taalla on tapana ,etta opettajat liikkivat luokasta toiseen ,ei oppilaat.
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Niin se meni vappukin. Hieman oli sateista ja minua vahan paleli. Aattelin ottaa villahousut takasin jalkaan,
vaikka vasta toissapaivana niista luovuin. Perinteiset vappumarssit nakyivat katukuvassa,mutta muuten
taalla ei vapun viettaminen nay. Taala ei oikein osaa viela kayttaytya noiden kauppojen aukiolojen suhteen.
Esimerkiksi lauantaipaiva oli ihan hijlainen kolmeen saakka iltapaivaa, mutta sitte oli kamala ryyssis ilta yhdeksaan saakka. Kaupoissakin oli saanut jonottaa, etta paasee sovituskopille.
Naiset taalla Espanjassa ovat naisia isolla N:lla. He osaavat pukeutua. Olivat he sitten 2 tai 80-vuotiaita. Kylla tassa harmaa suomalainen tuntee itsensa niin hiirulaiseksi. Taalla kaupungissa on miljoona kuppilaa ja siella perheet nayttavat viettavan vapaaaikansa. Mielellaan lasilliset viinia poydassaan ja lapset leikkivat vieressa. Nyt lahden katsomaan puistoon miten taalla vietetaan aitienpaivaa.

Viides viikko
Koulumaailma on niin erilainen suomeen verrattuna. Ihmettelen ettei varhaiskasvatukseen ole satsattu laisinkaan. No, sita ei ole ollenkaan, koska suoraan seimesta tullaan kouluun. En ihmettele edelleenkaan miksi
Espanja on Pisa -vertailussa kovinkin hantapaassa. Olen hyvinkin onnekas, etta asun ja tyoskentelen Suomessa. Tama reissu oli minulle erittain opettavainen. Espanjalaisten ystavallisyydesta meilla olisi paljon oppimista. Kaikki taalla tervehtivat, monta kertaa paivassa ja joka paikassa hymyillaan. Palvelu pelaa kaikkialla,
sinun tarvitsee vain istua ja odottaa. Mukavaa , etta voimme viela viettaa toista viikkoa tassa vieraanvaraisessa maassa.

Se on nyt kesa tullu tanne pohjois Espanjaan. Ei tassa ole blogiakkaan jaksanu kirjottaa, kun on menny viikonloppukin aivan vedessa lillumiseksi . Ollaan jopa tarjettu kayda syomassa vanhassa kaupungissa ihan
niinko paikallisekki. Illalla myohaan ja parissa erissa paikkaa tapaksia maisteltu.Tuntuu se niin oudolta syoda
kymmenen maissa illalla ja pikkulapset pyorii jaloissa ja tuttuja lapsia loytki paljon,ettei meinannu kerita
syomaan, kun piti koko ajan tuttujamoikata. Niita tullee vakistenki kuuden viikon aikana.
Vaikka me olimme parhaat pukeneet mita vaatekaapista loyty,
silti ei paasty lahimaillekaan espanjalaisten naisten tasolle.
Meila oli kengatki kymmenen senttia liian matalat.Hameet
meila oli liian pitkat ja samoiten puserot. Olima kylla aivan liian
alipukeutuneita illalliselle.Ilma oli mita ihanin, eika palellu ollenkaan. Mika tunne, mutta emma me jaksanneet istua niin pitkaan kuin oppilaamme, vaan liukenimme paikalta hyvissa ajoin.
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Launtaina ihmiset pukeutuu myos paivalla parhaipiinsa, tai niin me ainaki luulemme. He kavelevat kauniisti
puettuna kavelykadulla. Perheet kulkevat kasikadessa ja shoppailevat. Taala opetellaan kauniiden tapojen
lisaksi myos kuluttamaan mahdollisimman nuorena ,mahdollisimman paljon. Suomalaisista puhutaan ,etta
olemme tuulipuku kansaa. Sanoisin, etta pukeudumme olosuhteiden vaatimalla tavalla. Ajattelemme ostaessa vaatteita kaytannollisyytta, laadukkuutta, jarkevallisyytta yms. Minusta espanjanlaisilla on toisenlaiset
kriteerit.

Kuudes viikko
Kuusi viikkoa, kun on tata taman maan tapaa elaa katsellu, niin on tullu montaki asiaa mieleen. Kaikkea en
edes tassa julkistaa, mutta ompahan omat elamisen arvot lujittuneet.
Tietenkin olisi mukavaa, jos joku kantaisi kauppakassini ,avaisi minulle ovet, auttaisi takin paaltani, kulkisi
kanssani kasikadessa paikassa kuin paikassa. Tassa vain muutamia hyvia puolia, mita olen nahnyt tassa
maassa tekevan. Vanhempia kunnioitetaaan, tervehditaan mennen tullen palatessa, puhutellaan tuttuja,
jopa tuntemattomia. Palvellaan kaupassa, kahvilassa, kampaajalla ja ravintolassa.
Taalla hymyillaan ja puhutaan paljon.( joskus vahan liiankin paljon) Suomessa sanotaan juuri se mita tarvitsee, ei yhtaan enempaa. No , ei se paha ole, mutta usein voisi keskustella asioista enemman ja olla sydanjuuria myoten jotain mielta. Joskus on vaan hyva olla hiljaa. Taalla joku kysyy ,onko minulla kaikki hyvin, jos
vahan aikaa olen omissa ajatuksissani. Espanjalaiset ovat vaatimattomia kielitaitonsa suhteen. Yleensa he
joko osaavat hyvin tai ei ollenkaan. Joka kerta he kylla sanovat, etteivat osaa, mutta loppupeleissa selviaa,heidan osaavan minuakin paremmin. Tuohon lapseni sanoisivat, etta siihen ei kylla paljoa tarvita...
Tanaan kolmivuotiaiden ryhmassa opettaja oli poissa ja minut pistettiin luokan eteen ihan kylmiltaan. Yhteista kielta meilla ei ollut, mutta parjasimme neljalla sanalla englanniksi: joulupukki,poro, punainenja ruskea. Syntyi monta taidokasta pukkia ja poroa muovailuvahasta ja paperiin piirrettyna. Eika yksikaan lapsi
joutunut tuntini aikana nurkkaan, mika oli tassa luokassa harvinaista. Nama suloiset lapset huutavat nimeani, kun saavun ruokalaan.Mukavaa olla nain suosittu. Kylla se suosio tasta laskee ,kun saapuu kesakuussa tyopaikalle. Viikko viela aikaa seurata espanjalaisten elamaa, uusia ystavia on talta reissulta saatu.
Suuri osa lapsista puhuu hyvaa englantia, vain hyvin harvat huonoa Tanaan yksi neljasluokkalainen naytti
minulle virkkaamansa laukun trikookuteesta. olin niin iloinen ja onnellinen, etta han oli virkkaamisesta niin
innostunut. Aiemmin viime viikolla yksi tytto naytti kaulurin ,jonka han oli virkannut, harmi kun kamerani
oli silla eraa taynna, enka saanut siita kuvaa.
Annoimme laksiaislahjoiksi omia tekemiamme koruja; klipsukorviksia,klipsukaulakoruja,poronsarvesta tehtyja kaulakoruja, virkattuja korviksia noin 30 kpl ja kaikki meni kaupaksi. Alberton vaimokin sai iltalaukun
klipsuita. Kierratys on taalla ihan lasten kengissa. Muovipusseja kaikkipaikat taynna, virkkasimme niitakin,
Lapset tekivat hienoja virkkauksella paallystettyja metallitolkkeja kynillensa. Otimme paljon kuvia virkkaushommista. Parhaatki virkkauksen maailmanmestarit, mina ja marjo... Mie osaan perusketjua ,kiintean ja
jonku pylvaa, marjo eisitakaan. mutta silla sita nayttaa parjaavan. Taijettiin opettaan. 350 lasta virkkaamaan ei paha nailla taijoilla. Onneksi meila on ne virkkauksen lahipaivat vissiin syksylla.

Elise Lappea Alavuotunki
Ihailen Tyossaohjaajamme E CHRISTIINAN englanninkielen opetustaitoja. Han elaytyy joka sanalle ja vaatii
kyllakin, etta kielioppiasiatkin puhutaan englanniksi. Se on tuottanut minulle vaikeuksia ja voin kuvitella,
etta monelle oppilaallekin tuottaa, silla hyva jos kielioppi on edes omalla aidinkielella selvaa passin lihaa.
Tunneilla puhutaan vain englantia, heti opettajan sormi herisee jos lauseessa on espanjankielen sanoja.
Kolmosilla on viisi englannin kielista kirjaa ja kaikkia niita kaytetaan joka tunti. Alussa laksyt tarkistetaan
Smart taulun avullaLopuksi noin vartti ennen tunnin loppumista annetaan kotitehtavat. Suurin osa kerkiaa
tehda ne tunnin aikana. Laksyja on tosi paljon. laskin kerran etta 10 sivua... Opettajan tyota ei tee helpoksi
sekaan, etta autistinen poika seuraa opettajaa ,kuin hai laivaa. Han osaa kayttaa smart taulua ja on hyvinkin open apuna tehtavia tarkistettaessa. Hanen en ole nahnyt kertaakaan aukasevan kirjojaan, mutta hyvin halla meni koe 7,75 oli koe tulos.Han on hyva matkimaan opettajaa,toruu lapsia jos tulee vaara vastaus tai motkottaa,jos laksyt on tekematta. Talla enkun opiskelulla naista tulee todella hyvia englannin
taitajia. Peittoavat nain nuorena suomalaiset ikaisensa hyvinkin, mutta tilanne tasottuu muutamassa vuodessa verrattuna suomalaisiin.
Tannaan sitte on oltu tarhatatina oikein olan takaa. Kun aamulla tulin luokkaan minulle selvisi, etta opettaja oli sairas ja minulta kysyttiin voinko pitaa tunnin........ No met otima googlesta joulupukin ja poron
kuvan. Yhteista kielta meila ei ollu ,mutta sole poka mikhaan. Jaoin ensin muovailuvahat ja koska taala
lapset ei ala tekemaan mitaan ilman mallia vaansin poron ja pukin , sitte alkoi lapsetkin tekemaan omiaan.
Puolet ajasta sitten piirsimme punaisella sakuralla pukin kuvan ja ruskealla sakuralla poron kuvan paperille. Olimme kaikki tyytyvaisia ja minakin hengissa....enka pistany ketaan nurkkaan seisomaan. Heilla oli
mielekasta tekemista ja heidan ei tarvinnut tarvinnut jonottaa, eika odottaa. Voin olla tyytyvainen itseeni.
maalauksia.

ROMANIAN bridge

Tanaan vedin kolmivuotiaille potunpainantaa, viimeinen ryhma Hihat ylos ja hommiin. Kaikki meni hienosti ja sain jopa toisenki paperin lapsille painettavaksi, kun oikein natisti pyysin. Lapset nauttivat kovin
pottupainamisesta. Aikuiset ei ehka niin paljoa. minulla oli tosi kipea selka ja ihmettelin sita todella, mutta
huomasin etta, ergonomisia tyoasentoja ei voi taala toteuttaa lasten kanssa tyoskennellessa. Siitapa se
selkasarky. Isommille olen siis aani kaheana kertonut enkuksi minkalaista suomessa on. Tana iltapaivana
saan jatkaa virkkaamista 12- vuotiaiden kans ja se on kivaa. Opettaja siina luokassa ei vaan saa oikein kuria .Mutta onneksi ne oli viimeksikin, niin innoissaan virkkauksesta etta, ei menny tunti hulinaksi.
Viela on melko viileaa. mutta valihousuja emme kayta enaa paivalla,emmeka edes yolla. Viikonlopuksi on
luvattu lamminta, onhan se kiva jos ei palelisi enaa. Koulumaailma on niin erilainen suomeen verrattuna.
Ihmettelen ettei varhaiskasvatukseen ole satsattu laisinkaan. No, sita ei ole ollenkaan, koska suoraan seimesta tullaan kouluun. En ihmettele edelleenkaan miksi Espanja on Pisa -vertailussa kovinkin hantapaassa.

Elise Lappea Alavuotunki
Olen hyvinkin onnekas, etta asun ja tyoskentelen Suomessa. Tama reissu oli minulle erittain opettavainen.
Espanjalaisten ystavallisyydesta meilla olisi paljon oppimista. Kaikki taalla tervehtivat, monta kertaa
paivassa ja joka paikassa hymyillaan. Palvelu pelaa kaikkialla, sinun tarvitsee vain istua ja odottaa. Mukavaa
,etta voimme viela viettaa toista viikkoa tassa vieraanvaraisessa maassa.

Keskiviikon iltapaivantunti vierahti koulun riehakkaimman kutosluokan kanssa virkkauksen merkeissa. Lapset pitivat virkkauksesta ja tulosta syntyi. Paallystimme virkkausketjuilla peltipurkkeja ja niista tuli hienoja.
Ottaen huomioon,etteivat nama ikina olleet nahneet edes virkkuukoukkua.
Taala on niin kova aikataulu kirjojen tekemisen suhteen, etta hyva jos saadaan pitaa naa virkkaustyotkaan
lopuille. Vanhemmat erityisesti syynaavat, etta kirjoja tehdaan ja Alberto saa heti palautetta, jos taalla vaan
taiteillaan ja tehdaan kirjan ulkopuolista aktiviteettia.

KUUMAT LÄHTEET
Tanaan minulla oli viimeinentunti kuutosluokalle art and graFT. oPETIN HEITA VIRKKAAMAAN. eNSIN
NAYTI ITSE ,JONKA JALKEEN TARVITTAESSA HENKILOKOHTAISTA OHJAAMISTA. LUOKKA On tunnetusti
koulun villein ja nuorimies opettaja sijainen piti lahes toivottomana urakkaani. Ensin opeteltiin koululla ja
jotka eivat sita oppineet vaihdoimme sormivirkkaukseen, Suurin osa tytoista virkkasi koukulla,jopa 5 poikaakin virkkasi mallikkasti koukulla. Oppilaat tykkasivat kovasti ja moni ke4rkisi ottamaan uuden varinkin.
Tunti meni nopeasti ja jatkamme seuraavalla kerralla. Tarkoituksena on kierrattaa sailykepurkki ja paallystamme sen virkatuilla pitkilla patkilla. Arvaapa minkanakonen oli mies opettajaN NAAMA TUNNIN LOPUTTUA. tOIVOTTAVASTI HAN EI OLLUT LYONNYT VETOA, SIITA ETTA OPPIIKO LAPSET TAMAN TUNNIN AIKANA V
Menin englannintunnille ja yllatys yllatys siella olikin aiteinpaivakortin tekoa. Opettaja oli leikannut valmiiksi pohjat ja suurimman osan palasista. Hanella oli valmis malli ,mita han naytti.

Elise Lappea Alavuotunki
Tama ihan ok, mutta ekaluokkalaisten ikaisia suomessa, olivat siis nama lapset. He saivat leikata kolme
ympyraa, liimaa he aivat saaneet kayttaa itse ollenkaa, Vaan opettaja pyysi aina poytansa viereen ja liimasi palat itse. Siina sita sitten odoteltiin omaa vuoroa ja taisi siina joku vahan liikehtia liikaa tms, silloin,
alkoi opettajan jarjestyksen pito... Heilla oli aikaa tunti tata teha ja paperi liima oli jokaisella, mutta
opettaja liimasi kuumaliimalla, mika oli taysin tarpeetonta. Ainoa mita lapset saivat itse tehda oli: kirjoittaa I love you mum. Jos joku yritti itse liimata
,jotain ylimaaraista,opettaja kielsi .Minun tehtavaksi ja kukkareijittimella
painella jokaisen lapsen kortista kukat . Nama ihme kumma lapset saivat liimata itse, opettajan maaraamaan paikkaan. Mistä löydän tämän tunnin helmet? En löytänyt niita yhtaan ainutta!!!!!!!!!
Hyvia puolia: Uskomattoman hyvia kurinpitajia, suomen armeija tykkaisi kovasti naista opettajista. Kaikki tehdaan nopeasti ja yhdella rytinalla, Aika ei
riita portaittain tekemiseen. Ymmarran kylla koska opettaja on useinmiten
yksin 25 kolmevuotiaan kanssa.
Olen pitanyt 30 minuutin sessioita enkun tunneilla ja nayttanyt kuvia suomesta, kodistani, saunasta ,kasitoistani ,joulusta yms. Poroihin lapset ovat
ihastuneet taysin. Meilta odotetaan viela ensiviikollakin jotain tekemista lasten kanssa, yritamme keksia jotain hyvin simppelia, koska perunapainanta ja
sokerihommelit ovat aika toisevia.

Hand made by Elise

Kulttuuri shokki tuli ja selvisin siitä ,ajattelemalla, että yksi ihminen ei voi muuttaa koko maata, mutta voin
näyttää ja kertoa miten asiota voi tehdä toisin ja kaikki olivat halukkaita oppimaan uusia asioita.
Opin arvostamaan työpaikkaani, olosuhteita, lapsimääriä, materiaalivarastoamme, kierrätystä suomessa.
Opin että voisimme olla suomalaiset kohteliaampia, keskustelevampia ja tuoda esille aidosti tunteemme ja
ajatuksemme. Suosittelen kaikille lämpimästi työssäoppimisjaksoa ulkomailla, sillä matkailu avartaa.

