TYÖHARJOITTELU ESPANJASSA 9.3. – 18.4.2015
Viikko 1
Matkantekomme alkoi 9.3 noin kello 8, kun lähdimme junalla
Ylivieskasta kohti Helsinkiä. Junamatka sujui hyvin pienessä
jännityksessä siitä, että miten osaamme Helsinki-Vantaan
lentoasemalla oikeaan paikkaan.
Olimme Helsingissä vähän aikaa ja lähdimme n. klo 15 linjaautolla kohti lentoasemaa. Siinä matkalla tuli hieman ongelmia,
koska menimme vahingossa sellaiseen linja-autoon jolla kesti
matkata tunti lentoasemalle. Pienestä kiireestä huolimatta,
löysimme oikean terminaalin ja lähtöportin.
Perillä Barcelonan lentoasemalla olimme paikallista aikaa n.
klo 20. Pienen alku paniikin ja hätäilyn jälkeen, tapasimme
meitä hakemaan tulleet Angelan ja Andrean. Angela on meidän työpaikka ohjaajamme ja
Andrea on yksi kämppiksistämme. Hän asuu Italiassa.
Kun pääsimme kämpälle, tapasimme Giovannin ja Nycon jotka myös asuvat meidän kanssa.
Giovanni on myös Italiasta, ja Nyco on kotoisin Ukrainasta. Pojat ottivat meidät tosi hyvin
vastaan ja olivat ystävällisiä ja alkoivat heti tehdä meille ruokaa. Myöhemmin illalla
tutustuimme myös Lisaan, saksalaiseen tyttöön, joka myös asuu meidän kanssa.
Tiistaina meillä oli ensimmäinen työpäivä. Menimme kämppistemme kanssa yhtä matkaa
toimistollemme LaRotlanjaan. Ihan ensimmäiseksi meillä oli tapaaminen Angelan ja Nycon
kanssa, jossa sovimme, että kumpi menee Nycon mukana kouluun englannin opettajaksi ja
kumpi jää Salvan kanssa toimistolle.
Minä lähdin Nycon mukana kouluun. Meillä alkoi ensimmäinen opetus tunti 17:00. Nyco sanoi
heti alussa, että ensimmäisen viikon minä vain istun ja kuuntelen miten opetus tapahtuu, ja
toisesta viikosta alkaen pääsen opettamaan. Se kuulosti järkevältä.
Keskiviikkona meillä oli tapaaminen asunnollamme kämppisten ja Angelan kanssa. Sovimme
siivousvuorot sekä kävimme läpi, mitä muut olivat tehneet ennen kuin me saavuimme tänne.
Minulle tuli keittiön siivous joka perjantai. Siivousvuorot ovat joka viikko kahdella asukkaalla.

Keskiviikko iltapäivänä meillä oli taas tunnit koululla.
Täällä opetus tapa on todella erilaista entä
suomessa. Aluksi ajattelin, etten ikinä tulisi
selviämään koulussa, koska siellä kukaan ei puhu
englantia, enkä minä puhu espanjaa. Onneksi Nyco
puhui jonkun verran espanjaa sekä kääntäjä on
keksitty.
Koulussa lapsia opetetaan lähinnä leikkien ja
videoiden avulla. Ekalla viikolla Nyco opetti lapsille
numeroita. He leikkivät hippasta sillä tyylillä, että
lapset kysyivät Nycolta englanniksi, että kuinka
monta hammasta sinulla on, ja sitten kun Nyco sanoi,
että hänellä on yksi hammas, hän lähti ottamaan
lapsia kiinni. Lapset selvästi nauttivat leikeistä.

Kun pääsin töistä, kävimme Erjan kanssa vähän kiertelemässä kaupunkia ja tutustumassa
paikkoihin.
Torstaina minulla ei ollut muuta kuin tunnit iltapäivällä,
joten minulla oli aamupäivästä aikaa nukkua pitkään.
Torstain tunnit olivat samat kuin keskiviikkona.
Meidän koulussa on tapana, että kun koulupäivä
loppuu, odotetaan porteilla, että vanhemmat tulevat
hakemaan lapsensa koulusta. Vasta sen jälkeen
lähdemme itse.
Minun ja Nycon lisäksi luokassa on yleensä yksi
koulun ”oikeista” opettajista.

Perjantaina meillä oli tapaaminen Angelan ja espanjalaisten nuorten kanssa. Siellä en oikein
ymmärtänyt mitään, koska he puhuivat pääasiassa espanjaa.

Ensimmäinen viikonloppu meni akkuja ladatessa, kaupunkiin tutustuessa ja seuraavaa
viikkoa miettien. Alussa kielimuuri tuntui jopa liia suurelta, mutta onneksi meidän kämppikset
tajusivat, ettei me ymmäretä ihan kaikkea, ja selittivät kaikki sanat joita emme ymmärtäneet,
sekä puhuivat hitaasti.

Ensimmäinen ongelma tuli vastaan, kun olimme
menossa ensimmäistä kertaa kahdestaan Erjan kanssa
kämpälle. Ovien lukot avattiin ihan eritavalla kuin
suomessa. Meni varmaan varttitunti kun avasimme
ovea, mutta lopulta saimme sen avattua.

Ensimmäisestä hellepäivästä saimme nauttia heti
ensimmäisellä viikolla. Tiistaina aurinko paistoi melkein
koko päivän ja lämpötila oli koko ajan yli +20 astetta.

Viikko 2
Maanantaina minulla ei ollut aamupäivästä mitään, joten sain taas nukkua pitkään. Joskus
viiden aikaan lähdimme kämppisten kanssa metro asemalle, jossa tapasimme kaikki
LaRottlanan työntekijät.
Lähdimme työporukan kanssa metrolla Diagonalaan, jossa oli aluksi lapsille suunnattua
musiikkia jota kuuntelimme jonkun aikaa. Sen jälkeen menimme johonkin gaalaan, jossa
jaettiin palkintoja. LaRottlana sai yhden palkinnon, joka oli 2000 € arvoinen avustus.

Tiistaina järjestimme kämppäkavereillemme suomalaisen päivällisen. Teimme uuniperunoita
sekä lihapullia, jotka epäonnistuivat. Myös Arja saapui tiistaina tänne, ja toi meille ruisleipää.
Tiistaina oli myös minun ensimmäinen opetuspäivä. Opetin lapsille hedelmiä ”kuka pelkää
mustaa miestä” leikin avulla. Eli minä kysyin lapsilta ”Who likes bananas” ja vaihdoin aina
hedelmää. Leikin jälkeen menimme sisälle, ja piirtelin taululle hedelmiä, joita lapset arvasivat.

Keskiviikkona meillä oli tapaaminen päivällä täällä asunnollamme. Keskustelimme jotain
pääsiäisviikon asioista, sekä siitä miten olemme viihtyneet täällä. Sovimme myös kevät
siivouksesta.
Töihin menin 17:00 ja oli taas minun vuoroni opettaa. Kävimme toisen luokan kanssa samat
asiat mitä olimme käyneet myös tiistaina.
Keskiviikkoiltana lähdimme Erjan kanssa kävelemään johonkin. Löysimme jonkun kivan
lenkkipolun jota kävelimme ja näimme myös vähän Barcelonan keskustaa.

Torstaina minulla ei ollut mitään muuta kuin tunnit koululla. Oli Nycon opetusvuoro, ja hän
opetti lapsille kehon osia. Hän näytti lapsille videoita, sekä leikimme pää olkapää leikkiä.
Illalla pojat innostuivat pelleilemään kämpällä. He pukivat erivaatteita päälle ja pitivät meille
kunnon näytöksen.

Perjantaina minulla ei ollut aamusta mitään, joten nukuin pitkään ja tein ruokaa. Iltapäivällä
meillä oli tapaaminen nuorten kanssa. Siellä en taaskaan ymmärtänyt mitään, koska Espanja
oli pääkielenä. Kun tulin kämpälle katsoin elokuvan ja aloin nukkumaan.

Lauantaina lähdimme sitten Erjan ja Arjan kanssa Barcelonaan kauppakeskukseen.
Kauppakeskus oli aivan valtavan suuri ja siellä oli kauppoja niin paljon ettei edes ehtinyt
kunnolla kaikkea katsoa. Kävimme myös katsomassa Sagrada Familin kirkon.

Sunnuntaina yritimme mennä syömään, mutta melkein joka paikassa oli keittiö kiinni juuri
siihen aikaan. Täällä perinteiset ruoka-ajat ovat 13 ja 20. Löysimme kuitenkin jonkun grillin
tyyliset ruokapaikan, mistä saimme ruokaa.

Viikko 3
Maanantaina oli taas työpäivä ja Nycon opetusvuoro. Kuuntelin kun Nyco opetti toiselle
ryhmälle ruumiin osat ja mietin siinä samalla mitä sitä itse opettaisi lapsille huomenna.
Tiistaina meillä oli aamulla toimistolla tapaaminen, missä suunnittelimme Suomi esitystä. Kun
saimme esityksen valmiiksi, lähdimme Erjan ja Arjan kanssa lähellä olevaan
kauppakeskukseen Magiciin.
Olimme Magicissa aika kauan ja unohdimme kokonaan yhden tapaamisen mikä meillä olisi
ollut. Muistin kuitenkin mennä koululle oikeaan aikaan. Opetin lapsille eläimiä. Aluksi näytin
pari videoa, jossa oli eläimet englanniksi ja heidän piti sanoa se espanjaksi. Sen jälkeen
leikimme tuolileikkiä, jossa lasten piti istua alas aina kun kuulivat eläimen nimen.

Kun pääsin koulusta lähdimme yhden opettajan sekä Arjan ja
Erjan kanssa tutustumaan paikallisiin ravintoloihin ja muutenkin
ruokakulttuuriin.
Saimme maistella eräässä lihapuodissa kuivattua lihaa eläinten
eripaikoista.

Keskiviikkona menimme yhteen vanhainkotiin pitämään esityksen Suomesta vanhoille
ihmisille. Soitimme myös yhdelle espanjalaiselle, joka on samaan aikaan Ylivieskassa
vaihdossa. Esitys meni ihan hyvin.
Kun tulimme takaisin asunnolle, meillä oli kevät siivouksen aika. Angela oli myös meidän
kanssa ja siivosimme koko kämpän perusteellisesti.
Tunnit alkoivat taas 17:00 ja oli minun opetus vuoroni. Kävimme läpi samat asiat kuin
edellisenä päivänä, mutta emme ehtineet leikkiä tuolileikkiä ollenkaan, koska kävimme videot
hieman perusteellisemmin läpi.

Torstaina kävimme Magicissa Erjan kanssa. Söimme ja kiertelimme vähän kauppoja.
Koulussa oli taas Nycon vuoro toimia opettajana ja
hän opetti lapsille mereneläimiä. Lapset leikkivät
maa, meri, ilma leikin tyyliin ja Nyco näytti heille
joitain videoita.

Perjantaina nukuin taas aamulla tosi pitkään, koska minulla ei ollut aamusta ohjelmaa. Kun
Erja tuli töistä, lähdimme Arjan ja Erjan kanssa Barcelonaan kauppakeskukseen jossa
kävimme vain nopeasti syömässä, koska meillä alkoi tapaamisia. Tai niin minä luulin.
Kun pääsin takaisin kämpälle, Nyco ei ollut siellä, eikä kukaan muu kämppiksistä tiennyt
missä minun olisi pitänyt olla. Yritin kysyä asiaa myös Angelalta, mutta hän ei vastannut
viestiini, joten vietin aikaa vain kämpällä.

Täällä kämpässä on aina
hirveän kylmä, ja seinät on niin
kuin ne olisi tehty paperista.
Kaikki äänet pihalta kuuluvat
aivan selvästi ja yöllä on todella
vaikea saada unta.

Lauantaina lähdimme sitten katsomaan FC Barcelonan jalkapallokenttää. Lähdimme heti
aamusta 10 aikaan. Aurinko paistoi ja lämpötila oli 27 asteen paikkeilla koko päivän. Tarkeni
tosi hyvin pelkillä shortseilla ja t-paidalla.
Jalkapallokentällä sai ajan hyvin kulumaan. Sen jälkeen menimme katsomaan satamaaluetta ja syömään, sekä käveltiin La Rampla päästä päähän.

Sunnuntaina kävimme katsomassa Badalonassa jotain rantaa. Merivesi oli vielä todella
kylmää, mutta kyllä siellä pystyi jo jonkun verran kahlaamaan. Ainakin sen verran, että
housut kastuivat. Kävimme myös syömässä.
Olimme jo lähdössä metrolla takaisin asunnolle, kun Arja huomasi vähän matkan päässä
todella paljon kojuja. Menimme mielenkiinnosta katsomaan, että mitä siellä tapahtuu.
Saavuimme juuri markkinoille. Kojuja oli todella paljon, sekä jotain muuta ohjelmaa.

Viikko 4
Minulla ei ollut 4 viikolla ollenkaan töitä, koska täällä vietetään kevät lomaa.
Maanantaina kävimme syömässä jossain ravintolassa. Siellä istuimme vähän aikaa ja
päätimme lähteä etsimään jotain vanhaa sairaalaa, joka on nykyään nähtävyys.
Kiersimme vähä aikaa Sagrada Familiassa, ja löysimme sairaalan sekä kymmeniä
pikkukauppoja missä kävimme.

Tiistaina kävimme Erjan kanssa syömässä ja sen jälkeen meillä oli tapaaminen
LaRottlanassa koko porukalla. Sen jälkeen meillä oli keskustelu Angelan kanssa.
Keskustelun jälkeen tulimme asunnolle, teimme ruokaa ja aloimme nukkumaan.
Keskiviikkona kävimme syömässä hyvät salaatit eräässä paikallisessa ravintolassa. Sen
jälkeen lähdimme katsomaan suihkulähteitä. Sieltä löytyi myös kauppakeskus joka oli ennen
ollut härkätaistelu areena. Kävimme Erjan kanssa sen rakennuksen katolla.

Torstaina kävimme jossain uudessa kauppakeskuksessa kiertelemässä ja näimme yhden
maamerkeistä. Se on todella korkea toimistorakennus jossa on monta sataa toimistoa.

Perjantaina varasimme hotellin Costa Pravalta ja lähdimme vähän katsomaan uusia
ympäristöjä. Costa Prava on Espanjalaisten suosima, ja nytkin siellä oli tosi paljon eläkeläisiä
lomailemassa.
Lauantaina kävimme tutustumassa ympäristöön. Ihan hotellimme vieressä oli ranta ja kun
kävelimme siitä ohi, siellä oli todella paljon ihmisiä ottamassa aurinkoa, joten mekin kävimme
vaihtamassa bikinit päälle ja lähdimme rannalle.
Kun rannalle alkoi tulla kylmä, vaihdoimme paikkaa hotellimme uima-altaalle. Siellä oli
vesilämmitetty 21 asteiseksi ja siellä pystyi ihan uimaan.
Illalla kävimme vielä Erjan kanssa keilaamassa.

Sunnuntaina lähdimme heti aamusta takaisin kämpällemme ja olimme siellä oikeastaan koko
päivän.

Maanantaina lähdimme aamusta lentokentälle kavereitamme vastaan. Siellä meni aika
pitkään, koska emme aluksi meinanneet löytää heitä ja kävelimme hiukan ristiin.
Illalla menimme sitten Erjan kanssa katsomaan tyttöjen hotellia ja kävimme näyttämässä
heille vähän paikkoja.
Tiistaina meillä oli arviointikeskustelu Angelan ja Arjan kanssa. Sen jälkeen kävimme
nopeasti tyttöjen kanssa Primarkissa ja sitten meillä alkoi toinen tapaaminen. Sen jälkeen
menimme Erjan kanssa koululle ja pidimme tunnit siellä. Opetin lapsille adjektiivejä videoiden
ja leikkien avulla.
Keskiviikkona lähdimme heti aamusta rannalle. Istuimme siellä joku kaksi tuntia, kunnes
minulla alkoi työt. Menin koululle ja pidin saman tunnin kuin tiistaina eri luokalle. Kun tulin
kämpälle tytöt olivat täällä ja istuimme vähän aikaa ja lähdimme heidän hotellille.

Torstaina minulla oli tunnit normaalisti ja opetin
lapsille ammatteja. Tuntien jälkeen menimme taas
tyttöjen hotellille, koska se oli heidän viimeinen iltansa
ennen suomeen palaamista.
Perjantaina olimme koko päivän kämpällä, koska
meidän ulko-ovi oli mennyt rikki eikä sitä saanut
ulkopuolelta ollenkaan auki. Korjaaja kävi joskus
kahdeksan aikaan illalla ja sen jälkeen kävimme vain
nopeasti kaupassa ja aloimme nukkumaan.
Lauantaina meillä oli joku runo ilta, missä luettiin
runoja eri kielillä ja ne käännettiin espanjaksi. Me
olimme valinneet runoksi Lintu laulusta viimeisen
säkeistön. Loppujen lopuksi siinä kävi niin, että minä
soitin ja lauloin sen.

Sunnuntaina lähdimme aamusta syömään ja rannalle. Siellä meni oikeastaan koko päivä.

Maanantaina siivosimme huoneemme ja kävimme vähän ostoksilla ennen töitä. Töissä opetin
taas toiselle ryhmälle ammatit. He myös esittivät pantomiimina eri ammatteja ja arvailivat
niitä.
Töiden jälkeen kävimme ostamassa tuliaisia ja kiertelemässä vähän kauppoja.
Tiistaina koulussa oli leikkipäivä. Leikimme pihalla erileikkejä englannin kielellä. Lapset
nauttivat leikeistä. Töiden jälkeen menimme rannalle nauttimaan lämpimästä ilmasta ja
uskaltauduin jopa uimaan. Meillä oli myös viimeinen tapaaminen toimistolla.

Keskiviikkona ja torstaina kerroin lapsille suomesta. Suurinta ns. kateuden aihetta herätti se,
että Suomessa koulut aloitetaan vasta seitsemän vuotiaana. Lapset myös ihastelivat Suomen
luontoa, etenkin talvimaisemia.

Torstaina oli Erjan syntymäpäivät. Kävimme minun töiden jälkeen Erjan ja Giovannin kanssa
Barcelonassa syömässä ja katselemassa paikkoja.
Perjantaina kävimme vielä viimeisen kerran vaateostoksilla kuluttamassa viimeiset rahat ja
muutenkin nauttimaan viimeisistä hetkistä Espanjassa. Vietimme myös iltaa kämppistemme
kanssa.
Lauantaina aamulla oli joku color tapahtuma clotissa. Kävimme katsomassa sen, ja sitten
pitikin jo lähteä kämpälle suihkuun, ettei kovin pahasti myöhästyttäisi lentokoneesta.
Hyvästelimme kämppäkaverimme ja lähdimme kävelemään metrolle, joka vei meidät
lentoasemalle. Olo oli hiukan haikea.

Kaiken kaikkiaan reissu oli kokemuksen arvoinen. Hyvät tuntemukset jäivät ja ainakin yhtä
kokemusta rikkaampana suomessa.

