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Olin saanut rehtori Sirpa Korhoselta luvan lähteä Espanjaan Badaloonaan seurantamatkalle. Johanna 

Karjalainen ja Riina Mäenpää ovat Badalonassa  Asociación La Rotllanassa (www.rotllana.cat) kuuden viikon 

työssäoppimisjaksolla, joka päättyy huhtikuun alussa. 

Lähdin matkaan keskiviikkoaamuna 26.3. klo 5.30 Oulusta ja saavuin Badaloonaan illalla klo 20.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olemme tehneet yhteistyötä Asociación La Rotllanan kanssa jo vuodesta 2010, mutta Oulaisten 

ammattiopistosta ei ole vielä käyty tutustumassa organisaatioon aikaisemmin. Accociation La Rotllana on 

voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka rahoitus tulee viidestä eri projektista (Erasmus+) ja erilaisista 

avustuksista. Organisaatiossa on viisi työntekijää ja joukko vapaaehtoisia avustajia Espanjasta ja useista eri 

maista.   

Tällä hetkellä oli vapaaehtoisia Turkista, Kroatiasta, Azerbaidžanista ja Ukrainasta. Nuoret asuvat yhteisessä 

asuntolassa, ja puhekielenä on englanti. Nuorten on opittavat suvaitsevaisuutta, he oppivat hyväksymään 

erilaisuutta ja eri kulttuureja ja tapoja. Nuorilla on yhteinen olohuone ja keittiö. Jokainen huolehtii 

vuorollaan yhteisten tilojen siivoamisesta ja muista yleisistä asioista. 

 

 

 

 

 

Rantabulevardi Badaloonassa 

torstaiaamuna 27.3. matkalla 

tapaamiseen 

 

Aamukahvilla toimiston viereisessä 

kahvilassa: Johanna Karjalainen, Riina 

Mäenpää ja Angela D'Agostino 

 

 

http://www.rotllana.cat/
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Angela D'Agostino on Asociación La Rotllanan vastuuhenkilö, jonka harteilla on toiminnan pyörittäminen. 

Hän on erityisen omistautunut työlleen ja saa muutkin tekemään työnsä hyvin. Hän on itse aloittanut 

aikoinaan vapaaehtoistyöntekijänä yli 10 vuotta sitten. 

Angela asuu itse Barcelonassa, joten liikuin Badalonassa kävellen ja tarvittaessa taksilla. Torstaina 

tapasimme organisaation toimistolla ja keskustelimme Johannan ja Riinan työtehtävistä ja yleisesti 

Asociación La Rotllanan tavoitteista.  Toimisto sijaitsee Badalonassa ns. hiukan huonomaineisella alueella, 

jossa asuu paljon maahanmuuttajia ja/tai muuten syrjäytyneitä.  Perheissä on ollut ja on edelleenkin paljon 

ongelmia kuten esim. pitkäaikaista työttömyyttä. 

Organisaatio järjestää lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille vapaa-ajan toimintaa ja koululaisille myös 

ruokailuaikaan maksullista välipalaa lähialueen koulussa. Lapsille järjestetään iltapäivätoimintaa, jonka 

tavoitteena on leikkien avulla saada lapset löytämään ystäviä ja virikkeitä, harrastamaan liikuntaa ja 

hyväksymään erilaisuutta sekä arvostamaan toisten mielipiteitä.   

Samat teemat koostuvat eri ikäryhmissä. Paikalliset nuoret ovat mukana toiminnassa, jotkut ovat olleet 

mukana jo ihan lapsesta saakka ja jatkavat nyt nuorina aikuisina esimerkiksi vanhusten vapaa-ajan 

toiminnassa.   

Torstaina aamupäivän tutustuin La Rotllanaan ja illalla piti olla nuorille suunnattuja ulkoilmapelejä, mutta 

yhteensattumien vuoksi nuoret koululaiset olettivat, että iltatoimintaa ei sinä iltana ole, joten he eivät 

tulleet paikalle. Torstaina illalla kävin Riinan ja Johanna asunnolla ja käytin heitä KFC:n pikaruokapaikassa 

syömässä. 

Perjantaina aamupäivällä menin Riinan toiselle työpaikalle koululle, jossa hänen tehtävänään oli tarjota 

välipalaa nuorille koululaisille. Riina oli hankkinut ensin aamulla kaupasta patonkeja ja useita eri leikkeleitä 

ja muuta lisäkettä sekä paistanut nakkeja.  Seinällä oli valmis ns. ruokalista, jonka mukaan nuoret tilasivat 

itselle sopivan välipalan ja juoman. Mukana oli myös nuoria espanjalaisia vapaaehtoisia, jotka auttoivat 

työssä. Nuorilla on puolituntia aikaa syödä, joten välipalan pitää olla nopeasti valmis. Bikini on leipä, jossa 

on juustoa ja makkaralevitettä ja se halkaistaan viistosti, jolloin se näyttää bikiniltä. Taas opin uutta. 
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Perjantaina iltapäivällä klo 16.00 menin Johannan työssäoppimispaikalle Fundació Roca I  PT 

(http://www.rocaipi.cat). Tälle illalle Johannan tehtävänä oli valmistaa esitys Suomesta. Johanna oli 

valmistellut PowerPoint –esityksen englanniksi. Olin edellisenä iltana pyytänyt häntä vielä lisäämään tietoja 

joulupukista, Kemin lumilinnasta ja revontulista.  Johannalla oli espanjan tulkkina paikallinen nuori 19-

vuotias opiskelija, joka toimii vapaaehtoisena. Vanhukset kuuntelivat innokkaina ja kyselivät kovasti eri 

asioita Suomesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauantaina oli tapaaminen klo 8.30 Institut Barres I Onesin  parkkipaikalla. Paikallisen tavan mukaan kaikki 

tulivat myöhässä. Minä olin ainut, joka oli sovittuun aikaan paikalla. Angela saapui klo 9 jälkeen ja sitten 

lähdimmekin pakettiautolla kohti Gironaa. Siellä oli Katalonian eri järjestöjen tapaaminen, jossa esiteltiin 

jokaisen järjestön omaa toimintaa sekä toisille toimijoille että lehdistölle ja virkamiehille. Myöhäisen 

lounaan jälkeen kävimme tutustumassa vanhaan kaupunkiin ja Rooman vallan ajalta säilyneeseen 

muurialueeseen. Illalla melko myöhään olimme takaisin Badalonassa. 

 

 

 

 

 

Vanhusten palvelutalossa Fundació Roca I  PT:ssa perjantaina 28.3. 

 
 

 
 

Koulun kanttiinin aukioloaika ja vapaaehtoisia nuoria työssä kanttiinissa 

http://www.rocaipi.cat/
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Sunnuntaina oli tarkoitus lähteä Barcelonaan, mutta ilma oli erittäin huono, joten jäin hotelliin. Yritin katsoa 

TV:stä elokuvia, mutta kaikki 40 kanavaa olivat pelkästään espanjaa, jota en ymmärrä. Onneksi oli Ipad 

mukana. Maanantaina lähdin hotellilta klo 6.00 ja saavuin Oulaisiin illalla klo 19.00. 

Matkan tavoitteena oli tutustua organisaatioon, lujittaa yhteistyötä ja sopia ensi lukuvuoden 

työssäoppimisjaksoista. Lisäksi Johannalla oli työssäoppimiseen liittyvä näyttö työpaikalla ja saimme 

hoidettua asiakirjat kuntoon  perjantaina. 

Matka oli erittäin antoisa. Nuoret saavat hyvän tuntuman vapaaehtoistyöhön ja ymmärtävät paremmin sen 

merkityksen. Suomessa vain harva nuori on mukana vapaaehtoistoiminnassa ja tulevina vuosina tarvitaan 

entistä enemmän uusia toimijoita SPR:n, MLL, Pelastakaa Lapset ry:n ja monen muun järjestön toimintaan. 

Vapaaehtoistyö voi olla mukava harrastus, saat ehkä ikuisia ystäviä tai jopa työpaikan.  

 

Gironassa lauantaina 29.3. vapaaehtoisjärjestöjen kokouksessa 


