
BARCELONA
Työssäoppimisen seurantamatka 4.-8.4.2016



HOLIDAY INN EXPRESS MOLINS DE REI

 Kalajoen ammattiopiston 
opiskelija Heikki Huhtala lähti 
työssäoppimisjaksolle Espanjan 
Barcelonaan Holiday Inn Express 
Molins de Reihin keväällä 2016

 Kävin seurantamatkalla 4.-8.4. 
2016 työssäoppimisen ohjaajan 
sekä kv-koordinaattorin 
ominaisuudessa



Molins de Rei Barcelona, sijainti

 Molins de Rei sijaitsee noin 20 
minuutin junamatkan päässä 
Barcelonan keskustasta.

 Junat kulkevat muutaman 
minuutin välein ja niillä pääsee 
suoraan ydinkeskustaan

 Hotellin sijainti saattaa tuntua 
syrjäiseltä, mutta se on 
hintatasoltaan edullinen ja 
rautatieasema (kuvassa) on 
viiden minuutin kävelymatkan 
päässä hotellilta.



HOTELLI TYÖSSÄOPPIMISPAIKKANA

 Heikki Huhtala työskenteli hotellin 
vastaanotossa aamu- ja 
iltavuoroissa. Koska hän on 
espanjankielentaitoinen, hän sai 
osallistua kaikkeen vastaanoton 
toimintaan, kuten check-in ja 
check-out, huonevarausten 
tekeminen netissä, asiakkaiden 
palveleminen puhelimitse ym.

 Hotelli on varustetasoltaan 
yksinkertainen, mutta siisti ja 
asiallinen. Työskentelyilmapiiri on 
positiivinen.

 Hotellin nimessä oleva ”Express” –
sana viittaa lyhyisiin 
yöpymisjaksoihin, yleensä 1-4 yötä.



SEURANTAMATKAN OHJELMA

 5.5.2016 minulla oli neuvottelu hotellin 
vastaanottopäällikön Lourdes Oteron
kanssa

 Keskustelimme hotellista 
työssäoppimispaikkana ja 
mahdollisuudesta ottaa vastaan Jedun
opiskelijoita tulevaisuudessa.

 Lourdes Oteron mielipide aluksi oli jyrkkä 
ei-espanjankielentaitoisia opiskelijoita 
kohtaan

 Kuitenkin hotellissa on paljon tehtäviä, 
joissa pärjää hyvin myös ilman espanjaa: 
vastaanoton monet tehtävät hoituvat 
englanniksi ja aamupalan 
järjestämisessä tuntui olevan suorastaan 
pula auttavista käsistä

 Neuvottelumme johti siihen, että Lourdes
Otero muutti käsityksensä täysin 
opiskelijoidemme mahdollisuudesta 
toimia harjoittelijana Holiday Inn Express 
Molins de Reissä

 Paikka sopii matkailuvirkailijoiden 
työssäoppimispaikaksi. Sovimme, että 
opiskelijoiden on tulevaisuudessa 
hallittava vähintään kohteliaisuusfraasit 
myös espanjaksi



LA ROTLLANA

 6.5. kävin tutustumassa 
nuorisojärjestö La Rotllanan
toimintaan

 La Rotllanassa on ollut Jedusta
työssäoppijoita aiemminkin.

 La Rotllana on kansainvälinen 
järjestö, jonka tarkoituksena on 
parantaa lasten ja nuorten 
elämänlaatua. He järjestävät 
erilaisia kerhoja ja aktiviteetteja eri-
ikäisille nuorisoryhmille.

 La Rotllana järjestää 
vapaaehtoistyöntekijöilleen myös 
asunnon. Vuokra työssäoppijan
pitää kuitenkin maksaa itse.

 Neuvottelin kv-koordinaattori 
Angela d’Agostinon kanssa 
yhteistyöstä Jedun kanssa. 
Neuvottelun perusteella uskoisin 
paikan sopivan erinomaisesti 
erityisesti aikuispuolen liikunta- ja 
hyvinvointimatkailun opiskelijoille, 
niille matkailualan opiskelijoille, jotka 
ovat suuntautuneet 
ohjelmapalvelun tuottajiksi sekä 
mahdollisesti myös sosiaali- ja 
terveysalan tai liiketalouden 
opiskelijoille.



NUORISOJÄRJESTÖ LA ROTLLANA
Sijainti Barcelonan Badalonassa. Monipuolista kansainvälistä nuorisotyötä.



Kaupunkikierros 
Barcelonassa

5.5. iltapäivällä opiskelijamme Heikki 
Huhtala kierrätti minua Barcelonan 
keskustassa. Tutustuimme mm. Gaudin 
rakennuksiin (Sagrada Familia, Casa 
Milá ja Casa Batlló), Barcelonan 
vanhaan kaupunkiin sekä Ciutadella
Parkiin.



Sagrada Familia ja Casa Milá



Kolmikantakeskustelu hotellissa sekä 
hotellin esittely
 7.4. pidimme kolmikantakeskustelun 

Lourdes Oteron ja Heikki Huhtalan 
kanssa. Keskustelimme Heikin 
työtehtävistä sekä vielä uudestaan 
mahdollisuudesta ottaa hotelliin 
työssäoppimaan myös sellaisia 
opiskelijoita, joiden kielitaito on 
muuten monipuolinen, mutta joilla 
on ainoastaan perustiedot 
espanjan kielessä.

 Keskustelun jälkeen Heikki Huhtala 
kierrätti minua hotellissa. Kävimme 
katsomassa henkilökunnan tilat, 
erilaiset hotellihuoneet, hotellin 
palvelut ja ulkotilat.



Paluumatka Suomeen

 8.4. tutustuin lentokoneessa 
suomalaiseen pariskuntaan, jonka 
sukulainen on muuttanut Saksaan ja 
työskentelee Erasmus-
koordinaattorina Fuldan seudulla. 
Hänen tehtäviinsä kuuluu etsiä 
yhteistyökouluja ulkomailta sekä 
edistää opiskelijavaihtoa 
ammatillisten oppilaitosten välillä. 
Sain henkilön yhteystiedot ja 
olemme jo vaihtaneet sähköpostia. 
Hän oli erittäin innostunut 
kehittämään yhteistyötä JEDUn
kanssa. Näin ollen myös 
paluumatka tuli hyödynnettyä 
uusien kontaktien luomiseen 



Virpi Keinonen
Kielten ja matkailun tuntiopettaja, kv-koordinaattori
JEDU/Kalajoen ammattiopisto
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