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Kerro, minkälainen oli
työssäoppimispaikkasi ja työtehtäväsi 

Harjoittelupaikkani oli Proactive Design & Marketing, joka sijaitsee 
Galwayssa, Irlannissa. Työtehtäviini kuului pääasiassa suunnittelua, 
tiedon etsimistä sekä kuvien hakemista kuvapankeista.





Mitä uutta opit? 

Opin miten tehdään isoja videoprojekteja, sekä opin paremmin 
kuvapankkien käyttöä.





Työkulttuurien erot?

Työkulttuurissa en huomannut mitään suurta eroa Suomeen 
verrattuna, mutta työpäivät olivat hieman pidempiä kuin Suomessa, 
sekä pukeutuminen työpaikalla oli muodollisempaa.



Uudet työtavat, materiaalit, 
menetelmät, erilaiset koneet ja laitteet? 
Mitä eroja edellisissä verrattuna Suomeen? 

Koneet työpaikalla olivat Macbook-koneet, samanlaiset mitä koululla 
on, toki Macbook-koneita ei ollut montaa eli jotkut ihmiset tekivät töitä 
Windowsin koneilla. 



Mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisu 

Meillä onneksi ei ollut suurempia ongelmia matkan aikana, mutta 
kannattaa aina kysyä apua ja neuvoja. Ongelmatilanteissa kannattaa 
olla yhteydessä esim. Varian kv-vastaavaan Anu Lähteeseen.



Miksi kannattaa lähteä kansainväliselle top-jaksolle?

Tapaa uusia ihmisiä, sekä näkee eri maiden kulttuuria, ja voi       
tutustua eri maiden kulttuureihin.



Miten valmistauduit top-jaksolle? Oliko jotain, 
mihin olisi kannattanut panostaa enemmän?

Valmistauduin top-jaksolle tutkimalla Galwayta sekä työpaikkamme 
nettisivuja, halusin tutkia minkälaisia töitä he olivat tehneet jne.

Mielestäni ei ollut mitään mihin minun olisi pitänyt panostaa 
enemmän.





Asuminen, paikallisliikenne yms.

Maksoimme asumisesta yhteensä 1 159,80€, ja 
maksoimme sen puoliksi.

Bussit Galwayssä kulkivat kohtalaisen usein, noin puolen tunnin välein. 
Yksi bussimatka maksoi 2,40€. Useimmat ihmiset käyttivät Leap Cardia, 
eli bussikorttia, joka maksaa noin 70€ ja jolla voi kulkea noin kuukauden 
niin paljon kuin haluaa.

Söimme usein lounaan eri kahviloissa, joita oli työpaikan lähellä useita. 
Yleensä lounas maksoi suunnilleen 10€.



Työpäivämme oli 10-17, ja välissä tunnin ruokatauko joka alkoi noin   
klo 13. Ensimmäisen päivän saimme työskennellä heidän koneella, 
mutta loppuviikot käytimme Hiljan omaa konetta työskentelyyn.

Mitään isompia kieliongelmia ei ollut, vaikkakin välillä heidän irlannin
murteesta oli vaikea saada selvää.

Työpaikalla meihin suhtauduttiin hyvin, kaikki olivat ystävällisiä meille.



Onko sinulla yleisiä / alakohtaisia vinkkejä 
muille ulkomaille lähteville opiskelijoille. 

Ole avoin! Ihmiset Irlannissa ovat kohteliaita ja avuliaita, joten he 
auttavat mielellään.

Joidenkin ihmisten englannin murre on vahvempi kuin toisten, eli välillä 
en itsekkään ymmärtänyt mitä he sanoivat, kannattaa siinä tilanteessa 
vain sanoa että et ymmärtänyt, voitko toistaa?






