Eibar Espanja 2.11 – 12.12.2015
Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen
Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen
päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05 . Meitä oli alkuun ”peloiteltu” Pariisin vaikeasta
kentästä ja siirtymisistä terminaalista toiseen. Selviydyimme kuitenkin todella hyvin vaihdoksista
ilman suurempia onglemia. Lento aika Bilbaoon oli 20.45 tämä oli kuitenkin n. 1 h myöhässä.
Kentällä oli outoa se, että kaikki lentoa odottavat olivat samassa odotus tilassa ja portti ilmoitukset
tulivat n. 10 min ennemmin, kuin lento lähti tämä oli meistä todella sekavaa.
Perillä Bilbaossa olimme ennen puolta yötä, siellä oli taksi meitä odottamassa nimikyltteineen.
Taksi matka kesti n 30 min ja vei meidät Eibarin yliopisto-asuntolaan saakka. Siellä meitä oli
vastassa asuntolan valvoja, joka näytti meille huoneemme sekä kertoi vähän käytännön asioista,
myös ruoka oli huoneessa valmiina odottamassa.
Seuraavana aamuna kävimme aamupalalla ruokalassa, joka oli vähän ensin hukassa, mutta
kyselemällä asiat aina selviävät. Sen jälkeen n klo.10.00 meitä tultiin hakemaan tutustumis
kierrokselle kouluun sekä annettiin ohjeita liikuumiseen junalla sekä linja-autolla. Ostimme kortit,
joihin pystyi lataamaan lisää rahaa matkustamiseen.
Keskiviikkona meitä oltiin taas hakemassa asuntolasta ja meidät vietiin Residensia Abeletexiin
tutustumaan ja katsomaan työpaikkaamme seuraavaksi 6 viikoksi.
Kirjoitimme sopimuspaperit ja meidät jaettiin eri osastoille töihin, siellä oli kolme osastoa ja
jokainen meistä joutui eri osastolle, jossa kussakin työskentelimme 2 vko.a.
Työt alkoivatkin saman tien, kun pääsimme osastoillemme. Työaika oli 7 h / pv johon sisältyi yksi
10-20 min tauko riippuen ohjaajasta.
Tauon aikana näimme toisamme ja kerkesimme vähän jutella päivän kulusta. Hankaluutena oli
kielimuuri, vain harvat osasivat puhua englantia ja meille espanja oli vielä täysin vieras kieli.
Työolosuhteet olivat täysin erilaiset mihin olemme suomessa tottuneet. Hygienia ja ergonomia asiat
olivat siellä vielä ihan lapsenkengissä suomeen verrattuna. Näistä asioista voimme olla
suomalaisina ylpeitä, sillä suomessa meillä on loppupelissä kaikki todella hyvin.
Vanhusten kohtelu oli osittain ala-arvoista riippuen kyllä täysin hoitohenkilökunnasta.

Residencias Abeletxe Ermuassa

Työmme oli täysin perushoitoa pesut sängyssä sekä suihkussa, ruokailussa auttamista.
Sairaanhoitajat huolehtivat lääkeen annosta, verensokerin/verenpaineen mittauksista, sängyt kävi
petaamassa joku ulkopulinen eri osastolta tai jostain.
Potilailla oli omat vaatteet käytössä, joka osaltaan aiheutti hankaluuksia, koska miehillä oli esim.

kauluspaidat jotka eivät yhtään joustaneet niiden pukeminen oli työlästä ja aiheutti välillä potilaille
tarpeetonta kipua.
Työyhteisössä ei ollut mitään yhtenäväistä käytäntöä potilaiden hoidossa, minkä eilen opit oli
seuraavana aamuna väärin. Välillä tunsimme itsemme todella tyhmiksi.
Loppupelissä kielimuurikaan ei ollut enää ongelma, sillä joidenkin kanssa yhteistyö sujui ilman
yhteitä kieltä.
Paikka ei ollut keriatrinen sairaala vaan vanhainkoti.
Eroa suomalaiseen vanhainkotiin oli paljon, siellä omaiset kävivät päiväittäin ulkoiluttamassa ja
katsomassa vanhuksia. Terapioita vanhuksille oli tarjolla bingosta tansseihin.
Vapaa-aikaa meillä oli viikonloppuisin, jolloin kävimme matkustelemassa muuallakin.
Ensimmäisenä viikonloppuna kävimme Debassa rannalla, joka sijaitsee n 10-15 km Eibarista sinne
menimme junalla n. 20 min. Lämmitä oli +27 siellä tuli käytyä myös uimassa, mutta vesi ei ollut
erityisen lämmintä.

Deban rantaa.

Seuraavana viikonloppuna menimme junalla Bilbaoon päiväksi ja tutustuimme mm. Guggenhaimin
museoon, joka oli ulkopuolelta todella näyttävä, sisäpuolen taide ei ihan meitä kohdannut.

Sateisena viikonloppuna hyppäsimme bussiin ja lähdimme käymään Vitoria Gastlessa matkaa sinne
oli n 1.5 h suuntaansa. Kävimme paikan päällä juomassa kahvit hyvän leivoksen kera, joka oli
matkamme päätarkoitus. Matkalla oli aivan huikeita maisemia, joita Suomessa ei näe. Jälkeenpäin
kuulimme, että paikkaa sanotaan Espanjan siperiaksi, koska siellä on aina kylmä ja kylmää siellä
todella
oli!

Kävimme tutustumaan myös San Sebastianiin siellä tutustuimme meriakvaarioon sekä kiipesimme
katsomaan myös kukkulalla olevaa San Sebastianin sujelupyhimys patasasta. Satuimme näkemään
myös vuoroveden aiheuttamat valtavat aallot, jotka iskeytyivät rantaan sekä aallonmurtajiin
valtavalla voimalla.

Kävimme uudelleen Bilbaossa saattelemassa Sakasalaisen Danielin kotimatkalle, hän asui samassa
asuntolassa kanssamme ja auttoi meitä kielitaitoisena monessa asiassa.
Kiipesimme paikalliselle Urko ”vuorelle” jolla korkeutta oli n. 800 m merenpinnasta.

Eräänä viikonloppuna lähdimme käymään päiväkahvilla Ranskan Hendayessa, sinne menimme
junalla San Sebastianin kautta. Siellä kävimme tutustumassa Chateau Abbadian linnaan.

Iltaisin tutustuimme Eibariin ja Ermuaan kävellen. Eibar sijaitsi solassa vuorten välissä, joten
korkeuseroja oli paljon, myös ulkona oli liukuportaita, joilla pääsi nousemaan ylös kiipeämättä sekä
hissejä kadulta toiselle. Kävelykatu kaupungin läpi oli suosittu lenkkeilykatu monelle, koska siinä
ei ollut mäkejä. Usein istuimmekin kävelykadun penkeillä kutomassa ja otimme aurinko
paikallisten ihmetellessä touhujamme.
Kotimatkalle lähdimme 12.12 taksin tullessa meitä hakemaan klo 6.00 asuntolan edestä. Lennot
olivat ajallaan ja kotona olimme illalla n. 22.30. Matka oli antoisa ja silmiä avaava. Kokemuksena
ainutlaatuinen.

