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Saabusime Annikaga Tenerife pealinna Santa Cruz de Tenerife 17. aprilli õhtul, et 

rätsepaõpilastena järgneval viiel nädalal käia praktikal kohalikus õmblusettevõttes ja osaleda 

moe- ja iluteeninduskooli CIFP Las Indias õppetöös. Uue kodu lävel ühe Simon Bolivari 

tänava korterelamus võtsid meid vastu koolidirektor Gregorio isiklikult ja õpetaja Mariano. 

Neljatoalises korteris oli mõnusaks äraolemiseks kõik vajalik olemas ja asukoht oli nii koolile, 

praktikakohale kui linna keskusele lähedal. 

Tutvumine uute inimeste, linna ja kooliga ning kingituste vahetamine võis alata. Meid võeti 

väga sõbralikult vastu ja rõhutati, et murede korral võime ükskõik kelle poole koolis pöörduda  

meie kontaktisikuks sai Encarni, üks rätsepaeriala õpetajatest. Esimesel päeval võttis ta meid 

käekõrvale, et koos esimest korda koolitee läbi käia. Kirjelduse järgi 5minuti tee võttis meil 

aega 15. Mäkkeronimine on vaeva väärt, sest moe- ja iluteeninduskool CIFP Las Indias 

tegutseb väikeses kollases koolimajas mäe otsas, kust avaneb lummav vaade linnale ja 

eemalasuvale ookeanile. Koolis on kohvik, kus lõunapausil võimalik võtta üks võileivake ja 

kohvi, ja tagaaed, kust iluteenindajad saavad oma toodete lõhnastamiseks ja värvimiseks 

apelsine, greipe, lavendlit ja muud. Tuur koolimajas direktori juhatusel kestis paar tundi ja 

selle käigus külastasime kõiki kosmeetikutele, juuksuritele ja rätsepatele mõeldud õppe- ja 

tööruume. Encarni tutvustas lähemalt just meie erialaga seotud klasse, mitmekesist varustust 

ja masinaparki kanga kiulise koostise määrajast õmblusmasinateni välja, näitas õpilaste töid ja 

selgitas töömeetodeid. 

Meie vestlused toimusid peamiselt inglise keeles, aga proovisin oma kuuajalise 

õpikogemusega ka hispaania keeles rääkida. Sain selle eest pidevalt kiita ja tähelepanust 

tiivustatuna üritasin end ikka just kohalikus keeles väljendada. Miks ma küll enne rohkem ei 

õppinud! Hispaania keelt räägib emakeelena ligi 450 miljonit inimest kogu maailmas (lisaks 

veel 60 miljonit teise keelena), nii ka kohalik koolipere. Õnneks leidus alati keegi, kes aitas 

meil kasvõi mõningate inglisekeelsete lausetega keelebarjäärist üle saada, kui enda oskustest 

väheks jäi. Kõige suurem mure esimesel nädalal oli siiski harjumuspärase internetiühenduse 

puudumine. Õpetajad pakkusid võimalust kasutada kooli tasuta Wifit, see ei tahtnud aga üle 

kooli toimida, oli kahjuks väga ebastabiilne ja salasõnad vahetusid tihti. Mõistlikuks 

lahenduseks osutus osta kohalik internetiühendusega telefonikaart. Sellele lisandus ka 100 



 
kohalikku kõneminutit, aga sõnumeid saata ei saanud ja nii jäi ka Eurovisioonil Eesti poolt 

hääletamata. 

Nädalad möödusid linnutiivul oma kindlas rutiinis - kaks päeva praktikaettevõttes, kolm 

päeva koolis. Töötasime Dimorkys kokku vaid kuus, aga see-eest väga toimekat päeva. 

Ettevõtte omanik, ainus töötaja ja meie juhendaja pruunisilmne Carmen toimetas kogu aeg 

aktiivselt töökojas, suhtles klientidega ja andis meile üha uusi töid ette. Vaba hetke ja niisama 

istumist seal ei olnud! Peale meie olid kahekuulisel praktikal ka kaks õpilast meid võõrustava 

kooli teiselt kursuselt. Keegi neist ei rääkinud inglise keelt ... Oi kui kahju! ja hurraa! 

Praktikakohas olid meil käed kogu aeg tööd täis. Kui üks töö lõppes, oli teine juba ootel. 

Tempo oli kiire ja tegevuste ampluaa lai. Olulisel kohal on trikoode ja esinemisrõivaste 

õmblemine erinevatele spordiklubidele, mis tegelevad iluvõimlemise, kulturismi ja 

rulluisutamisega. Paaril päeval õmblesimegi ainult trikoodele kaunistavaid aplikatsioone. 

Töökoja uksed on rahvale avatud (ka sõna otseses mõttes, et ruume pisutki jahutada) ja tihti 

astusid kliendid sisse, et lasta riideid parandada või ümber teha. Nii saime meiegi harutada, 

kokku õmmelda, äärestada, parajaks mõõta jne erinevaid uusi ja vanu rõivaid. Eriti kiire 

tööaeg on ettevõttes detsembrist veebruarini, kui leiab aset suur Tenerife tänavafestival, mille 

jaoks valmistatakse tohutul hulgal kirevaid karnevalikostüüme. Ainult siis võtab Carmen 

endale abilisi, sest tööjõu palkamine on Hispaanias väga kallis. 

Koolis toimuvad tunnid kahes vahetuses ja meie osalesime erinevate õppegruppide töös kahel 

päeval õhtupoole ja ühel päeval hommikul. Õpetajad olid meie tulekuks valmistunud ja 

tegelesid meiega aktiivselt oma gruppide kõrvalt või nendega koos. Marianoga õppisime 

mulaažimeetodit, Franciscoga proovisime kätt Shingo Sato tehnoloogiaga, Beatrice õpetas 

peamiselt erinevaid käsitöövõtteid ja Pilar erinevate masinatega õmblemist. 

Vaba aega oli meil palju, sest kooli-tööga olime seotud vaid pool päeva. Mai esimene nädal 

osutus kahe tööpäeva võrra lühemaks tänu kolmele pühale, mis sel aastal samaaegselt ühele 

pühapäevale langesid. See võimaldas inimestel emadepäeva, ristipüha ja töörahvapüha 

korralikult ja kiirustamata tähistada ja need neli päeva olid ideaalne aeg ülejäänud saarega 

tutvumiseks. Mägine Tenerife on ju meie Saaremaast isegi väiksem (2034 v 2673 km
2
) ja 

sobilik autoga avastamiseks. Samas on erinevate linnade vahel ka suurepärane bussiühendus. 

Kooliekskursiooniga olime korra juba Hispaania kõrgeima mäe El Teide (3718m) nõlvu 

külastanud, aga loodus on imeline ja seekord sõitsime köisraudteega üles välja. Päris tippu oli 

veel paarsada meetrit, aga selleltki kõrguselt oli vulkaani suitsuimmitsev tipp näha. Ühelt 

giidilt kuulsin, et keskmiselt muutub Teide aktiivseks iga 250 aasta järel. Vulkaan ei ole 



 
pursanud juba sellest kauem aega, aga paar aastat tagasi saare lähedal ookeanis toimunud 

vulkaanipurse võttis siiski pisut pingeid maha. Tenerife loodus ja ilmastikutingimused on 

lummavad ja pakuvad mitmekesiseid võimalusi väga erinevateks tegevusteks. Kõik aastaajad 

on saarel korraga olemas, mine ainult õigesse kohta. 

 

Mõned minupoolsed soovitused järgmistele minejatele: 

*Õpi hispaania keelt, hoolega! Kooli poolt pakutav keelekursus on vaid soojendus selleks, 

mis kohapeal ees ootab ja keelebarjäär on kerge tekkima. 

*Uuri kohalikelt, kuidas internetiühendus oma nutivahenditesse saada. See on võimalik, aga 

meil kulus tõe väljaselgitamiseks terve nädal. Senikaua olime dieedil ja püüdsime ühenduda 

erinevate Wifide kaudu, millest üks oli ebastabiilsem kui teine. 

*Varusta end aegsasti korraliku saare kaardiga, sest seda naljalt poodidest ei leia. Küll aga 

jagavad kõik turistide infopunktid tasuta selle linna kaarte, kus parasjagu viibid. 

*Iga kuu alguses ilmub turistidele suunatud Tenerife ajaleht, millest saab kolmes keeles 

algaval kuul saare erinevates paikades toimuva kohta infot. 

*Ühistranspordiühendus on lihtne, loogiline ja taskukohane. Kui sa ei soovi ainult linnadega 

piirduda, siis üüri auto. Pluscar on korralik ja odav valik lennujaamas, aga linnas olles, küsi 

soovitust kohalikult kontaktilt. 

*Tenerifekompass.ee on heaks infopunktiks saarega virtuaalseks tutvumiseks.  

*Kui plaanid Auditorios toimuvaid kontserte külastada, tee aegsasti plaane. Valik rockist 

klassikani. 

*Koolitundides ja praktikal tee aktiivselt kaasa, ole julge ja avatud ja räägi hispaania keeles, 

nii palju kui oskad. Seda tunnustatakse! 
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