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Maanantaina 18. huhtikuuta lähdimme Suvin kanssa aamulla junalla Ylivieskasta kohti Helsinki-
Vantaan lentokenttää. Illalla lentomme lähti kohti Frankfurtin lentokenttää, jossa meillä oli vaihto 
Bilbaon koneeseen. Vaihdot ja lennot menivät hyvin, joka paikassa oli hyvät opasteet. Viimein 
laskeuduimme Bilbaon kentälle, jossa Susana oli meitä vastassa.                                                                     
Matka lentokentältä hostelliimme kesti autolla noin 20 minuuttia. Meillä molemmilla oli omat 
huoneet, sekä yhteisissä tiloissa olivat keittiö ja pyykkikone, oleskelutila jne.  

Tiistaina 19 päivä menimme Susanan kanssa käymään hänen koulullaan, ajelimme vuoristossa ja 
kävimme syömässä. Lopuksi kävimme katsomassa työssäoppimispaikkamme ja metroreitin. 

Keskiviikko oli ensimmäinen työpäivämme. Metrolla pääsimme helposti kulkemaan työmatkat, 
sekä muutenkin vapaa-ajalla. Ensimmäisenä päivänä jo lapset tulivat ottamaan kontaktia ja luokse 
juttelemaan, vaikka yhteistä kieltä ei ollut. Ohjaajiemme kanssa puhuimme englantia ja sillä 
pärjäsimme.  

Työpäivämme alkoi klo 9.00. Opettajat vastaanottivat lapset ulko-ovelta, johon vanhemmat heidät 
toivat. Siihen asti kunnes kaikki lapset olivat saapuneet, lapset saivat leikkiä vapaasti. Sen jälkeen 
oli aamutuokion vuoro, jossa katsottiin yhdessä lasten kanssa, kuinka monta ja ketkä lapset ovat 
paikalla, laulettiin jne. Sen jälkeen oli kahdesti viikossa jumppasalin vuoro, ja muina päivinä 
vapaaleikkiä/värittämistä/piirtämistä.  

Puoli 11 aikaan söimme patonkia ja joimme vettä, jonka jälkeen menimme ulkoilemaan. Ulkoilun 
jälkeen lapset saivat vielä leikkiä hetken ja opettaja monesti luki sen jälkeen satua yms. Sadun 
lukemisen aikana vaippoja vaihdettiin, ennen kuin oli ruokailun vuoro. Lasten syötyä n. puoli 
kahden aikaan söimme itse muiden opettajien kanssa, jonka jälkeen meillä alkoi vapaa-aika 15.15 
asti. Monesti kävimme kahvilla ja istuimme puistossa. Tauon jälkeen lapset herätettiin ja vaipat 
vaihdettiin ja isommat kävivät pöntöllä. Sitten valmistauduttiin kotiinlähtöön, autoimme lapsia 
takkien ja paitojen laitossa. Yhdessä lauloimme lauluja ja sen mukaan, milloin vanhemmat tulivat, 
lapset lähtivät.  

Työtehtäviimme siis kuuluivat lasten kanssa oleminen/leikkiminen, tuokioihin osallistuminen, 
leivän ja veden jakaminen joinakin päivinä, auttaminen takkien yms. laitossa, ruokailun 
avustaminen, vaippojen vaihto ja kaikkea perushoitoa ja päivään osallistumista. Lasten kanssa 
toimiminen oli helppoa, vaikka yhteistä kieltä ei ollut. 

16.00 lähdimme metrolla takaisin hostellille. 

Vapaa-ajalla kiertelimme eri paikoissa kävellen ja joskus menimme metrolla kauempanakin. 
Läheisellä kukkulalla otimme aurinkoa ja istuskelimme muuten vain. Ostoskeskuksessa kävimme 
kerran, ja muuten teimme pienempiä ostoksia ihan lähiympäristössä. Ruokamarketteja oli hyvin ja 
ruokatarvikkeet maksoivat yleensä ottaen vähemmän kuin Suomessa.  



Muutaman kerran Susana vei meitä kirtoajelulle, jossa näki paljon kaikenlaista hienoa ja maisemat 
olivat mahtavat.  

Kokemuksena aika Bilbaossa oli aivan uskomatonta ja suosittele kaikille, joita vähääkään 
kiinnostaa, lähtemään rohkeasti reissun päälle! Avoin mieli ja positiivisuus, niillä pääsee pitkälle. 
27. toukokuuta aamulla lähdimme matkaan kohti Suomea. Kotiin oli kiva palata, mutta Bilbaoon 
on palattava joku päivä. 

 

Bilbaon korkein rakennus ja vieressä ostoskeskus. 

 

Luokkani lapset jumppasalissa ennen kuin aloitimme toiminan. 



 

Maisema illalla hostellimme viereiseltä kukkulalta, jossa vietimme monesti aikaa. 

 

 

Ranta pienessä kylässä, joka oli kiertoajelumme varrella. 


