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Minulta tultiin kysyttyä sekä Suomessa, että Espanjassa, että minkä takia minä olin lähdössä ulkomaille saakka 
työssäoppimaan, ja vastaus oli aika yksinkertainen: Vahingossa. Täsmentääkseni asiaa, alunperin hain TOP-
paikkaa Lappeenrannasta, siellä kun tuli työskenteltyä Lassila&Tikanojan alaisena lomatuuraajana Ylen 
Radiotalolla. Ikävä kyllä, heillä ei ollut mahdollista irrottaa ketään työntekijää katsomaan minun perääni 
työvastaavana, joka kyllä laittoi sormen suuhun kun aloin sitten miettimään, että minne sitä pitäisi sitten 
lähteä. 

Sitten satuin muistamaan, kuinka Raili Orjala oli aikaisemmin maininnut, että Espanjaan oltiin etsimässä 
työssäoppijaa, ja näin erästä mainosta lainatakseni, siitä se sitten lähti. Tietenkin alunperin minä tiedustelin 
pelkästään yksityiskohtia minkälainen TOP-paikka siellä Espanjassa oli, mutta Raili nohevana henkilönä oli 
Espanjaan yhteydessä siitä, kuinka minä olin kiinnostunut lähtemään sinne TOPpaamaan, onneksi sitten lopulta 
sain tietää, että se paikka oli Telemiño, paikallinen televisioasema Ourensessa. Oma mielenkiinto sitten heräsi 
sen verran, että pakkohan se oli ulkomaille lähteä, sitä kun on pari vuosikymmentä viettänyt Suomessa 
muutamia Viron tai Norjan reissuja laskematta, niin mahdollisuus lähteä jonnekin kauemmas veti mukanaan. 

Näin jälkikäteen se on kyllä sanottava, että ehkä ei olisi kannattanut olla niin halpa matkustusvaihtojen kanssa, 
sitä kun lentoliput yhteensä tulivat kustantamaan sellaiset 700 € meno-paluulla, niin ei se Espanjaan meno 
mitään ihmeellistä ollut, mutta paluumatka kun kesti sellaiset 24 tuntia kaikkine välipysähdyksineen. Minun 
olisi ollut mahdollista mennä Santiagosta Madridiin, ja sieltä suoraan Helsinkiin ilman omaa välipysähdystäni 
Lontoossa, niin Lappeenrannassa siinä viideltä aamuyöstä McDonaldsin hampurilaista mättäessäni naamaani, 
tietoisena siitä, että muutaman tunnin päästä pitäisi ehtiä junalla Kuopioon ja sieltä Piippolaan, hieman tuli 
kyseenalaistettua oma ratkaisu säästää rahaa. 

Mutta silti, Ourenseen tuli päästyä ilman suurempia ongelmia, melko myöhään, mutta onneksi oli sentään 
viikonloppu.  

 

 

 



     

  

 

Ourense – Tämä ei ole yhtään kuin minun fiktiivisessä 
Espanjassani! 

Ourense on Oulun kokoinen kaupunki Espanjassa, vuorten ympäröimä ja laakson pohjalla, mikä sitten tekikin 
paikallisesta ilmastosta oman vierailun ajan melko samanlaisen kuin Suomessa kesällä, sateista ja synkkää 
ensimmäisten parin viikon ajan, lämpötilat päivittäin olivat siinä 10-25 asteen välill. Lämpimintä olikin sitten 
vasta viimeisen viikon keskiviikkona, kun lämpötila nousi 33 asteeseen, mikä teki omasta elämästä hieman 
tukalampaa, onneksi työharjoittelupaikalla oli ilmastointi ja suurimmaksi osaksi tein töitä sisätiloissa jossa oli 
ilmastointi, niin koskaan en ollut varma minkälainen keli ulkona oli. Hieman masentavan kuuloista, mutta 
sentään ei tarvinnut olla hikoilemassa kun itse on tottunut hieman kylmempään menoon Suomen puolella.  



     

 
Asuminen – Elämää espanjalaisittain. 

Minulle kävi sentään onni, että asuntopuoli hoitui Calle Mercadossa, kun Jedun yhteiskumppanina toimivalta 
kielikoululta löytyi oppilas, joka tarjosi huoneen jossa asua. Tietenkin tartuin tilaisuuteen, ja ihan mukavasti 
siellä tuli eleltyä. Kerrostalohan se oli, kolmannessa kerroksessa ja asunnossa oli kaksi kerrosta, mihin 
harvemmin oli Suomessa tultu törmättyä. Matkat työpaikalle saatiin hoidettua helposti myös, kun 
Begoñan(kyseinen oppilas kielikoulusta) aviomies Juan työskenteli Poligonossa, teollisuuskeskuksessa 
Ourensen lähistöllä jossa myös La Region sijaitsi, niin samalla autokyydillä sitä mentiin useimpina päivinä, ja 
niinä parina päivänä kun Juanilla oli liian kiire aamuisin, niin häneltä löytyi tuttuja jotka myös työskentelivät 
Poligonolla ja pääsin sitten heidän kyydillä perille. 

Työssäoppimispaikka – I habla espanol very little. 

 

Työssäoppimassa olin pienellä televisioasemalla nimeltä Telemiño, mikä toimi La Regionin toimitiloissa, 
paikallisessa sanomalehdessä. Työntekijöitä Telemiñolla oli sellainen kymmenkunta, ja tietenkin omalla 
tuurillani sain selville heti ensimmäisenä päivänä, että harva siellä osasi englantia kunnolla. No, itse sitten yritin 
opetella espanjaa, ja jotakin sanoja ja lauseita siellä kyllä iskostui päähän yleiskielestä ja työpaikan termistöstä. 
Elekieli onneksi aina toimi, ja sitä kun työpäivän tehtävät melko lailla olivat samat päivästä toiseen, niin sitä 
ennemmin tai myöhemmin oppii miten kameroiden ja muun laitteiston pitää olla kuvauksia varten. 



     

 

Ensimmäinen työpäivähän siellä oli hieman kuumottava, kun vietiin studioon, ja sanottiin, että ensimmäisenä 
päivänä itse tulisi katsoa toisen työntekijän kamerankäsittelyä, ja huomenna olisin itse kameramiehenä. 
Kymmenen minuuttia myöhemmin ohjelman alkuun, sitten yhtäkkiä sanottiin, että nyt sinä käytät kameraa, ja 
siitä se sitten lähti. 

Yleensähän työjärjestys siellähän oli seuraavasti: 

- Maanantaina työpäivä oli kello kymmenestä aamulla iltakahdeksaan, ja ohjelmat olivat En Portada, 
keskusteluohjelma päivän uutisista jossa La Regionin uutisotsikot olivat keskustelun aiheita, Xornal 
Escolar, journalisti-koulu ohjelma, jossa alakoululaiset pääsivät esittelemään kuvaamaansa materiaalia 
omista kouluistaan ja esittämään kysymyksiä opettajalleen, ja La Prorroga, urheiluohjelma jossa vieraat 
keskustelivat urheilusta, yllättävää kyllä. 

- Tiistaista torstaihin työpäivä oli kymmenestä aamulla kolmeen iltapäivällä, ja ohjelmassa oli En 
Portada, La Entrevista de Hoy, lyhyt kymmenen minuutin vierashaastattelu ja En Buena Hora, 
keskusteluohjelma jossa puolentoista tunnin ajan oli useampi vierailija, siellä tuli nähtyä muusikkoja, 
psykologin osioita, koomikkoja ja monia muiden alojen edustajia kertomassa omasta menostaan. Ikävä 
kyllä, itse harvemmin täysin ymmärsin mistä tarkalleen he kertoivat, ohjelmassa käytetyt esimerkki-
klipit hieman avittivat ymmärtämään konseptia, mutta oma tehtävä kun oli kameroiden tai lähetyksen 
hoitaminen, niin panostin sitten sen osan hoitamiseen enemmän. 

- Perjantai oli sitten lyhyt päivä, kello kymmenestä iltapäivä kahteen, ja ohjelmassa olikin pelkästään En 
Portada, ja studion valmistelu myöhemmille ohjelmille jotka olivat sen verran myöhään, ettei minun 
tarvinnut olla paikalla. 

 



     
Kyllä siellä tietenkin uutiskatsaus myös löytyi joka päivä, Noticias Ourense, jossa oma rooli oli pelkästään laittaa 
kamera kohdilleen, mutta muuten omat työpäivät menivät ylläolevan mukaisesti. Pari kertaa Xornal Escolar oli 
poikkeuksellisesti muuna päivänä kuin maanantaina, mutta ei se nyt pahemmin asioita muuttanut. 

 

Kahdella ensimmäisellä viikolla itse olin kameramiehen tehtäviä hoitamassa ohjelmien aikana, mutta 
kolmannella viikolla kun Telemiñoon tuli kaksi muuta harjoittelijaa, Diego ja Boris, niin yhtäkkiä löysin itseni 
lähetyshuoneesta tehtävänäni hoitaa kamerafeedin vaihtelua kamerasta toiseen tarpeen vaatiessa, ja muiksi 
esimerkeiksi tähän voisi laittaa tietokoneelta videoiden tuomisen ruudulle jos oli jotakin videota näytettäväksi.  

  



     
Pari kertaa sitä myös pääsin kuvauskeikoille Ourenseen Borjan ja Lauran kanssa, ja Borja kun osasi englantia, 
niin hän onneksi antoi paljon vinkkejä mitä tulee kameralla kuvaukseen. Kaupungintalolla sitä tuli käytyä joka 
kerta kun oli keikkaa Ourensessa, ja tähtenä niillä keikoilla oli Ourensen pormestari. Niillä keikoilla sitten pääsi 
käyttämään kameraa parikin kertaa käsivarassa, kun Telemiñolla kamerat olivat jalustojen varassa. 

 

Vapaa-aika – Livin’ la vida loca. 
Vapaa-ajalla sitä sitten melko pian tuli heittäydyttyä espanjalaiseen menoon, sitä kun Begoña tuli sanoneeksi 
kerran, että espanjassa ihmiset työskentelevät elääkseen. Omaa ajanviettoa kun palttiarallaa toisella viikolla 
rupesi ajattelemaan, niin itse oli tottunut enemmän elää työskennelläkseen, niin päätin sitten, että ehkä minä 
kerrankin voin työpäivän jälkeen yrittää rentoutua sen sijaan, että istun koneen eteen ja jatkan työntekoa.  

  



     
Lopputuloshan oli, että pääsin kiertelemään ympäri Ourensea katsastamassa mitä kaupungilta löytyi 
tarjottavaksi. Tuli sitä tietysti muuallakin käytyä, Begoñan perheen loma-asunnolla vuorilla, minne matkaa 
olikin autolla se kymmenisen minuuttia, paikallisilla nähtävyyksillä Ourensen ympärillä, ja sitä kun satuin 
paikalle sopivaan aikaan, tulimme käyneeksi eräässä pikkukylässä jonka nimen tietenkin olen onnistunut 
unohtamaan, kun siellä oli paikallisten muusikkojen hoitamana juhlakonsertti Portugalin 
Neilikkavallankumouksen kunniaksi.  

  

 

Tuli siellä tietenkin iltaa vietettyä viikonloppuisin normaalin turistielämän lisäksi, Begoñan ja Juanin lisäksi oli 
menossa mukana Begoñan ystäviä kielikoululta, ja pääsin sentään kerran tapaamaan kielikoululta sen 
opettajan, joka auttoi minua järjestämään kaiken tarvittavan Espanjan puolella. Se olikin sitten sen verran villi 
ilta, että on hyvä, ettei minun tanssimisestani otettu valokuvia, ainakaan omaksi tiedokseni.  

 



     
 

 

Sitä kun Espanjassa elelin Begoñan perheen parissa, niin tietenkin se melko melankolista oli sitten lopulta 
palata Suomeen. Nämä ihmiset ottivat minut vastaan ystävällisesti, ja tutustuin moniin ihmisiin muutenkin. Jos 
olisin Espanjassa ollut esimerkiksi jossakin asuntolassa, mikä myös oli vaihtoehtona niin veikkaisin, että oma 
mentaliteettini olisi johtanut siihen, että työpäivän päätteeksi olisin istunut koneeni edessä ja naputtanut 
menemään omia tehtäviäni ylimääräisenä tekemisenä. Sen sijaan yritin nauttia elämästä Espanjassa, ja kaiketi 
siinä onnistuin. Ja on se pakko sanoa, että joku kaunis päivä kun sitä on oikeasti lomalla, minä palaan 
Ourenseen vierailulle, ainakin he sanoivat, että minun tulisi joku päivä käydä siellä uudestaan, kun oli vielä 
paljon mitä en näemmä ehtinyt omalla lyhyellä visiitilläni näkemään, paikallisten juhlien osalta siis. 

Jos näin loppuun pitää jotakin sanoa, niin kehotan ihmisiä ottamaan vastaan tällaiset TOPpi-mahdollisuudet 
ulkomailla. Kyllä se oli sellainen kokemus, mitä ei Suomesta ilmiselvästi tule vastaan ihan äkkiä, vaikka olisin 
ollut TOPpaamassa missä tahansa. Ja jos oma kielitaito mietityttää, muista, minä menin Espanjaan pelkällä 
englannin kielitaidolla, ja päädyin kaupunkiin jossa ei paljoa löytynyt ihmisiä jotka osasivat englantia. 
Paikallisilta voin heittää vielä vinkin: Jos haluat Espanjassa olla työssäoppimassa jossakin missä ihmiset puhuvat 
kunnolla englantia, etsi paikkaa Madridissa. 

With all this said and done, adios.  


