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Minulle tarjoutui tilaisuus lähteä työelämäjaksolle Espanjaan monien vaiheiden jälkeen. Huhti – 

toukokuu oli loistava ajankohta, koska minulla viimeinen jakso oli kokonaan opetuksetonta aikaa.  

Kokemus työelämäjaksosta oli ehdottoman positiivinen ja avartava. Suosittelen kaikille 

lämpimästi. Matkaan tulisi mielellään lähteä yksin, jolloin tulee enemmän käytettyä vierasta kieltä 

sekä tutustuttua paikalliseen kulttuuriin ja elämiseen. Paikan sain hankittu oman Tiimimestari 48 

ryhmän valmentajan Mikael Hirven avustuksella. Hän on asunut vuoden Baskimaassa toimien siellä 

valmentajana BilbaoLabissa. 

Valencia ja Catarroja 

Valencian kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Espanjan itärannikolla. Se on Espanjan 

kolmanneksi suuri kaupunki Madridin ja Barcelonan jälkeen. Väkiluku on noin 800.000. Valencian 

kaupunki sijaitsee Valencian maakunnassa (Provincia de Valencia), jonka väkiluku on 2,6 

miljoonaa.  Kaupunki tunnetaan ennen kaikkea huikeaa arkkitehtuuria tarjoavasta tiedepuistosta 

Ciudad de las Artes y las Cienciasta sekä Euroopan suurimmasta merimaailmasta Oceanogràficista. 

Yksi maailman hienoimmista eläintarhoista Bioparc sijaitsee aivan kaupungin sydämessä. Myös 

kuuluisa espanjalainen riisiruoka paella on kotoisin täältä. Valenciassa sijaitsevat myös Espanjan 

pisimmät hiekkarannat ja siksi kaupunki onkin espanjalaisten lomailijoiden suosiossa. Ilmasto on 

välimerellinen ja kaupungissa sataa hyvin harvoin vain noin kymmenen päivää vuodessa. Lämpötila 

on ympäri vuoden kahdenkymmenen asteen tietämissä. Kesällä heinä- ja elokuu ovat kuumia 

kuukausia ja silloin lämpötila on yli kolmekymmentä astetta. Valencian keskusta on melko pienellä 

alueella ja siellä on helppoa liikkua julkisilla kulkuvälineillä. Kaupat ovat auki joka päivä. 

Catarroja on Valencian esikaupunkialue noin 8 km päässä Valencian keskustasta. Asukkaita siellä 

on noin 27.000. Alue on hyvin rauhallista tavallisen työssäkäyvän väestön asuttamaa seutua. Siellä 

on kaksi pääkatua, joiden varrella lähes kaikki kaupat sijaitsevat. Seutu on uskonnollista katolilaista 

aluetta ja kirkkoja on monia. Myös muslimeilla on oma pyhättönsä. Kaupat ovat auki maanantaista 

lauantaihin aamu yhdeksästä kahteen ja sitten taas viidestä iltayhdeksään. Sunnuntaisin auki ovat 

vain kahvilat, huoltoasemat ja maahanmuuttajien pitämät kaupat.  



 

Valencian ja Espanajan liput. Alla kuva Valencian keskustan puistosta.

 

 

Valencian kaupungintalo. Vanhaa ja uutta vierekkäin. 



 

 

Playa de la Malvarrosa. 

 

Härkätaisteluareena. Port of Valencia ja Valencian purjehdusviikon osallistujaveneet. 

Matka Catarrojaan ja asuminen 

Matka alkoi lauantaina 25.4. Oulun Scandicista. Yövyin hotellissa, koska liityntälento Helsinkiin oli 

jo klo 6.00. Helsingissä pitkä odotus, koska ensimmäinen lento kohti Valenciaan lähti vasta klo 13. 

2. lento oli Helsingistä Müncheniin ja sieltä sitten 3. lento Valenciaan. Lentoja saman päivän aikana 

kolme, joten päivästä tuli pitkä perillä olin Catarrojassa klo 22 maissa. Matka meni muuten hyvin, 

mutta laskut olivat tosi ”kuoppaisia”. Asunnon hankin Airnbn:n https://www.airbnb.fi/ kautta ja 

voin suositella sitä lämpimästi kaikille. Otin asunnon perheestä, koska halusin tutustua 

espanjalaisiin ja espanjalaiseen elämäntyyliin  lähemmin. Minulla oli kolmiossa oma huone. Kaikki 

muut tilat olivat isäntäperheen Annen ja Rubenin kanssa yhteisiä. Ruben on poliisi ja Anne 

työskentelee lentokentällä. He olivat hyvin ystävällisiä ja auttoivat aina, kun apua tarvitsin. 

Asunnon sijainti oli loistava, sillä sieltä oli kävelymatka yliopistolle sekä juna-asemalle. 

https://www.airbnb.fi/


 

 

Ensimmäisessä kuvassa on näkymä huoneeni ikkunasta. Toisessa perheen kissa Enya. Muissa 

kuvissa näkymiä Catarrojasta.  

 

 

Florida Universitària 

Florida Universitària on suuri jo kolmekymmentä vuotta toiminut koulutusta tarjoava yksityinen 

oppilaitos. Henkilökuntaa lukuvuonna 2014/2015 keskimäärin 262 ja opiskelijoita 2498. Florida 

Universitària aloitti ammattikoulutuksesta, mutta nykyään viidessä eri rakennuksessa toimiva 

oppilaitos tarjoaa kaikkea lastentarhasta yliopistoon. Ammatillista koulutusta järjestetään 

opetuksen, liiketalouden, mekatroniikan, teollisuusautomaation- ja robotiikan, urheilu- ja vapaa-

aikaohjaajan sekä erilaisissa ICT-tutkinnoissa. Koulutusohjelmat perustuvat pitkältä paikallisen 

yrityselämän tarpeisiin ja niitä kehitetään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Ammattikoulu 

kestää Espanjassa 2 vuotta ja se on mahdollista suorittaa se vuodessa, mikäli ei halua jatko-

opiskelumahdollisuutta. Opiskelu maksaa 60 €/kk. Ruoat pitää maksaa itse. Hinta lounaalle 6 €. 



 

Esimerkkilounas 

 

Minä tutustuin työelämäjaksoni aikana European Degree in Entrepreunial Leadership & Innovation 

= LEINN opintoihin. Opinnot vastaavat Suomen Tiimiakatemiassa suoritettavaa tradenomin 

tutkintoa. Kyseiset opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan tiimioppimisen periaatteita käyttäen. 

Opinnot ovat Mondragonin yliopiston alaisuudessa, koska ko. yliopistolla on oikeus käyttää 

Tiimiakatemian materiaaleja sekä menetelmiä. Tiimioppimisen menetelmin voi Espanjassa 

opiskella Bilbaossa, Irunissa, Madridissa, Barcelonassa sekä Valenciassa.  Florida Universitàriassa 

LEINN – opinnot maksavat 8000 €/lukuvuosi. 

ValenciaLab (=LEINN) on aloittanut vasta syksyllä 2014 ja tällä hetkellä siellä on 12 opiskelijaa (18 

aloitti syksyllä). Heillä on yritys WOLOW (https://www.facebook.com/wolowcompany). Yritys 

toimii kuten osuuskunnat Suomessa ja pysyy samana koko opiskeluajan. Nuoret oppivat 

Tiimiakatemian Rakettimallin mukaisia asioita tehden samalla bisnestä.  Joka vuosi on tavoitteena 

tehdä tietty määrä rahaa, jotta opintomatkat ulkomaille saadaan maksettua. 1. vuonna opiskelijat 

käyvät Suomessa, 2. vuonna San Franciscossa ja 3. vuonna Kiinassa sekä Intiassa. Kussakin maassa 

ollaan noin kuukausi ja siellä on tarkoitus opiskella bisnestä tehden. 1. vuoden matkat ja majoitus 

katetaan vanhempien maksamasta lukukausimaksusta, mutta 2. vuonna pitää jo maksaa 

majoitukset ja ruokailut itse ts. jokaisen pitää tienata 1500 €. Nykyiset Wolow yrittäjät nauttineet 

akateemisesta vapaudesta 1. lukuvuoden ajan ja nyt tuska oli suuri, sillä rahaa oli kasassa hyvin 

vähän. Tämä käytännössä tarkoitti sitä, että opiskelijat joutuvat tekemään kesän töitä pääsemättä 

lomalle. USA:n matka lokakuussa ja opiskelu jatkuu syyskuussa. Kuukaudessa he eivät matkarahoja 

pysty tienaamaan.  

WOLOW on harjoitellut yrittäjyyttä erilaisilla tavoilla: myyneet keksejä kadulla, myyneet Niken 

kenkiä, järjestäneet erilaisia tapahtumia ja juhlia, tehneet verkkosivuja, harjoittaneet 

https://www.facebook.com/wolowcompany


 

maahantuotia, myyneet appseja puhelimeen kadulla ja suunnitelleet design farkkuja. Menestys on 

ollut vaihtelevaa. Espanjan heikko taloudellinen tilanne tekee yrittäjyyden opiskelusta tällä tavoin 

vielä haasteellisempaa. ValenciaLab muuttaa uusiin tiloihin aivan Valencian keskustan tuntumaan. 

Ko. tilat ovat kolmessa kerroksessa ja niihin tulee myös ns. ”oikeita” yrityksiä, mm. kahvila ja start 

up-yrityksiä. Tämä toimintamalli on käytössä mm. Bilbaossa ja sen on todettu parantavan 

opiskelijoiden oppimista sekä motivaatiota. He näkevät käytännössä päivittäin yrittäjiä töissään ja 

voivat keskustella heidän kanssaan ja oppia heiltä koko ajan. Maaperä on hedelmällisempi kuin 

campusalueella toimittaessa.  

Alla kuva Tiimiakatemian Rakettimallista, joka tulee ”täpittää” aina kaksi kertaa vuodessa 

checkpointissa tammikuussa ja kesäkuussa. Eli esimerkiksi kun on idea siitä mitä innovointi on, niin 

siitä saa yhden täpän. Kun on kokeiltu sitä käytännössä, saa kaksi täppää jne. Tämän on oppimisen 

arvioinnin välineenä kaikissa Tiimiakatemian oppilaitoksissa. Oppimisen periaatteena on teorian 

soveltaminen käytäntöön ja tästä syystä tulee opiskelijoiden lukea 40 kirjapisteen verran eri 

yrittämisen aihepiireihin kuuluvia kirjoja. Yhdestä kirjasta saa 1-3 pistettä. Jokaisesta kirjasta 

kirjoitetaan essee. Kirjat valitaan tiimivalmentajan parhaat kirjat opuksesta. Opiskelijoiden tulee 

myös joka vuosi tehdä 50 asiakaskäyntiä ja kristallisoida ne kirjoittaen niistä opit ja kopit muille 

yrityksen jäsenille jaettavaksi. 

 



 

Johtamista opitaan toimimalla omassa yrityksessä eri tehtävissä. TLT = teamleaderteam koostuu 

seuraavista henkilöistä: team leader, financial leader, communication leader ja customer leader. 

Nämä asemat vaihtuvat aina joka vuosi, jotta jokainen opiskelija tulee harjoitelleeksi myös 

johtamista. Projekteilla on aina myös projektin vetäjä. Myös muita johtajia saattaa eri projekteissa 

olla riippuen miten suuresta projektista on kyse.  

 

1.viikko Valenciassa  

Aloitin heti maanantaina työt. Enrique José García Peña (Kike) ja Ainhoa Rodrigues Fernández 

(Ainhoa) hakivat minut asunnolta autolla. Sain pikaisen perehdytyksen Floridan alueeseen ja 

toimintaan. Tutustuin WOLOW:n yrittäjiin ja heidän opintoihinsa.  

BilbaoLab toimii ValenciaLabin ”isoveljenä” ja sieltä käy säännöllisesti valmentajia tsemppaamassa 

ja arvioimassa opiskelijoiden edistymistä. Iskander ja Alex tulivat maanantaina Valenciaan ja 

viipyivät torstaihin.  

TLT palaveri pidettiin alkuviikosta espanjaksi Alexin ja Iskanderin kanssa. Tiistaisin ja torstaisin on 

aina treenit klo 13-17. Ne ovat pakolliset kaikille  ja aiheet on osittain sovittu etukäteen sekä 

osittain sovitaan TLT:n palavereissa. Tiistain treenissä käytiin läpi WOLOW sen hetkistä tilannetta. 

Pohdittiin miksi rahaa ei ole tullut. Miksi pitää opiskella ja jakaa tietoa. Keskustelu oli välillä 

kiivastakin, mutta dialogi toimi loistavasti. Asiat dialogissa riitelivät eivät ihmiset! Todettiin 

yhdessä, että aikaa on käytetty jonnin joutavaan ja jatkossa täytyy tehdä enemmän töitä ja tulla 

paikalle aikaisemmin ja suunnitella työpäivät ja –viikot huolellisemmin tavoitteineen. 

Verkostoitumista treenien lopuksi. 

 

  

Keskiviikkona perehdyttiin WOLOW projekteihin. Iltapäivällä oli palaveri, jossa keskusteltiin 

Valencialabin tulevaisuudesta. Torstaina valmennussessio, jonka aiheena oli Bilbaon ja Valencian 

yhteistyön kehittäminen. Toinen osa oli checkout, jossa katsottiin missä WOLOW menee 

rakettimallin tavoitteiden saavuttamisen suhteen. Perjantaina oli vapaata, koska Vappuaatto. 



 

2. viikko Valenciassa 

Maanantaina aloitettiin TLT:n kokouksella. Teemana: ”What would you do for WOLOW this 

week?”. Keskusteltiin johtajuudesta ja ajan puutteesta suhteessa tavoitteisiin. Tiistaina pidettiin 

treenit, joissa tavoitteena laatia projekteille budjetit. Budjetti koskee aina kyseistä projektia ja 

projektiin kuuluvia henkilöitä, mutta vastuu projekteista kuuluu aina koko ryhmälle = 

TIIMIOPPIMINEN.  Toisessa osiossa keskusteltiin asiakaskäynneistä ja sopivat auttavansa toisiaan 

sekä kristallisoinnissa että asiakaskäyntien tekemisessä. Keskiviikkona nuoret työskentelivät 

projektiensa parissa ja autoin tarvittaessa.  

Keskiviikkona tuli kolme valmentajaa Irunista arviontikäynnille. He ovat kiertäneet kaikki 

Espanjassa olevat sisaroppilaitokset. Näiden valmentajien vastuulla on ”Basic subjects” eli mm. 

englanti, informaatiotekniikka, rahoitus ja talous. ValenciaLab:issa kaikki nuo aineet on ohjattu 

etänä verkon yli Baskimaasta käsin. Tämä on ollut haasteellista sekä opettajille että opiskelijoille, 

kuten olettaa saattaa, kun luodaan uusia tapoja oppia. Tämä vierailevien valmentajien sparraus 

auttaa pitämään motivaatiota yllä ja samalla saadaan luotua Espanjaan yhteinen oppimisen malli.  

Opiskelijat ovat opintojen alussa hyvin innostuneita -> innostus laantuu -> innostus uudelleen 

nousuun, kun Baskimaan valmentajat käyvät vierailulla. Uusi innostus syntyy, kun oppija 

ymmärtää, että kyse on oppimismatkasta ja hyväksyy sen. Oppijan tulee ensin osata johtaa 

itseään, jotta voi johtaa muita/muuta. 

Torstain treeneissä Learning Cafén periaatteella oppijat etsivät hyviä ja huonoja puolia basic 

subjects aineiden opetuksesta. Hyvää oli ollut, mutta myös hyviä kehittämiskohteita nousi esiin. 

Nämä koostettiin valmentajille viemisiksi Baskimaahan. Perjantaina käytimme päivän hyväksi 

englannin kielen opiskelulle tai lähinnä keskustelulle. Opiskelijoilla pitäisi olla englanti vahvana ja 

sitä pitäisi käyttää koko ajan kaikissa treeneissä, mutta kovin helposti puhe kääntyy espanjaksi. 

Opiskelijat ja valmentajat pitivät läsnäoloani erinomaisena, sillä nyt oli ”pakko” puhua englantia. 

Työskentelyä ValenciaLabissa. 

 

3. viikko Valenciassa 

Viikko oli muuten omaa aikaa, mutta tiistaina meni treeneihin mukaan, sillä ensimmäinen viikko jäi 

vajaaksi Vapun takia. Treenien aihe oli dialogi. Keskusteltiin omista hyvistä ja huonoista 



 

kokemuksista dialogista. Harjoiteltiin dialogia siten, että jaettiin roolit. Opposer = vastustaja, 

follower = myötäilijä, mover = liikkeellepanija ja bystander = sivusta seuraaja. Aiheita dialogiin oli 

mietitty etukäteen ja osallistujat valitsivat mielensen, mistä sitten käytiin dialogia ja lopuksi 

analysoitiin se. 

 

4. viikko Valenciassa 

Maanantaina TLT:n palaveri, jossa leaderit tuskailivat osan opiskelijoiden tekemättömyyttä. 

Keskusteltiin johtajuudesta ja oman esimerkin vaikutuksesta. Opiskelijat olisivat kaivanneet suoria 

ohjeita, mutta niitä ei annettu, koska oppiminen tapahtuu paremmin, kun vastaukset löytää itse. 

Tiistaina treenit aiheesta San Francisco. Treeneissa suunniteltiin syksyn matkaa ja jaettiin rooleja 

sekä tehtäviä matkavalmisteluihin. Kysymykset olivat: Where to live, projects in California, how to 

get there, which companies to visit and why/how/when? Tämä oli selkeästi nuoria motivoivaa 

toimintaa. Keskusteltiin myös siitä, että jokaisen tulee käyttää englantia enemmän ja aktiivisesti 

yrittää parantaa omaa kielitaitoaan.  

Keskiviikkona autoin kielitaidon kanssa keskustelin sekä Ainhoa että opiskelijoiden kanssa 

useamman tunnin englanniksi. Aiheina LEINN opiskelu ja opiskelijoiden projektit. 

Torstaina aamulla TLT meetingin Elenan, JC:n, Manelin ja Danin kanssa. Käytiin läpi Rakettimallin 

täpittäminen, oppimipäiväkirja ja toimintasuunnitelman laatiminen syksyn matkaa varten. Team 

leaderit olivat yksimielisiä siitä, että lomalla pitää tehdä töitä. Keskustelu oli hyvää ja sujui pääosin 

englanniksi. Sopivat ettei kukaan pilaa päiväänsä sillä jos joku tulee myöhässä tai ei ole ollenkaan. 

Ovat jo kaikki aikuisia ja jokaisen tulee itse kantaa vastuu ryhmän tuloksesta. 

Treeneissä!  



 

TLT meeting. WOLOW:n Teamleader Manel äänessä. 

 

Torstaina iltapäivällä treenit. Treenien ensimmäisessä osiossa oli yllätysmomenttina pankkiiriliike 

Laboral Kutxalta tullut kilpailutehtävä. Piti tehdä 60 s hissipuhe yrityksestä. Kerrattiin millainen on 

hyvä esitys ja opiskelijat jakautuivat ryhmiin. Esitys tehdään valmiiksi perjantaina. Treenien 

toisessa osiossa käytiin läpi TLT:n ehdotus kesän työskentelyä varten: 

1. Maanantaisin ja perjantaisin 2 h check in (ma) ja check out (pe). 

2. Yhteistyöt TLT:n ja PLT (=project leader team) kesken enemmän. 

3. Power breakfast or dinner. 

4. Kerran viikossa 4 h treenit. 

Päätyivät yhdistelemään näitä kaikkia. 

Perjantaina ei ollut muita valmentajia paikalla. Opiskelijoiden piti tehdä hissipuhetta, mutta 

motivaatio puuttui. Yritin kannustaa, mutta koska ainoastaan muutama paikalla, he eivät 

halunneet oikein yrittää. Sitoutuminen oli siis taas varsin puutteellista. 

5.viikko Valenciassa 

Maanantaina keskustelua Kiken Amsterdamin Tiimimestarit lähijaksosta. Nuorten kanssa 

kielitaitotreeniä englanniksi. 



 

Sirpa Korhonen oli maanantaina saapunut Valenciaan. Tiistaina menin häntä hotelille vastaan ja 

esittelin paikkoja ja opastin kävelyreitin Florida Universitàriaan. Tavattiin myös pikaisesti 

kansainvälisyyskoordinaattori. 

Iltapäivällä treenisessio, jossa ensimmäisen osion aiheena oli kirjoista kirjoitetut esseet. Galo oli 

tehnyt esseen englanniksi kirjasta The Sales Bible. Kuulosti niin hyvältä, että täytyy itse myös 

hankkia ko. kirja luettavaksi. Toisessa osiossa aivoriihi kesä projekteista. Ideoita tuli, mutta jäi 

keskeneräinen olo. 

Keskiviikkona Sirpan ja Inmaculada  Mora Ortin kanssa tapaaminen, jossa keskusteltiin JEDU:n ja 

Floridan yhteistyöstä sekä saatiin lisätietoja Floridan toiminnasta. Molemmin puolin mielenkiintoa 

jatkaa yhteistyötä. Katsotaan! 

Torstaina lähdin Kiken ja Ainhoan kanssa tutustumaan ValenciaLabin uuteen tilaan Valnecian 

keskustassa. Se on nelikerroksinen talo ja vaikutti erittäin hyvältä. Muuttu edessä viimeistään 

syyskuussa. Uudet tilat Valenciassa. 

 

Iltapäivällä treenit. Ensimmäisessä osiossa keskusteltiin saavutetaanko Rakettimallin kaikki 

tavoitteet? Opiskelijat olivat sitä mieltä, että saavutetaan muuta paitsi raha… Syntyi vahvaa 

keskustelua siitä, että miksi näin. Onko kenties asiakaskäynnit tehty ilman ajatusta tai tavoitteita. 

On kerätty pisteitä eikä ajateltu rahaa. Ei olla osattu soveltaa teoriaa käytäntöön. Keskusteltiin 

myös vapaamatkustajista, joiden vuoksi ahkerat ja kunnianhimoiset turhautuvat. Mahtavaa 

oppimisen tuskaa!!! Toisessa osioissa käytiin läpi kerättyjä kirja- ja asiakaskäyntipisteitä. 



 

Perjantaina viimeinen päivä töissä. Voi surku! Aamulla ihana Power breakfast with WOLOW. 

Treenattiin englantia ja keskusteltiin tulevaisuudesta. Päivän mittaan käytiin läpi projektien 

markkinointia ja myyntiä.  

VAPAA-AIKA 

Arkisin päivät olivat pitkiä noin klo 8.30 - 17.30, joten silloin viihdyin vain Catarrojassa. Päätin 

tutustua kylään kunnolla ja kävelin joka ilta tunnin lenkin aina vähän eri suuntaan. Kävin myös 

kuntosalilla 2-3 kertaa viikossa. Viikonloppuisin kävin uimarannalla sekä Valenciassa ostoksilla. 

Liikkuminen tapahtui junalla ja bussilla. Yhteydet ovat erittäin hyvät ja liikkuminen halpaa noin 1,5 

€/suunta. Ranta oli melko kaukana ja sinne oli noin tunnin matka junalla ja bussilla.  

Kotimatka 30.5. - 31.5. 

Kotimatkalle lähdin lauantaina klo 13.00 lennolla Valenciasta. 1.lento oli Frankfurtiin, missä olikin 

sitten viiden tunnin odotus. Sieltä seuraava lento Helsinkiin, jossa perillä olin puolen yön aikaan. 

Seuraava  Oulun lento oli vasta aamulla, joten meni Glo-hotelliin nukkumaan. Sitä voin lämpimästi 

suositella. Hotellissa on eriomainen palvelu ja hyvät vuoteet nukkua. Aamulennolla Ouluun ja 

kotona olin puolen päivän maissa vuorokauden matkustamisen jälkeen väsyneenä, mutta 

onnellisena. 

Playa del Malvarrosa.  

 

Ilotulitus Valencian keskustassa 10.5.2015  klo 14. Meteli aivan järjetön! 

 

 



 

Seepiaa ja jäätelöä. Hyvää!!! 

 

Euroopan suurin merimaailmasta Oceanogràfic 

Vapaa viikolla vierailin merimaailmassa ja se oli loistava sekä lämpimästi suositeltava kokemus. 

Delfiinialtailla oli myös 28 € sisäänpääsymaksuun sisältyvä show. Annan kuvien kertoa! 

 



 

 

 

 

 

 



 

Bioparc 

Bioparc on mahtava eläintarha Valencian keskuspuistossa. Eläimet elävä ”vapaana” eivät siis 

häkeissä ja niillä on paljon tilaa sekä lajitovereita. Eläintarha luokitellaan maailman kymmenen 

parhaimman eläintarhan joukkoon. Nyt olen nähnyt ”Timonin ja Bumban” ;)! Kuvat kertovat. 

 



 

 

 



 

 

Yhteenveto 

Espanjan matka oli erittäin positiivinen ja avartava kokemus. Sain paljon uusia ideoita ja intoa 

työhöni sekä Tiimimestarit opintoihini. Suosittelen lämpimästi kaikille. Ehdottomasti yksin ja 

paikkaan, jossa kukaan ei puhu suomea. Oma kielitaito paranee väkisin ja kokemukset karttuvat. 

Valenciaan palaan varmasti takaisin. Se on ihana paikka!!! 


