Seurantamatka Espanja, Valencia 25.-29.5.2015
DEMOKAM 3 -hanke /IV kausi
Korhonen Sirpa
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25–26.5.2015 (Maanantai ja tiistaipäivät)
JEDUssa käynnissä olevan DEMOKAM 3 –hankkeen rahoitukseen on sisällytetty
jokaiselle kaudelle yhden seurantamatkan toteuttaminen. IV -kauden rahoitus päättyy
toukokuun lopussa 2015 ja hankkeen hallinnoinnista vastaavana päätin toteuttaa
seuranta- ja monitorointikäynnin uuden yhteistyökumppanimme Florida Universitarian luo
Espanjan Valenciaan. Kohteessa on paraikaa työelämäjaksolla Arteman opettaja ja
JEDUn yrittäjyyskasvatuskoordinaattori Tiina Kiviranta.
Matkani kohti Espanjaa ja Valenciaa alkoi maanantaina aamupäivällä. Ensin autolla
Kuopioon, Rissalan lentokentälle, josta klo 14.10 lennolla Helsinkiin. Jatkolento oli
Madridiin ja siellä odottelin parisen tuntia ennen seuraavaa siirtymistä kohti Valenciaa.
Saavuin perille Valenciaan puolen yön aikaan ja loppumatka sujuikin nopeasti taksilla
Hotel Via Valentiaan, Catarrojaan. Varasin netin kautta hotellin Catarrojan alueelta, koska
muutaman päivän reissulla on helpompi asua samalla lähialueella kuin Floridan
koulukampus sijaitsee.
Kyllä uni maistui hotellihuoneeseen päästyäni. Kännykän kello herätti 7.30 ja aamupalan
jälkeen odottelin Tiinan
tapaamista. Olimme sopineet
aiemmin, että Tiina tulee hotelliini
minua vastaan ja kävelemme
yhdessä kampukselle jotta osaan
myöhemmin yksin sinne. Emme
löytäneet mistään Catarrojan
alueen karttaa, ilmeisesti
Valencian lähialueilta ei tehdä
omia painettuja karttoja – netistä
ehkä olisi löytynyt jotain, jos
sieltä olisin hoksannut aiemmin
tulostaa.
Kuva:Hotelli Via Valentia näkyy
liikenneympyrän takana oikealla

Kuva:Matkalla Floridan kampukselle

Catarrojan alueella on aika selkeä kulkea.
Kadut ovat mukulakiveä, joten jalan
kulkeminen vaatii hyvät kengät. Onneksi
Tiina oli ennen matkaani viestittänyt, että
kannattaa ottaa mukaan kunnon
kävelysandaalit. Hotellini sijaitsee alueella,
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jossa on paljon erityisesti autoteollisuutta. Monenkokoista korjaamoa, pajaa sekä
varastorakennuksia pitkän tien varrella ennen Catarrojan juna-asemaa.
Valencia on kolmanneksi suurin kaupunki Espanjassa, lähes miljoona asukasta. Catarroja
on 8 km Valencian keskustasta ns. lähiöalue, jossa on paljon teollisuutta ja kerrostaloja,
joissa paikallinen väki asuu. Alueella ei ole omakotitaloja.

Kuva:Valencia Nort
junasemalla
Kävimme aamupäivällä
pikaisesti paikallisjunalla
Valencian keskustassa. Tiina
opasti minua miten toimia
junalippujen ostamisessa.
Edestakainen lippu
ValentiaNort – alueelle on
voimassa vain kaksi tuntia
(3,60 €). Jos aikoo olla
pidempään keskustassa, niin
kannattaa ostaa
yhdensuuntainen lippu (1,80€)
– lippu pitää säilyttää, sillä pääsee ulos asema-alueelta.

Tiinan treenit opiskelijaryhmän kanssa alkoivat klo 13, kävimme sitä ennen tervehtimässä
Inma Moraa, kansainvälisyysasioista vastaavaa henkilöä. Olin aiemmin sopinut hänen
kanssaan tapaamisen keskiviikolle, jolloin keskustelisimme yhteistyöstä JEDUn ja Florida
Universitarian välillä. Tapaamisaikaa muutettiin aiemmaksi, koska Inman palaveri oli
peruuntunut ja hän olisi koko
keskiviikkoiltapäivän tavattavissa.
Olin mukana Dialogi- harjoituksissa
jonkin aikaa. Ryhmä opiskelee
toista vuotta tiimiakatemiassa
ammattikorkeakoulutasolla
erikoistuen yritystoimintaan.
Opiskelukielenä käytetään
englantia, mutta käytännössä osa
puhuu tunneilla espanjaa.
Valmentajat puhuvat pääosin
englantia. Tiina kertoi, että hän on
joutunut usein muistuttamaan
opiskelijoille, miten tärkeää on
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harjoitella englantia tunneilla, koska opiskelijat ovat lähdössä vaihtoon San Franciskoon
vuoden lopussa.

Catarrojan alueella on lähes kaikki
kaupat ja palvelut suljettuina siestan
ajan, puoli kahdesta puoli viiteen.
Kaupat ovat viikolla auki puoli
yhdeksään illalla, joitakin pieniä
hedelmäkauppoja saattaa olla
myöhempään avoinna. Hotellin
yhteydessä on parturi-kampaamo,
jossa kävin illansuussa.

Kuva:autot parkkeerataan tosi
lähekkäin – itselläni olisi vaikeuksia
lähteä näin pienestä välistä pois…
Kävin läpi sähköposteja ja työskentelin jonkin aikaa koneellani ennen kuin läksin
kävelemään kohti juna-asemaa, jossa tapasimme Tiinan kanssa. Kävelimme Catarrojan
pääkaduilla, keskustelimme Tiinan työelämäjakson toteutumisesta ja miten hän on kokenut
tällaisen mahdollisuuden, mitä Erasmusplus -rahoitteinen DEMOKAM –hankkeemme
tarjoaa henkilökunnalle. Espanjassa kun olemme, niin pakko oli maistella myös tapaksia,
friteerattuja mustekalanrenkaita ja muita mereneläviä.
Calamares a la romana=Friteeratut mustekalarenkaat La sepia=mustekala
27.5.2015 (Keskiviikko)
Suppean aamupalan (tee, kroissantti ja tuoremehu) jälkeen työskentelin koneellani käyden
läpi sähköposteja sekä workflown ja travellin laskuja. Wlan toimii hyvin hotellissa ja näin
hallinnolliset asiat on helppo hoitaa päivittäin.
Hotellilta Floridan kampukselle menee hieman yli puoli tuntia kävellen. Matkaa tulee lähes
4 km sivu, joten samalla tulee myös kuntoilua. Vesipullo on hyvä varata matkaan, sillä
lämmin ilma voi aiheuttaa nestehukkaa, jos ei juo riittävästi.
Meillä oli sovittu tapaaminen klo 12 Inma Moran huoneessa. Inma antoi meille Floridan
yleisesitteen ja keskustelimme mm. koulutusjärjestelmästä Suomessa ja Espanjassa, mitä
kaikkea Florida tarjoaa ja mitä koulutusta JEDU järjestää.
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Floridan Catarrojan kampus on
laaja alue, joka koostuu viidestä
eri rakennuksesta. Florida on
toiminut jo 30 vuoden ajan ja
vuosien mittaan laajentanut
toimintaansa lastentarhaikäisten
koulutuksesta yliopiston
jatkokoulutuksiin.

Florida Universitaria on
fokusoitunut viiteen
pääalueeseen ja lähes kaikki
tarjoavat ammatillista koulutusta
(VET),
ammattikorkeakoulutasoista koulutusta (Official Degrees) ja yliopistotason koulutusta
(Postgraduate).
Koulutusalat, joissa tarjolla tutkintoja:
Education – Business – Engineering – Tourism – ICT
Ammatillinen koulutus kestää kaksi vuotta ja koulutus maksaa opiskelijalle 60 e
kuukaudessa. Florida saa koulutukseen valtiolta tukea, jonka vuoksi kuukausimaksu jää
opiskelijoille kohtuulliseksi. Minulle jäi vielä epäselväksi, millä aloilla koulutuksen voi
suorittaa vuodessa ja joillakin aloilla tarvitsee vielä lisävuoden ennen kuin voi jatkaa
ammattikorkeakouluun. Ennen seuraavalle koulutusasteelle pääsyä pitää läpäistä
pääsykoe.
Keskustelujen päätteeksi
menimme kampuksen
kahvilaan, jossa tapasimme
myös Tiinan ryhmän
valmentaja- opettajat Enrique
Jose Garcia Peñan ja Ainhoa
Rodriquez Ferna’ndezin.

Kampuksen viereisessä kahvilassa tarjotaan monenlaisia kahvilaatuja, jonne menimme
ryhmän valmentajien ja Tiinan kanssa. Keskustelimme kahvin äärellä opiskelijoiden

5

edellisen päivän suorituksista ja miten heidän pitäisi parantaa nykyistä suhtautumista
opiskeluihin. Lukuvuosi maksaa 8000 euroa, jonka vanhemmat maksavat. Jos he eivät
läpäise kursseja niin vanhemmat joutuvat maksamaan lisämaksun.

Kuva: Kampuksen viereinen
kahvila, itselläni on cafe con
leche (edessä oleva kuppi)

Menin paikallisjunalla Valenciaan ja suuntasin kartan avulla Ainhoan suosittelemaan
kynsistudioon. Sen jälkeen tapasin Tiinan ja kävelimme jonkin aikaa keskustassa.
Palasimme junalla takaisin Caterrojaan ja menin hotellille. Ennen nukkumaanmenoa kävin
vielä läpi sähköpostit ja katsoin uutiset netistä.
28.5.2015 Torstai
Työskentelin koneellani aamupäivällä ja aloin kirjoittamaan yhteenvetoa matkastani. Kävin
Catarrojan keskustassa muutamassa liikkeessä, ostin paikallista suklaata töihin ja kotiin.
Sen jälkeen lähdin kävelemään kampukselle Inma Moran luo. Keskustelimme jonkin aikaa
laajemmasta yhteistyösopimuksesta, jonka sisältöä molemmat miettisivät kesän aikana ja
syksyllä 2015 sopimus allekirjoitettaisiin. Sain allekirjoitetun Letter of Intentin mukaani
nykyistä päättyvää hanketta varten. Syksyllä täällä olisi mahdollisuus olla 1-2 viikkoa
työelämäjaksolla Inma Moran toimistolla ja suunnitella uusia EU – hankekuvioita.
Uusi ohjelmakausi on vasta alkanut ja Florida Universitariassa on ollut ja paraikaa on
käynnissä useita kansainvälisiä liikkuvuus- ja kehittämishankkeita. He ovat valmiita
yhteistyöhön ja kehittämään opiskelijoiden sekä henkilökunnan liikkuvuutta.
Tiinan harjoitustunnit loppuivat klo 17, jonka jälkeen menimme Josen autolla Catarrojan
keskustaan jäätelöbaariin juhlistamaan Tiinan viimeisiä työpäiviä Floridan kampuksella.
Alun perin opiskelijoiden piti lähteä mukaan, mutta he jäivät työskentelemään koululle
saadakseen harjoitustöitä valmiiksi. Söin maukasta, mutta aika makeaa kotitekoista
jogurttijäätelöä. Istuimme pari tuntia kahvilassa, jonka jälkeen kävelin hotellille ja menin
nukkumaan.
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29.5.2015 (perjantai)
Matkustuspäivä kohti kotisuomea alkoi anivarhain. Herätys oli 02.00 ja taksi tuli hakemaan
03.15 hotellilta. Nukuin huonosti, sillä ikkuna oli auki ja ulkoa kuului lähes koko yön melua.
Valencian kentällä ei tarvitse olla ainakaan aamusta kahta tuntia ennen, sillä lähtöselvitys
alkoi 1,5 tuntia ennen lähtöä. Madridissa odottelin reilut kolme tuntia Helsingin jatkolentoa
ja kohti Kuopiota kone lähti klo 17. Menin lentobussilla Iisalmeen, josta autolla kotiin
Pyhäjärvelle.

Kuva: Valencian kentällä
kotimatka alkamassa

Kansainvälinen viikko on nyt takanapäin, mutta uusia avauksia ja yhteistyötä rakennamme
JEDUn ja Florida Universitarian kesken. VAMOS A VER!

