DEMOKAM 3
Opettajan työelämäjakso
Fuengirola, Espanja
8.3.- 6.4.2012

Juha Jokitalo, rakennusosaston opettaja
Nivalan ammattiopisto

2
SISÄLTÖ

1.

YHTEENVETO .................................................................................................... 3

2.

TAUSTATIETOA KOHTEESTA ...................................................................... 4

3.

TAVOITTEET...................................................................................................... 4

4.

TOIMINTA KOHTEESSA ................................................................................. 4

5.

ITSEARVIOINTI ................................................................................................. 6

3
1. Yhteenveto
Olin neljän viikon työelämäjaksolla Fuengirolassa Espanjan aurinkorannikolla.
Yhteistyökumppanimme oli Hostal Nevada, joka sijaitsee Los Bolichesissa Fuengirolassa.
Kehittämispäällikkö Sirpa Korhonen vieraili Fuengirolassa syksyllä 2011, jolloin hän löysi
kyseisen yhteistyökumppanin. Rakennusyrittäjä Kari Peltola oli myös vahvasti mukana
avustamassa työtehtävissämme. Kari Peltola on ollut yhteistyökumppanimme jo usean
vuoden ajan. Mukanani oli neljä talonrakentaja -opiskelijaa Nivalan ammattiopistosta. He
olivat työssäoppimassa Hostal Nevadassa.

Työtehtävissä keskityimme Hostal Nevadan rakennuksen remontointiin. Suurimmat työt
olivat sisäpuolisia maalaustöitä Hostallin vastaanotossa ja ruokasalissa sekä
keittiön/kylpyhuoneen lattiaviemäröinnin uusimisessa. Lisäksi teimme pieniä korjaustöitä eri
puolilla rakennusta. Toimin opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaajana. Lisäksi hankin
opiskelijoille työvälineet ja tarvittavat materiaalit paikallisista liikkeistä. Itselläni oli myös
mahdollisuus työskennellä rakennusyrittäjä Kari Peltolan yrityksessä. Hänen kanssaan
työskentelin parvekkeen laatoitustöissä, LVI-töissä ja remontointitöissä pääasiassa
Malagassa.

Espanjalainen rakentamiskulttuuri, rakennusmateriaalit ja rakentamisolosuhteet tulivat
jakson aikana tutuiksi. Rakennusten rungot tehdään betonista ja seinät tiilestä.
Sisäilmaongelmat ovat Espanjassa yleisiä, vaikka rakennukset ovat pääasiassa kivisiä, mm.
koska vedeneristys on puutteellista ja ilmankosteus on korkea. Espanjan kieli aiheutti välillä
ongelmia. Sitä olisi etukäteen hyvä osata edes muutama sana. Paikalliset eivät välttämättä
osaa puhua englantia. Kaikin puolin työelämäjakso onnistui todella hyvin.

Kuva 1. Opiskelijat Hostal Nevadan ulko-ovella.
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2. Taustatietoa kohteesta
Hostal Nevada sijaitsee Los Bolichesissa Fuengirolassa Espanjan aurinkorannikolla.
”Junakatu” ja ”bussikatu” kulkevat aivan vierestä. Junalla matka Malagan lentokentälle
kestää noin puoli tuntia. Hostal Nevadan yrittäjinä toimivat Paula ja Ensio Niininen.
Rakennuksen omistaa Toivo Ryynäsen perheyhtiö. Hostal Nevadassa on parikymmentä
huonetta ja neljäkymmentä petipaikkaa. Huoneen hintaan kuuluu aamupala.

3. Tavoitteet
Työelämäjakson tavoitteena oli tutustua Espanjalaiseen rakentamiseen ja kulttuuriin sekä
luoda uusia yhteistyökumppaneita.

4. Toiminta kohteessa

Kuva 2. Ruokasalin maalausta.
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Kuva 3. Espanjalaisten viemäröintiosien ihmettelyä.

Kuva 5. ja 6. Lattian valutyö ja ”paikallinen betoniasema”
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Kuva 7. Siestalla suunnittelua yrittäjä Kari Peltolan kanssa.

5. Itsearviointi
Demokam 3 –jakso täytti odotukset hyvin. Espanjalaiseen rakentamiseen ja kulttuuriin pääsi
tutustumaan neljän viikon aikana mukavasti. Uusien yhteistyökumppaneiden etsiminen jäi
liian vähäiseksi. Työelämäjakso sujui kaikin puolin hyvin. Jakson aikana ei ilmennyt
minkäänlaisia ongelmia. Opiskelijat toimivat esimerkillisesti ja olivat erittäin motivoituneita
työssäoppijoita. Jakson onnistumiseen vaikutti myös oppilaitoksen aikaisemmat
työelämäjaksot Fuengirolassa.

