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Matkaraportti Erasmus+ -työelämäjaksosta Espanjassa 11.6. – 24.6.2016 

 

Ensimmäinen viikko 

 

Satu lähti matkaan jo aikaisin perjantainaamuna ja Arja lauantaina. Arjan matka alkoi kotoa puoli kahdentoista 

maissa ja juna-asemalta klo 12.05. Alkumatka tehtiin bussilla Seinäjoelle saakka ratatöiden vuoksi, Seinäjoelta 

IC:llä Tikkurilaan, josta matka jatkui paikallisjunalla Aviapoliksen asemalle, jossa Satu oli vastassa. Yövyimme 

Best Western Pilotissa. 

 

Sunnuntaiaamuna herätys klo 3.00, aamupalalle ja lähtö lentokentälle klo 4.15. Early bird cathes the worm, 

joten ennätimme ajoissa chek in:iin. Kone oli täpötäynnä ja saimme kumpikin ikkunapaikat, onneksi 

peräkkäiset. Lähtö oli ajallaan klo 5.40. Lentomatka sujui hyvin, puikoissa Arja perhetuttavan työtoveri. Perillä 

Barcelonassa olimme hieman 

etuajassa klo 8.15 paikallista aikaa, 

joka on meidän aikaamme tunnin 

jäljessä. Lentoasemalta menimme 

ensin bussilla toiseen terminaaliin ja 

sieltä taksilla Barcelonan 

päärautatieasemalle Estació de 

Santsiin. Siellä selvitimme ensin, 

milloin juna lähtee Valenciaan ja 

ostimme liput klo 15.00 lähtevään 

Talgon Intercity-junaan, aikaisempia 

lähtöjä ei ollut enää tarjolla. Odotusajan kulutimme tutustumalla Barcelonan aseman lähiympäristöön. Pienen 

kävelymatkan päässä oli upea areena, venetsialaiset tornit sekä linna todella upeine suihkulähteineen. 

Paluumatkalla asemalle kävimme syömässä lounasta, ruokaa saatiin vaikka sanakirjat jäivät matkalaukkuun 

aseman matkatavarasäilytykseen. Ilma oli lämmin, n. 25 astetta, pilvinen ja kostea. Kävellessä tutkailimme 

kaupungin siisteyttä ja jätehuoltoa, bongasimme matkan varrelta jäteasiat, joissa oli omat astiat eri jätteille, 

myös biojätteelle oma iso astiansa. 

 

 

Kuva 1 Ostoskeskusareena Barcelonassa 
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Klo 15.00 lähdimme kohti Valenciaa. Reitti kulki Välimeren rantaa ja matkalla oli todella upeita maisemia. 

Valenciaa lähestyttäessä radan varrella oli yhä enenevässä määrin erilaisia hedelmätarhoja, luultavimmin 

sitrushedelmiä. Valenciaan saavuttiin noin klo 18.50. Juna oli myöhässä noin parikymmentä minuuttia jostakin 

turvallisuusjärjestelmän viasta johtuen. Perille päästiin kuitenkin. Kuudentoista tunnin matkustamisen jälkeen 

päätimme ottaa paikallisjunan sijasta taksin hotellille. Sinne saavuimme noin viisitoista yli seitsemän. Olimme 

varanneet ja maksaneet hotellin jo etukäteen, joten kirjautuminen sujui nopeasti. Hotellimme sijaitsi 

Albuferassa keskella ostosaluetta. Lähdimme melkein samantien lähistölle etsimään ruokapaikkaa. Matkalla 

näimme hienon ilotulituksen, joka olisi kyllä ollut vielä hienompi, jos olisi ollut jo pimeää. Ruokaa löytyi jälleen 

ja aterian jälkeen palasimme hotellille. Pyysimme respasta wifi-tunnukset ja tutkimme vielä reitin Florida 

Unversitariaan, jossa meillä on maanantaina tapaaminen Gisela Vidal Villasurin kanssa. Unta ei tarvinnut 

odotella.  

 

 

 

Kuva 2 Suihkulähteitä Barcelonassa 

Kuva 3 Iltamaisema hotellin ikkunasta, 9. kerros. Etualalla Carrefourin ostoskeskus ja parkkipaikka, 
takana Valencian valot. 
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Maanantaina hotellilla aamiainen, jonka jälkeen lähdimme kohti Florida Universitariaa tapaan Gisela Vidal 

Villasuria. Eksyimme hieman matkalla, koska Google antoi oikealla osoitteella väärän paikan. Valencian alue 

koostuu itse Valencian kaupungin lisäksi useista eri kaupungeista, joiden vaihtumista ei ulkopuolinen huomaa 

helposti.  Florida Universitas sijaistsee Catarrojan kaupungissa ja Google ohjasi meidät viereiseen kaupunkiin 

muutaman kilometrin päähän. Soitimme Giselalle, kun emme löytäneet oikeaa paikkaa, ja hän kävi hakemassa 

meidät autolla yliopistolle. Näytimme hänelle Jedun diasarjan ja kerroimme Jedusta pääpiirteet, strategian, 

arvot, koulutusjärjestelmän sekä työssäoppimisesta. Keskustelimme 

myös rahoituksesta sekä tulevasta ammatillisen koulutuksen 

reformista ja sen vaikutuksista opetukseen. Gisela selitti meille Florida 

Unviersitarian opetusmetodologiaa, jossa läpi opintojen ja kaikkien 

luokka-asteiden sovelletaan menetelmää, jossa opiskelijat opettelevat 

mm. tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisua, kommunikointitaitoja 

sekä yrittäjämäistä ajattelua. Opiskelijat opiskelevat 

projektiluonteisesti eri opintokokonaisuuksia. Näissä projekteissa he 

käyttävät edellemainittuja taitoja ja kehittävät niitä. Opettajat ovat 

enemmän ohjaajia kuin opettajia ja opiskelijat oppivat learnign by 

doing –menetelmällä. Tämä menetelmä vaikuttaa hyvältä 

sovellettuna myös osaamisperusteiseen koulutukseen/arviointiin, jota 

kohti meilläkin ollaan siirtymässä. Yrittäjyys on heillä sisällytetty 

kaikkeen opiskeluun heidän käyttämänsä opetusmenetelmän 

välityksellä. Tapasimme lyhyesti myös kansainvälisyysosaston johtajan 

Inmaculada Moran. Kävimme läpi viikon ohjelmaa ja jatkoimme 

keskustelua opetuksen toteuttamisesta lounaalla campuksen 

ravintolassa.  

 

Illalla kävimme läheisessä kaupassa (Lidlissä) sekä syömässä 

ravintolassa. Maanantai oli viikon kuumin päivä, Valencian keskustassa 

+38 astetta ja Catarrojassakin +36 (varjossa). Ei ihme, että Gisela ja 

muut olivat huolissaan siitä, kuinka voimme pitkän harhaan 

kävelymme jälkeen.  

 Kuva 5 Alfafarin maisemista löytyi jotain 
tuttua skandinaavistakin. 

Kuva 4 Gisela Vidal Villasour ja Satu Florida 
Universitaksen ala-aulassa. 
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Tiistaina tapasimme aamulla Giselan, joka esitteli meille Floridan U:n campusta. Tapasimme aamulla myös 

Laura Uixeran, joka työskentelee kansainvälisellä osastolla. Sen jälkeen klo 10.00 meillä oli tapaaminen Florida 

Secundaria Schoolin rehtorin Enric Ortega Torresin kanssa. Florida Secundaria Shoolin oppilaat ovat 12-16 

vuotiaita, joille opiskelu on pakollista ja 17-18 –vuotiaita, jotka voivat valita kahden vuoden jatko-opinnot 

yliopisto-opinnot tähtäimenään. Hänen kanssaan keskustelimme Suomen ja Espanjan koulutusjärjestelemistä. 

Esittelimme lyhyesti Jedua. Vertailimme sekä Espanjassa että Suomessa meneillään olevia muutoksia 

koulutusjärjestelmässä. Kummassakin maassa on tällä hetkellä tulossa melko isoja muutoksia koulutuskentällä 

uusien opetussuunnitelmien sekä Suomen ammatillisen koulutuksen reformin myötä. Rehtori oli jo tutustunut 

ja seurannut Suomessa meneillään olevaa perusasteen opetussuunnitelmatyötä sekä ammatillisen 

koulutuksen reformia, joten hänellä oli jonkun verran tietoja jo ennestään ja keskustelu oli vilkasta. Sovimme 

hänen kanssaan, että menemme seuraamaan opiskelijoiden työskentelyä torstaina klo 10.00.  

Enric Ortega Torresin yhteystiedot: e-mail eortega@florida-uni.es, puh. 96 122 03 82 (eteen maanumero +34). 

 

Iltapäivällä tapasimme uudelleen Giselan, jonka kanssa 

jatkoimme campukseen tutustumista. Seurasimme 

opiskelijoiden työskentelyä työskentelylaboratorioissa, jotka 

sijaitsivat campuksen kirjastossa.  

 

Sen jälkeen tapasimme kaksi opettajaa Francisco Gomezin 

(Paco) ja Patricia Santateresan, joiden kanssa vertailimme 

työssäoppimisen järjestämistä Espanjassa ja Suomessa. He 

opettivat pääasiassa ylempää tutkintoa, joka vastaa ehkä 

parhaiten meidän amk-tutkintoa työssäoppimiseen. He olivat 

kiinnostuneista meidän ammatti- ja 

erikoisammattitutkinnoista, joita heidän systeemissään ei 

tunneta. Kerroimme heille ammatti- ja 

erikoisammattitutkintojärjestelmästä. Patrician kanssa 

keskustelimme yhteistyöstä opiskelijavaihdossa, hän oli 

kiinnostunut lähettämään opiskelijoita vaihtoon Suomeen. 

Annoimme hänelle Merja Räihän ja Sirpa Korhosen 

yhteystiedot ja pyysimme ottamaan heihin yhteyttä tarkempia 

tietoja varten. 

Kuva 6 Gisela Vidal Villasur ja Satu Florida 
Universitaksen ala-aulassa 

Kuva 7 Opiskelijat työntouhussa Floridan Universitaksen 
kirjaston työskentelytilassa. "Liitutauluna" heillä oli 
työskentelytilan lasiseinä. 

mailto:eortega@florida-uni.es
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Patricia Santateresan yhteystiedot: Patricia Santateresa Bernat, e-mail: psantateresa@florida-uni.es, puh. 

96 122 03 80 (eteen täytyy varmaan laittaa Espanjan maanumero +34). 

Paco Gomezin yhteystiedot: 
Paco Gómez Arnal 
Profesor - Unidad de TICs 

C/ Rei en Jaume I, 2 
46470 - Catarroja - Valencia- España 
Teléfono: (+34) 961220380  
Fax: (+34) 961269933  
e-mail: fjgomez@florida-uni.es 
www.florida.es 

Paco esitteli meidät opiskelijalle, joka oli ollut vaihdossa Saksassa, ja keskustelimme hänen kanssaan ulkomaan 

työssäoppimisjaksosta.  

 

Illalla työstimme raporttia tämän päivän tapahtumista. Valokuvia otimme ahkerasti. Myöhemmin illalla 

tutustuimme Carrefourin liikekeskukseen hotelliamme vastapäätä. Samalla tutkailimme mahdollisia 

työssäoppimispaikkoja. Valenciassa ympäristöineen puhutaan espanjaam ja englannin kieltä osaavat vain 

harvat. Työssäoppijan tulisi tällaisissa paikoissa osata espanjaa tullakseen toimeen. 

 

Keskiviikkona oli ValenciaLab-päivä. Saavuimme Valencian keskustaan 

9.45. Oli jälleen tosi kuuma päivä. Ohjaaja Enrique Gacía otti meidät 

vastaan ValenciaLabissa. Hän esitteli meille ValenciaLabin 

toimintaperiaatteet, opiskelukäytänteet ja toimitilat. ValenciaLab on 

muuttanut uusiin toimitiloihin Valencian keskustaan viime syksynä. 

Samassa talossa työskentelee myös eri yritysten työntekijöitä. 

ValenciaLab tekee yhteistyötä yritysten kanssa. ValenciaLab vuokraa 

myös toimitilojaan ulkopuolisten käyttöön mm. erilaisia 

koulutustilaisuuksia varten. Tilat pyritään pitämään koko ajan 

käytössä, jotta saadaan kustannuksia katettua.  

 

ValenciaLabin työskentely perustuu tiimiakatemian opiskelumalliin. 

ValenciaLabissa sitä kutsuttiin Suomi-malliksi. Opiskelu kestää neljä 

vuotta ja ValenciaLabissa on vasta toinen vuosikurssi menossa, joten 

heillä on vain ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita. Opiskelijat 

työskentelevät oikeissa yrityksissä, joissa he harjoittelevat 

Kuva 8 ValenciaLabin toimitilat Valencian 
keskustassa kävelykadun varrella. 

mailto:psantateresa@florida-uni.es
mailto:fjgomez@florida-uni.es
http://www.florida.es/
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opetussuunnitelmaan sisältyviä tavoitteita. Ensimmäisellä vuosikurssilla on 12 opiskelijaa ja toisella 

vuosikurssilla on 27. Ensimmäinen vuosikurssi muodosti yhden tiimin ja toinen kaksi erillistä tiimiä. Kahden 

tiimin systeemi oli todettu olevan tehokkaampi kuin yhden tiimin systeemi. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista 

oli keskeyttänyt opinnot 5 opiskelijaa ja toiselta vuosikurssilta 3 opiskelijaa. Opiskelu on opiskelumenetelmästä 

johtuen vaativaa, joten keskeyttämisprosentti oli sen takia melko korkea.  

 

 
Kuva 9 Tiimiakatemian rakettimalli. Keltaiset laput osoittavat, missä ollaan menossa. 

 

Opiskelijavalinta on tarkka useine haastatteluineen, ennakkotehtävineen ja testeineen, koska opiskelijan on 

sovelluttava kyseiseen opiskelumetodiin. Metodi ei sovi kaikille opiskelijoille haasteellisuutensa vuoksi.  

Haastattelujen yhteydessä haastatellaan myös hakijoiden vanhemmat, koska myös hakijoiden perheiden on 

tiedettävä, millainen opiskelumenetelmä on käytössä. ValenciaLab on yksityinen oppilaitos, joten 

opiskelijoiden lukukausimaksut ovat korkeita, n. 9000 euroa/lukuvuosi.  

 

Opiskelijoiden opiskeluajasta on n. 30 % teoriaopintoja ja n. 70 % opiskelusta tapahtuu eri projekteissa 

yrityksissä. Yritysten toimialoina on mm. aurinkolasien myyntiä sekä lasten- ym. tapahtumien suunnittelu ja 

toteutus. Esimerkiksi edellisen viikonlopun lastentapahtuma oli kerännyt n. 10 000 kävijää! Yhden tiimin 

opiskelijat osallistuvat useaan eri projektiin, joissa heillä on erilaisia rooleja kuten talouspäällikkö, 

markkinointipäällikkö, tiimin vetäjä jne. Opettajia kutsuttiin pääasiassa ohjaajiksi ja heidän tehtävänsä oli 

ohjata opiskelijoita hakemaan tarvitsemaansa tietoja oikeista lähteistä eikä antaa heille valmiita vastauksia. 
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Opiskelua arvioidaan kaksi kertaa lukukaudessa ja arviointikohteita on yhteensä 62. Opiskelijat eivät 

ensimmäiseen arviointiin mennessään vielä tiedä kaikkia arviointikohteita, vaan ne selviävät heille 

arviointikeskustelun yhteydessä. Opiskelijat tekevät henkilökohtaista itsearviointia sekä tiimin arviointia. 

Kaikkien tiimin jäsenten tulee läpäistä arviointi kaikilta osin, jotta koko tiimi saa hyväksytyn arvioinnin. 

Arvioinnin yhteydessä opiskelijat avioivat myös ohjaajien toimintaa. 

 

Opiskelijat tekevät opintomatkoja ulkomaille, joiden asumis- ja elinkustannukset he rahoittavat pääosin 

yrityksissään tekemällä työllä. Ensimmäisen vuoden opintomatkan kustannukset katetaan lukukausimaksusta, 

mutta toisen ja kolmannen vuoden kustannukset opiskelijat joutuvat maksamaan itse. Opintomatkat, jotka 

ovat osa opintoja, suuntautuvat Suomeen, USA:han Kaliforniaan sekä Kiinaan Shanghaihin. Ensimmäisen 

vuosikurssin opiskelijat olivat jo toteuttaneet Suomen ja USA:n opintomatkat. Opintomatkat tehdään kolmen 

ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ja neljäntenä lukuvuotena ulkomaanmatkaa ei tehdä, sen sijaan 

opiskelijat ovat työssäoppimassa ulkopuolisissa yrityksissä. Meidän koulutusjärjestelmäämme verrattavissa 

oleva työssäoppiminen toteutetaan siten vasta viimeisenä opiskeluvuotena. Opiskelijat hakevat itse 

työssäoppimispaikkoja ja osa heistä jatkaa to-paikoissa työntekijöinä valmistumisen jälkeen. 

Työssäoppimispaikka voi siten olla osa opiskelijan urasuunnittelua.  

 

 

Kuva 10 Enrique Gacía ja Satu ValenciaLabin ryhmätyötilassa 
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Vertailimme Suomen ja Espanjan koulutusjärjestelmiä. Enrique oli hyvin kiinnostunut Jedusta, eri 

koulutusaloista ja oppilaitoksista, Suomen ammatillisesta koulutusjärjestelmästä sekä erityisesti ammatti- ja 

erikoisammattitutkinnoista. Vastaavaa Espanjassa ei hänen mielestään ole. Keskustelimme myös Suomen 

ammatillisen koulutuksen reformista sekä rahoitusperusteiden tulevasta muutoksesta. Tämä aihe kiinnosti 

myös Enrique Gaciáa ajankohtaisuutensa vuoksi, kuten Enric Ortega Torresiakin, Florida Secundaria Schoolin 

rehtoria. Molemmat Enriquet pitivät Suomen koulutusjärjestelmää hyvänä ja olivat siitä erittäin kiinnostuneita. 

Mainitsimme myös molemmille Jedun hyvästä sijoittumisesta Suomen sisäisessä ammatillisten oppilaitosten 

laatuvertailussa.  

 

Tämän jälkeen tapasimme sekä ensimmäisen että toisen vuoden opiskelijoita ja keskustelimme heidän 

kanssaan opiskelusta sekä seurasimme heidän työskentelyään. Osa heistä valmisteli matkaa Bilbaoon koko 

ryhmälle ja osa työskenteli jo seuraavaan lukuvuoden projektien parissa. Terveiset Kivirannan Tiinalle toisen 

vuoden opiskelijoilta! Ryhmästä oli muutama opiskelijat lopettanut, mutta jäljellä olevien opiskelijoiden 

motivaatiot olivat nyt kohdallaan. Myös ohjaaja Enriquen mielestä tiimissä oli tapahtunut kasvua ja kypsymistä 

ja opiskelu sujui nyt paljon intensiivisemmin kuin ensimmäisenä opiskeluvuotena.  

Enrique Gacián yhteystiedot: egarcia@florida-uni.es. 

 

Kuvia ValenciaLabin tiloista sekä opiskelijoista työn äärellä: 

 

 

Kuva 11 Kuva tiimien työskentelytilasta. Jokainen tiimi (3 kpl) oli saanut itse suunnitella ja toteuttaa oman työskentelypaikkansa 
sisustuksen. Tiimeille oli annettu tietty rahasumma käyttöön sisustusta varten. Tulokset arvioitiin ja taustalla oleva tiimi oli voittanut 
parhaan sisustuksen maininnan. 
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Kuva 12 Opiskelijat suunnittelemassa ja toteuttamassa Bilbaon matkaa kaikille tiimeille. 

 

Lämmintä oli +32 astetta ja puhalsi kova ’viento de poriente’ -tuuli, joka 

tuo kuumaa ja kuivaa ilmaa sisämaasta. Päivä oli kuuma myös 

paikallisten asukkaitten mielestä. Päivän päätteeksi katsastimme hieman 

Valencian keskustaa, mm. upeaa kauppahallia. Illalla työstimme 

raporttia ja kirjoitimme sähköpostia Murciaan.  

 

Torstaina aamupalan jälkeen suuntasimme Florida Secundaria Schoolin seuraamaan opetusta aamupäivän 

ajan. Oppilaat työstivät esitystä lukuvuoden päätösjuhlaa varten. Esitys oli koottu lukuvuoden aikana 

opiskelluista sisällöistä. Eri ryhmät olivat suunnitelleet omat esityksensä ja nyt niistä koostettiin yksi yhteinen 

esitys. Esitykset olivat hienoja ja meteli salissa välillä melkoinen!  

 

 

Aamupäivän jälkeen tapasimme uudelleen koulun rehtorin Enric Ortega Torresin. Enric perehdytti meidät 

tarkemmin heidän opiskelumetodeihinsa. Heillä korostuu tekemällä oppiminen. Oppiminen on 

kokonaisvaltaista ja eri aineita opetetaan yhteisissä projekteissa. Projektit toteutetaan ryhmätyönä, erityisesti 

toiminnallisen oppimisen ryhmätyömenetelmä on käytössä, siinä opettaja toimii enemmän ohjaajana kuin 

perinteisenä opettajana.  



Arja Aitto-oja   Matkaraportti   
Satu Saari-Kerola  Espanja 11.6. – 24.6.2016 
 
 
 
 

10 
  

 
Kuva 13 Florida Secundaria Schoolin rehtori Enric Ortega Torres ja Satu 

 

Esimerkkinä tällaisesta eri aineiden yhteisestä projektista oli luonnontieteitä ja sosiaalisia tieteitä yhdistävä 

tehtävä, jossa keski-ikäisiä ihmisiä perehdytettiin tietokonepeleihin. Oppilaiden tuli havaita tehtävän keskeiset 

teemat, havainnoida mahdolliset ongelmat ja laatia niistä yhteenveto.  Tehtävän suorittamisessa tarvittiin 

sosiaalisia taitoja vanhempien henkilöiden opettamisessa, yhteistyökykyä sekä substanssiosaamista keskeisten 

teemojen hahmottamisessa. Opiskelumenetelmiin kuului olennaisesti myös postereiden teko kustakin 

projektista. Posterin laatimiseen yhdistyi englannin kieli, koska posteriin laaditaan tiivistelmä englanniksi. 

Posterit laaditaan tekstinkäsittelyohjelmalla, jonka hallitsemista tehtävä myös vaatii. Englannin kieli 

yhdistettiin myös fysiikkaan ja kemiaan, joiden opetus tapahtui pääosin englanniksi.  

Enric perehdytti meitä myös oppilaitoksen tiloihin, mm. kemian ja fysiikan luokkiin, normaaliin luokkaan, 

ryhmätyöluokkaan sekä käytävillä ja muutamissa luokissa oleviin projektitöiden näyttelyihin. 
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Kuva 14 Ryhmätöistä tehtyjä postereita, joissa tiivistelmä englanniksi. Posterien teossa hyödynnetty atk-ohjelmia. 

 

Perjantaina suuntasimme kohti Alicantea ja Torreviejaa. Menimme Valenciasta junalla Alicanteen. Matkalla 

näimme melko suuren metsäpalon, jota oli sammuttamassa useita sammutushelikoptereita. Alicantessa 

selvittelimme bussiaseman sijainnin ja ostimme Costa Azulin bussifirman bussiin liput. Satu osti liput 

englanniksi ja Arja espanjaksi ja samanlaiset liput saatiin! Ennen kuin bussi lähti Alicantesta, bussiin tuli kaksi 

poliisia koiran kanssa ja he tutkivat matkustajat. Koiran etutassu tarttui Arjan käsilaukun olkahihnaan, eivätkä 

poliisit tahtoneet saada sitä pois, koska koira oli todella tohkeissaan käytävän toisella puolella istuvasta 

miehestä. Lopulta koira merkkasi miehen, joka johdatettiin ulos bussista ja jäi asemalle poliisien kanssa. 

Muiden matka jatkui. Torreviejassa otimme taksin ja etsimme majapaikkaamme puutteellisen osoitteen vuoksi 

noin tunnin ajan. Lopulta se löytyi ja opimme toistamiseen, että GoogleMapsiin ei aina ole luottamista. Illalla 

tutustuimme vielä ympäristöön ja kävimme läheisessä Mercadonan ruokakaupassa. Olimme vuokranneet 

kolmion Torreviejan laitamilta loma-asutusalueelta. Lähistöllä oli iso koulu, meidän ala-astetta vastaava, sekä 

ostoskeskus, jossa oli mm. iso Merdacona -supermarket. Tällä asumismuodolla pääsi myös lähemmäksi 

paikallista asumista ja ihmisiä.  
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Toinen viikko 

 

Lauantaiaamuna, kun aloimme laittaa aamupalaa, paloi liesituulettimesta lamppu ja samalla hävisivät sähköt 

koko huushollista. Onneksi saimme auttavan paikallisen suomalaisen yhteystiedot, joka opasti meitä 

puhelimitse sähkötaulun kanssa.  

 

Lauantaina tapasimme myös Jarmo Peltosen Bonavida Spain, Property Consultatants, 

kiinteistövälitysyrityksestä ja tiedustelimme häneltä työssäoppimispaikkaa. Tähän yritykseen ei valitettavasti 

otettu harjoittelijoita. Yritys toimii pääasiassa espanjan ja norjan kielillä, koska yrityksellä on paljon norjalaisia 

asiakkaita. Harjoittelijan tulisi osata sujuvasti espanjaa ja norjaa.  

 

Sunnuntaina kirjoitimme sähköpostia Zariko Properties –yritykseen ja sovimme tapaamisen Heidi Saarikon 

kanssa keskiviikkoiltapäiväksi. Löysimme yhteystiedot yritykseen netistä. Loppupäivän vietimme vapaapäivää. 

Otimme aurinkoa ja uimme, pyöräilimme kaupungille Playa de Los Locos -rantaan ja kävimme lounaalla thai-

ravintolassa.  

 

Maanantaiaamuun mennessä emme olleet vielä saaneet vahvistusta Murcian yliopiston tapaamisesta, jonka 

olimme alustavasti sopineet maanantaiksi tai tiistaiksi. Emme lähteneet summassa Murciaan, vaan aloitimme 

työssäoppimispaikkojen katselemisen paikan päällä. Kävimme aamupäivällä kukkakauppa the flower shop 

Blommor& Inredningssä. Kukkakaupan omistaa ruotsalainen nainen Elisabet Calrson ja siellä työskentelee 

myös suomalainen nainen. Kauppa myy kukkia, sisustustuotteita ja suunnittelee mm. häätilaisuuksia. Kaupassa 

työskennellään englannnin, ruotsin ja espanjan kielillä. Tapaamisessa pääsimme myös harjoittamaan omaa 

ruotsin kielen taitoamme! Omistaja oli kiinnostunut puutarha-alan ja sisustusalan työssäoppijoista, mutta oli 

tarkka siitä, että paperiasiat ja työskentelyluvat ovat varmasti kunnossa. Jätimme heille Jedun esitteen sekä 

Haapaveden ja Kalajoen ammattiopistojen kv-koordinaattoreiden yhteystiedot. Harmiksemme emme 

muistaneet ottaa valokuvaa omistajasta. Kukkakaupasta saimme monta hyvää vinkkiä paikoista, joista 

voisimme käydä kysymässä työssäoppimispaikkoja. Osaan näistä paikoista otimmekin myöhemmin yhteyttä.  

 

Kukkakaupan yhteystiedot: osoite: Torremarina C/Diana esq. C Tritón – Torrevieja, omistaja Elisabet Calrson, 

puhuu ruotsia ja englantia, puh. +34 966 923 966, www. theflowershop.es. Kukkakaupan kukka-asetelmia voi 

käydä katsomassa myös suomalaisen työntekijän blogista mantelilaakso@gmail.com. 

mailto:mantelilaakso@gmail.com
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Otimme sähköpostitse yhteyttä ProJenni-yritykseen ja sovimme tapaamisesta Jenni Kuivaisen kanssa 

torstaiaamuksi. Saimme hänen yhteystietonsa kukkakaupasta.  

 

 
Kuva 15 Arja kukkakaupan edustalla. 

 

Iltapäivällä kävimme ravintola Senap&Ketchupissa. Ravintolassa työskentelee ruotsalainen nainen Tamine, 

joka oli kiinnostunut kokkiopiskelijoista. Ravintolassa tehdään mm. ruotsalaista ruokaa. Ravintolan työkielenä 

on englanti ja ruotsi sekä espanja, mutta englannilla tulee toimeen. Ravintolassa oli tälläkin hetkellä opiskelija 

Ruotsista työharjoittelussa Erasmus-projektin kautta. Otimme ravintolan yhteystiedot ja lupasimme lähettää 

hänelle meidän yhteistiedot. Emme voineet antaa hänelle esitteitä, koska olimme jo varanneet muutamia 

käyntejä ja varanneet esitteen näihin paikkoihin vietäviksi ja esitteet olivat siten jo loppumassa. Söimme 

ravintolassa hyvät salaattiannokset. Otimme ravintolasta myös käyntikortteja mm. Mats tv och data ja 

rakennus- ja kiinteistöhuoltoyritykseen Lillbacka Service. Näistä voisi tiedustella työssäoppimispaikkoja 

datanomi- ja rakennusalan opiskelijoille. 

Senap&Ketchupin yhteystiedot: Tamine henk.koht puhelin +46 98 772 407, Calle Diana, C. C  Torremarina Local 

7-8, 03183 Torrevieja, puh. 697 350 453 (tarvitsee varmaan maanumeron 34 eteen), 

bengtmarcusson@gmail.com. 
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Kuva 16 Satu Senap&Ketchupin edustalla. 

 

Tapasimme ravintolassa myös suomalaisen Ruotsissa asuvan naisen, joka oli perustamassa yritystä Tallinnaan. 

Yrityksen toimialana oli kylpylämatkojen järjestäminen ja hän oli kiinnostunut matkailualan työssäoppijoista. 

Yritys on vasta alkutekijöissään ja toiminnan on tarkoitus alkaa syyskuussa. Yrityksen nimi on Aquaresor ja sen 

nettisivut avautuvat myös syyskuussa. Yhteystiedot yrittäjään: Anne Saksa, Jupitervägen 50 lgh 1303, 18163 

Lidingö, e-mail: saksa.anne@gmail.com. Työssäoppimispaikka olisi Tallinnassa. Lupasimme toimittaa myös 

hänelle kv-koordinaattorien yhteystietoja sähköpostitse. 

 

Illalla pyöräilimme Torreviejan keskustaan, jonne on majapaikastamme matkaa n. 3,3 km. Löysimme 

etsimämme postitoimiston, joka harmiksemme oli suljettu ja postimerkit jäivät hankkimatta. Keskusta oli 

tiiviisti rakennettu, ehkä hieman suttuisen näköinen, mutta ranta-alue oli hieno. Mennessä pyöräilimme Calle 

Finlandiaa pitkin ja tulomatkan rannan kautta Avenida Alfred Nobelia. Menomatka oli alamäkeä ja tulomatka 

ylämäkeä, joten hiki tuli. Päivän lämpötila oli kuitenkin siedettävät +25 astetta. 

 

Tiistaiaamuna emme edelleenkään olleet saaneet vahvistusta Murciasta, joten aamupalan jälkeen lähdimme 

kaupungille ja menimme ensiksi Torremarketiin, jossa juttelimme työntekijän, Heli Saarvaldin kanssa. Hän oli 

myös tullut töihin Espanjaan työssäoppimisen kautta. Heli kertoi meille kokemuksiaan työssäoppimisesta sekä 

työskentelystä Espanjassa. Kulttuurierot ovat suuret ja saattavat aiheuttaa aluksi kulttuurisokin. Hänen 

mielestään työssäoppimisjakso ulkomailla kuitenkin antaa lisää itseluottamusta ja uskallusta työskennellä 

ulkomailla.  
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Seuraavaksi menimme Torreviejan turisti-infoon hakemaan 

paikallista karttaa. Tutkailimme hetken työskentelyä siellä ja 

totesimme, että espanjan kieli on välttämätön tässä paikassa. 

Sitten suuntasimme kohti Harry’s Lounge & Kitchen ravintolaa, 

joka on avattu noin kuukausi sitten. Ravintolan pitäjä Harry 

Wegelius on pitkän linjan (yli 20 v. kokemus ravintola-alan 

yrittäjänä Suomessa) ravintolayrittäjä, joka on nyt aloittanut 

ravintolan Torreviejassa. Ravintola on ”eurooppalainen ravintola 

skandinaavisella twistillä”, jonka asiakaskunta on kansainvälistä. 

Omistaja oli hyvin kiinnostunut työssäoppijoista ja hänellä oli myös 

aikaisempaa kokemusta to-ohjauksesta ja ammattiosaamisen 

näytöistä. Hän on tehnyt yhteistyötä aikaisemmin Omnian ja 

ravintolakoulu Perhon kanssa. Käytännön asioista vasta hänen 

vaimonsa Merja Wegelius. Jätimme heille esitteen ja yhteystiedot.  

 

Harry’s Lounge & Kitchenin yhteystiedot: Harry Wegelius, Merja 

Wegelius, Avenica de la Libertad 5, 03181 Torrevieja, puh. 

965 504 367, www.harryslounge.fi; merja.wegelius@gmail.com. 

 

Sitten kävelimme pitkin rantakatua, ihailimme aaltoja ja uimarantaa, tutustuimme basaariin ja vihdoin saimme 

postikortit postitettua. Postimerkit piti kuitenkin hankkia ensin tupakkakaupasta ja sitten viedä kortit postiin, 

jossa oli vuoronumerot käytössä. Meni hetki ennen kuin tajusimme asian. Bussiaikataulut ja –vuorot tuli 

selvitettyä tänään, täällä on melko helppoa ja edullista liikkua bussilla. Illalla piti vielä käydä hankkimassa 

juomavettä, jota täällä kuluu todella runsaasti. Hankintamäärät suurenevat kerta kerralta:  alun puolesta 

litrasta nykyiseen 8 litraan!  

Kuva 17 Arja Torremarketin edustalla. 
Torremarketissa on kahvila ja leipomo ja siellä 
myydään suomalaisia tuotteita. 

http://www.harryslounge.fi/
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Kuva 18 Kuvassa Satu, Harrys's Lounge & Kitchenin omistaja Harry Wegelius ja Arja 

 

Jedun sähköpostien muutostyö oli käytössä ja postilaatikko vaihtui tiistaina, joten emme kaupungilla 

ollessamme saaneet puhelimella enää sähköpostia synkronoitua eikä ilman ohjeita päivitettyä uuteen malliin. 

Illalla teimme sen asunnolla ja olimmekin saaneet tiistaina iltapäivällä viestin Murciasta, jossa todettiin, että 

professori Ildefonzo Mendez, joka meidän piti tavata, oli sairastunut ja sen vuoksi meille ei ollut tullut 

vahvistusta tapaamisesta. Koska olimme jo sopineet keskiviikon ja torstain ohjelmat, emme enää lähteneet 

ajamaan Murciaan, joka on noin 70 kilometrin päässä sisämaassa.  

 

Keskiviikkona aamupäivällä kirjoittelimme sähköposteja mm. Murciaan sekä Jeduun. Lähetimme Murciaan 

sähköpostia sekä Sirpa Korhosen yhteystiedot mahdollista myöhempää yhteydenpitoa varten. He olivat alun 

perin kiinnostuneita tapaamaan meidät, joten jatkossa se voisi olla mahdollinen yhteistyökumppani.. 
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Selvittelimme muutaman yrityksen, Torretaikan sekä Timo Lillbackan, toimialoja netistä ja facebookista. 

Saimme heidän yhteystietonsa yrityksistä, joissa olemme aiemmin tällä viikolla vierailleet. Totesimme, että ko. 

yritysten toiminta on ehkä liian suomalaisvoittoista, joten emme ottaneet heihin yhteyttä. Torretaika –yritys 

on siivousalan yritys, joka tekee mm. kotisiivouksia. Timo Lillbackan yritys tekee rakennus- sekä 

kiinteistönhoitotöitä. Otimme yhteystiedot kuitenkin talteen, jos kiinnostusta näihin yrityksiin myöhemmin 

tulee.  

 

Iltapäivällä suuntasimme kaupungille, jossa meillä oli sovittu tapaaminen Zariko Properties –nimisessä 

kiinteistövälitysyrityksessä Heidi Saarikon kanssa. Hän oli kiinnostunut ottamaan työssäoppijoita yritykseensä, 

mutta hän haluaa hieman varttuneempia ja vastuullisia opiskelijoita. Kerroimme, että meillä opiskelee myös 

aikuisopiskelijoita, jotka tekevät tutkinnon näyttötutkintointa. Heidi Saarikolla on ennestään kokemusta 

työssäoppijoista sekä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. Tälläkin hetkellä yrityksessä työskenteli kaksi 

työharjoittelijaa Erasmus-projektin kautta.  

 

Keskustelimme työtehtävistä, jotka ovat markkinointipainotteisia,  mm. esitteiden, mainosten ja 

ikkunakorttien tekemistä sekä asiakaspalvelua. Yrityksessä käytetyt kielet ovat englanti, ruotsi, espanja, jonkin 

verran venäjää sekä suomea. Työssäoppijan työtehtävät muodostuvat sen mukaan, millainen kielitaito hänellä 

on. Saarikko esitti, että yrityksessä olisi tarvetta nettipohjaisen kyselylomakkeen tekemiseen kiinteistön 

ostaneille tai kiinteistön vuokranneille asiakkaille. Hän ehdotti työn tekemistä esimerkiksi lopputyönä tai 

työssäoppimisjakson aikana. Keskustelimme datanomiopiskelijan soveltuvuudesta ko. työtehtävään. 

Annoimme hänelle Jedun esitteen sekä Merja Räihän yhteystiedot.  

Zarikon Propertiesin yhteystiedot: e-mail: zariko@zariko.com, puh. +34 678 444 950, yhteyshenkilö Heidi 

Saarikko.  

mailto:zariko@zariko.com
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Illalla menimme syömään majapaikkamme lähistöllä olevaan ravintolaan, jossa esiintyi flamenco-ryhmä ja 

saimme ihailla taidokasta tanssia, laulua sekä kitaransoittoa.  

 

Torstaina aamulla herätys klo 7.00, aamupala ja bussille ja sovittuun 

tapaamiseen klo 9.40 ProJenni -yritykseen Jenni Kuivaisen kanssa. Tapaaminen 

oli hyvin antoisa. Jenni oli hyvin yhteistyöhaluinen eri alojen opiskelijoiden 

työssäoppimisen suhteen. ProJenni –yrityksen toimialaan kuuluu: Torremarket, 

jossa on pienen marketin lisäksi kahvio ja oma pieni leipomo, kiinteistövälitys 

(asuntojen myyntiä, jonkin verran myös vuokra-asuntojen välitystä), golf-

matkojen ja muiden retkien järjestäminen, lentolippujen myynti (Norwegian), 

autonvuokraus. Lisäksi yrityksellä on verkkokauppa. Näin ollen yrityksellä on 

tarjota työssäoppimispaikka usean eri alan opiskelijalle, esim. merkonomi, 

kokki, matkailu, datanomi.  

 

Yrityksellä on aikaisempaa kokemusta työssäoppijoista sekä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. 

Arvioinnit he ovat pääasiassa tehneet Skypellä. Jenni oli valmis ottamaan myös vasta 18-vuotta täyttäneitä 

opiskelijoita, joiden englannin kielen taito on riittävän hyvä. Yrityksessä käytettävät kielet ovat englanti, saksa, 

Kuva 19 Satu Zarikon edustalla Torreviejassa 
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ruotsi, venäjä ja espanja. Työtehtävät muotoutuvat työssäoppijan kielitaidon mukaan, pääasiallinen kieli on 

kuitenkin englanti. Työtehtävien sisältöä mietitään myös suoritettavan tutkinnon osan kriteerien mukaan. 

Jenni avustaa tarvittaessa opiskelijaa asunnon hankkimisessa ja hän kertoi myös, että haluaisi opiskelijoiden 

asuvan jossain lähistöllä, jotta kulkemiseen ei kulu kovin paljon aikaa ja tarvittaessa opiskelijaa pystytään 

auttamaan työssäoppimisjakson aikana. Yritys sijaitsee melkein Torreviejan kaupungin keskustassa. Jennistä 

työssäoppimispaikan ohjaajana sai varsin luotettavan sekä vastuullisen vaikutelman. 

 

Annoimme Jennille Jedun esitteen sekä Merja Räihän yhteystiedot.  

ProJenni-yrityksen yhteystiedot: Jenni Kuivainen puh. +358 45 633 5977 tai +34 693 482 308 (Espanja), e-mail 

jenni@projenni.fi, www-sivut www.projennitravles.fi. 

 

 

 

Iltapäivällä pesimme pyykkiä, pyöräilimme kaupungille ja kävimme uimassa Välimeressä. Koska matka 

kaupungilta asunnolle oli suurinpiirtein koko matkan ylämäkeä ja lämmintä +28 astetta, niin hikihän siinä tuli ja 

asunnolle palatessa pulahdimmekin samatien uima-altaaseen uudelleen uimaan. Siivosimme asunnon 

lähtökuntoon, pakkasimme ja vietimme viimeistä iltaa yläkerran parvekkeella pimeästä ja lämpimästä 

nauttien.  

Kuva 20 Jenni Kuivainen ja Arja Torremarketin kahvilassa 

mailto:jenni@projenni.fi
http://www.projennitravles.fi/
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Perjantaina, juhannusaattona, alkoi kotimatka. Herätys klo 3.00, taksi oli tilattu puoli viideksi ja se odottelikin 

meitä jo 4.20. Ajoimme taksilla n. 50 km matkan Alicanten lentokentälle. Norwegianin lento Suomeen lähti klo 

7.00 ja perillä se oli klo 12.00 Suomen aikaa. Lento oli täynnä ja melko levoton. Helsingissä odottelimme 

muutaman tunnin Oulun konetta, kävimme syömässä ja harjoittelimme omatoimista chek-iniä, joka 

yllätykseksemme onnistuikin hienosti. Sitten lensimme Norwegianilla Ouluun, jossa olimme klo 17.30. Oulussa 

meillä oli hakijat, joiden matkassa taittui loppumatka koteihimme.   

 

 
Kuva 21 Melkein kotona! 

Kaiken kaikkiaan matkamme oli tosi antoisa. Oli mahtavaa tutustua Valencian miljoonakaupunkiin ja 

espanjalaiseen toisen asteen koulutukseen. Sää suosi meitä koko matkamme ajan. Torreviejan turistikulttuuri 

oli tutustumisen arvoinen ja oli hauska verrata näiden kahden eri kaupungin välisiä eroja. Valenciassa 

paikalliset ihmiset olivat ystävällisiä ja auttavaisia. Torreviejassa taas tapasimme enemmän eri maiden ihmisiä. 

Pohdimmekin sitä, että kuinka paljon kaupungin n. 100 000 asukkaasta on ulkomaalaisia. Liikennekulttuuriin 

kiinnitimme myös huomion. Autot olivat pääsääntöisesti hiukan lommoilla, koska ajotyyli oli aika ronski 

kapeilla kaduilla ja autoilijat väistivät punaisia valoja päin käveleviä ihmisiä.  

Työssäoppimispaikkojen haku yllätti meidät positiivisesti.  Yrittäjät ja työnantajat olivat kiinnostuneita 

yhteistyöstä. Työssäoppimispaikkoja saataneen useampia eri aloilta. Kivaa oli reissussa olla, mutta kiva oli tulla 

kotiinkin juhannuksen viettoon.  
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