Raportti

Työharjoittelu Espanjassa 9.3.-19.4.2015
Viikko 1
Maanantaina 9.3. juna lähti Ylivieskan rautatieasemalta noin kello 8. Matka Helsinkiin sujui hyvin meinasi
vain vähän tulla kiire lentokentälle. Lento Helsingistä Barcelonaan sujui myös hyvin, perillä olimme vähän
hukassa, kun ei meinattu löytää Angelaa jonka piti olla vastassa. Lopulta kuitenkin Angela saapui Andrean
kanssa joka asuu samassa asunnossa kuin me. Asunnolla tapasimme kaksi muuta asuintoveria, Nico ja
Giovan. Andrea ja Giovan teki meille ruokaa ja samalla tutustuimme toisiimme. Myöhemmin illalla
asunnolle saapui Liesa joka myös asuu täällä, hänellä oli mukanaan hänen kaveri Tim.

Seuraavana päivänä pojat näyttivät tien La Rotllanan toimistolle jossa oli tapaaminen Angelan kanssa. Siellä
päätimme kumpi työskentelee Nicon kanssa englannin tunneilla ja kumpi Salvan kanssa. Minä valitsin
työskentelyn Salvan kanssa toimistolla. Tapaamisen jälkeen oli muutama tunti vapaata aikaa, jolloin käytiin
tekemässä ruokaostoksia. Jonkinlainen kulttuuri shokki tuli kun ei löydetty maitoa kylmähyllystä. Meillä
kaikilla oli yhteinen tapaaminen toimistolla neljältä iltapäivällä, jossa keskusteltiin miten projektit on
sujunut ja miten niitä jatketaan. Loppuiltana vain hengailtiin asunnolla.

Raportti

Keskiviikkona menin aamulla 10 toimistolla ja tapasin ensimmäisen kerran Salvan ja hän kertoi mitä täällä
teen. Pieni epätoivo iski, kun hän kertoi että perjantaina menen yksin metrolla Barcelonaan. Muutaman
tunnin jälkeen kun olin skannaillut artikkeleita palasin asunnolle jossa oli tapaaminen asukkaiden ja Angelan
kanssa. kävimme läpi asunnon siivous menetelmiä yms. Tämän jälkeen teimme kaikki yhdessä ruokaa ja
myöhemmin minä Giovan ja Tim menimme käymään rannalla.

Torstaina mulla oli lyhyt päivä, olin muutaman tunnin aamusta toimistolla. Töitten jälkeen käytiin Ellan kans
kiertelemässä ja kattomas löytyykö mitään shoppailu paikkaa.

Raportti

Perjantaina olin aamusta vähä aikaa toimistolla ja sitten lähdin yksin metrolla, oli tarkoitus viedä joitakin
papereita tiettyyn paikkaan mutta en löytänyt kyseistä paikkaa, yritin paikalliselta pyytää apua mutta se
puhui vain espanjaa niin se ei paljoa auttanut. Tämän jälkeen kävin palauttamassa laput toimistolle ja
menin asunnolle syömään. Illasta oli aktiviteetin kehittämistä lapsille, jossa opetimme tällä kertaa
tekemään terveellistä ruokaa hedelmistä ja jättämään karkit yms. pois. Lopuksi pelasimme lasten kanssa
twisteriä, meno oli niin hurja lapsilla että ilta tuntui aika väsyttävältä.

Lauantaina ja sunnuntaina ei tehty mitään erityistä. Lepäiltiin ja käytiin pihalla ottamassa kuvia yms.

Raportti

Viikko 2
Maanantaina kävin aamusta töissä ja viideltä lähdettiin koko La Rotllana Barcelonaan metrolla. Aluksi siellä
oli bändi joka soitti lapsille suunnattua musiikkia ja sen jälkeen mentiin saliin jossa jaettiin palkintoja. Yksi
palkinnon saajista oli La Rotllana. Se sai 2000 euron lahjoituksen. Olo oli tämän jälkeen väsynyt ja vähän
nuhainen.

Tiistaina olin aamusta töissä niin kuin yleensä. Töistä suoraan lähdettiin Nicon kanssa ostamaan ruokaa.
Valmistettiin Ellan kanssa muille Suomalaisen lounaan. Mikä ei mennyt ihan putkeen, koska ruoka vähän
kärähti. Myös meidän opettaja Arja tuli tälle lounaalle. Juteltiin opettajan kanssa, että miten on mennyt jne.
ja viideksi mentiin taas toimistolle tapaamiseen. Olo oli illasta hyvinkin nuhainen ja kuumeinen niin ilta
ruuan jälkeen lähdin melkein saman tien nukkumaan.
Keskiviikkona aamusta oli töitä normaalisti ja sen jälkeen tapaaminen asunnolla. Illalla käytiin Ellan kanssa
kävelemässä lähialueilla ja katsomassa paikkoja.

Raportti

Torstaina töissä Angela lähetti minut Barcelonaan viemään kirjeen tiettyyn paikkaan. Jännitti paljon mennä,
mutta löysin ihan hyvin perille. Jäi hyvä fiilis kun se meni niin hyvin. Illalla mentiin vielä Arjan kanssa
katsomaan missä päin hän majoittuu ja samalla käytiin kiertelemässä paikkoja ja kahvilla.

Perjantai aamu oli ihan perus, kävin kopioliikkeessä hakemassa kopioita ja autoin Andreaa toimistolla. Illalla
oli nuorten/lasten kanssa touhuamista taas ja käytiin eräässä tapahtumassa jossa oli musiikki esitys ja sen
jälkeen kuului kaiuttimista musiikkia ja lapset pelasivat jotain pallo peliä, myöhemmin oli taas musiikki
esitys ja vähä sen jälkeen palattiin toimistolle ja siitä alettiin suuntaamaan koteihin.

Raportti

Lauantaina mentiin Ellan ja Arjan kanssa Barcelonaan. Ensin käytiin katsomassa Sagrada Família ja sitten
mentiin shoppailemaan ostoskeskukseen nimeltä Diagonal Mar. Siellä menikin koko päivä.

Sunnuntaina nukuttiin pitkään ja neljän aikoihin mentiin Arjan ja Ellan kanssa syömään, mutta siinä tulikin
mutkia matkaan kun ravintolat oli menossa juuri kiinni väliaikaisesti ja aukeaisi vasta 8 illalla uudestaan.
Löydettiin paikka missä syödä ja sen jälkeen mentiinkin sitten Ellan kanssa asunnolle ja minä aloin siivota,
koska minulla ja Andrealla oli siivous vuoro.

Raportti

Viikko 3
Maanantaina kävin ensin yhdellä keikalla, se oli kävelymatkan päässä. Sen jälkeen Salvan kanssa siirrettiin
hänen kaikki tavarat alakertaan, kun hän halusi siirtää toimistonsa sinne, kun siellä on enemmän tilaa.
Tämän jälkeen kävin läpi avaimia että mihin oveen ne sopivat, suurin osa avaimista jäi mysteeriksi. Sen
jälkeen lähdin taas kävellen, tällä kertaan postiin lähettämään yhden paketin. Päivällä käytiin Ellan kanssa
ruoka ostoksilla ja sitten loppu illan lähinnä otin rennosti katsoin koneelta vanhoja kuvia ja videoita yms.
Tiistaina aamulla suunniteltiin esitelmää suomesta Ellan kanssa. Kun oltiin tekstit saatu valmiiksi lähdettiin
Arjan kanssa Magic kauppakeskukseen syömään ja katsomaan vähän minkälaisia liikkeitä siellä on. Siinä
aivan unohdettiin että on tiistai ja neljältä on tapaaminen toimistolla niin mentiin viideksi kämpälle niin että
Ella kerkeää englannin tunnille. Myöhemmin kun Andrea tui kämpälle se kysy missä oltiin oltu ja että laittaa
Angelalle viestiä. Illalla seitsemäksi mentiin Arjan hotellille ja sinne tuli Arjan koulusta opettaja näyttämään
paikkoja ja kertoi missä kannattaa syödä ja mihin pääsee mistäkin ja miten.

Keskiviikkona meillä oli aamulla vanhainkodilla Ellan kanssa esitys Suomesta. Vanhukset vaikutti tykkäävän
paljon. Muutama mummo kiittelikin meitä kovasti ja yritti jutella jotain espanjaksi. Sen jälkeen meillä oli
asunnolla niin sanottu kevät siivous. Siivottiin kaikki aivan kunnolla ja heitettiin hyllystä pois sellaisia
tavaroita mitä ei tarvita.
Torstaina aamusta olin toimistolla muutaman tunnin sitten
Angela antoi mulle tehtävän että käydä iltapäivällä
hakemassa jotain materiaalia tietystä paikasta. Ellan
kanssa mentiin Magic kauppakeskukseen syömään
mäkkäriin ja kiertelee kauppoja. Sieltä lähdettiin eri
suuntiin Ella asunnolle ja minä hakemaan La Rotllanan
materiaaleja.
Perjantaina mulla ei ollut aamusta töitä koska Angela
laittoi edellis iltana ettei ne oo Salvan kanssa perjantaina
toimistolla. Mentiin Ellan ja Arjan kans Barcelonaan
kauppakeskuksen subwaylle syömään. Sieltä palattiin Ellan
kanssa asunnolle ja sitten odoteltiin vain että on aika
mennä töihin. Minä lähdin viideksi toimistolle Lisan ja
Giovanin kanssa. Siellä aluksi suuniteltiin mitä tehdään ja
sitten menin Liesan kanssa etsimään elokuvia kirjastosta.
Sieltä palattiin toimistolle ja minä menin alakertaan, missä
oli lapsia ja nuoria viettämässä aikaa.

Raportti

Lauantaina mentiin Ellan ja Arjan kans Barcelonaan katsomaan Camp nou FC Barcelonan kenttää. Sen
jälkeen mentiin metrolla Barcelonan satamaan. Etsittiin ruoka paikka ja käveltiin La Rampla katua kierreltiin
kaupoissa ym. Siellä menikin taas koko päivä. Kotimatkalla käytiin ruokakaupassa ja sitten vaan loppu ilta
löhöiltiin asunnolla.

Raportti

Sunnuntaina nukuttiin pitkään ja päivällä lähdettiin Badaloonan rannalle ensin syömään mäkkäriin ja siitä
sitten katsomaan millainen ranta oli. Sieltä lähdettiin Metrolle päin ja puistossa huomattiin paljon kojuja
sillä siellä ilmeisesti oli jonkinlaiset markkinat.

Viikko 4
Maanantai lähti vähän huonosti käyntiin sillä nukuin pommiin.. Lähdin juoksun kanssa toimistolle. Annoin
materiaalit jotka hain torstaina ja palautin Angelan metro kortin, sitten Salva lähettikin minut kotiin, joten
tuntui vähän turhauttavalta että olin juuri juossut kiireellä töihin ja sitten ei ollutkaan töitä. Loppu päivä
meni ihan rennosti käytiin katsomassa Barcelonassa jotain Sairaala nähtävyyttä ja kierreltiin muutama
kauppa siinä matkalla.

Raportti

Tiistaina menin kymmeneksi töihin ja en ollut muuta kun noin tunnin ja sitten palasin asunnolle ja nukuin
vielä muutaman tunnin. Kun herättiin mentiin Ellan kanssa syömään ja sitten olikin jo tapaaminen.
Tapaamisen jälkeen keskusteltiin Angelan kanssa vielä näistä arvioinneista ja muista lapuista ja muutenkin
miten on mennyt yms. Tapaamisesta palattiin asunnolle ja sitten otettiin vaan ihan rennosti loppu ilta.

Keskiviikkona oli tapaaminen asunnolla normaaliin tapaan sen jälkeen mentiin ravintolaan Arjan kanssa
syömään. Kun oltiin syöty mietittiin että pitäiskö jotain, mentiin sitten Barcelonaan syötiin donitsit ja sitte
jatkettiin matkaa ja katsottiin nähtävyyksiä. Käytiin myös Ostoskeskuksessa missä on joskus ollut
härkätaistelu areena ja siihen tehty kauppakeskus.

Raportti

Torstaina Arja tuli aamupäivästä tänne meidän asunnolle yöksi. Myöhemmin lähdettiin taas Barcelonaan,
löydettiin kauppakeskus jossa kierreltiin ja käytiin sitten mäkkärissäkin välissä syömässä. Illalla ei tehty
oikeen mitään oltiin kaikki aika väsyneitä.

Perjantaina alettiin tutkia Arjan ja Ellan kans mihin lähettäis viikonloppu lomalle kun Barcelona ja Badalona
alko jo kyllästyttään. Päädyttiin Costa Bravaan ja sieltä löydettiin Helios Hotelli. Samantien alettiin
pakkaamaan ja suuntaamaan kohti määrän päätä. Perillä käytiin eka syömässä ja sitten etsittiin hotelli. Siinä
tutustuttiin hotelliin ja käytiin muutamat drinkit maistamassa hotellin baarissa.

Raportti

Lauantaina käytiin ensin kiertelemässä vähän lähistöllä ja käytiin katsomassa rantaa, siinä todettiin että on
liikaa vaatetta ja mentiin ostamaan pyyhkeet ja käytiin hotellilla laittamassa bikinit ja palattiin rannalle
ottamaan aurinkoa. Aurinkoa otettiin kunnes sää muuttui aivan pilviseksi ja aurinko hävisi, siitä sitten
mentiin hotellin uima-altaalle uimaan. Uinnin jälkeen mentiin vielä kiertelee läheisiä kauppoja ja syömään.
Myöhemmin Arja palasi hotellille ja minä ja Ella mentiin keilaamaan. Keilauksen jälkeen olikin aika mennä
rentoutumaan kylpyammeeseen.

Raportti

Sunnuntaina matkustettiin bussilla takaisin Badalonaan ja sitten vaan otettiin asunnolla rennosti eikä tehty
mitään.
Viikko 5
Maanantaina mentiin aamusta 10 aikoihin lentokentälle tyttöjä vastaan kun ne tuli käymään täällä päin.
Siitä minä ja Ella tultiin kämpälle syömään ja levähtään kun muut meni etsiin hotellia. Kun oltiin lepäilty
jonkin aikaa lähdettiin hotellille moikkaan Matleenaa ja Iinaa. Joissain vaiheessa mentiin syömään vielä
mäkkäriin ja sieltä sitten jokainen painu omaa sänkyä kohin.

Tiistaina aamulla oli tapaaminen Angelan, Arjan ja Ellan kanssa jossa
katsottiin kaikki harjoitteluun liittyvät paperit ja täytettiin arviointi
lomakkeita. Heti sen jälkeen mentiin alakertaan siellä oli Salvan synttäri
kakkua tarjolla. Siitä sitten toimiston koneella suunniteltiin Ellan kanssa
enkun tuntia. Myöhemmin oli tapaaminen taas toimistolla ja sieltä
lähettiin vähän aikasemmin suuntaamaan enkun tunnille. Tunnin jälkeen
käveltiin takaisin toimistolle hakemaan paperit Angelalta ja samalla
nähtiin Angela viimeisen kerran. Toimistolta lähettiin suoraan
Barcelonaan, mentiin tyttöjä vastaan ja sitten mentiin Diagonal Mar
kauppakeskukseen syömään ja käymään primarkissa.
Keskiviikkona menin aamulla 10 koululle Arjan kanssa. Töitten jälkeen
mentiin tyttöjen kanssa rannalle. Rannalta lähdettiin sitten neljän
maissa takasin päin käytiin kaupassa ja Ella meni pitämään enkun tuntia
ja Iinan ja Matleenan kanssa mentiin asunnolle oottamaan että Ella
pääsee töistä niin
mennään Barcelonaan.
Barcelonassa eka vähä
kierreltiin ja sitten
mentiin tyttöjen hotellille
joksikin aikaan.

Raportti

Torstaina kävin aamusta koululla töissä ja sen jälkeen vaan lepäilin ja viideltä oli enkun tunti Ellan kanssa.
Tämän jälkeen mentiin Barcelonaan moikkaamaan vielä tyttöjä viimeisen kerran. Siinä tovi juteltiin ja Ellan
kanssa ko lähdettiin takasin päin niin metrossa hoksattiin että lähdettiinpä sopivaan aikaan ku oli viimenen
metro liikkeellä. Melkeen samantien menin nukkumaan ko kämpälle päästiin.

Perjantaina aamulla heräsin kun Giovan koputti oveen että Salva on puhelimessa sillä on asiaa. Jouduin
siinä sitten melkein samantien lähtä toimistolle kääntämään mun ja Ellan valitsemaa runoa Espanjaksi ja
Cataluniaksi. Sieltä lähdin suoraan sitten koululle. Koulussa oli Englantia jossa pidin esityksen Suomesta ja
sitten mentiin erityisoppilaiden kanssa puutarhaan kasvattamaan salaattia yms. Kun oltiin lähdössä nuorten
activiteettiin emme voineetkaan lähteä kämpältä ulos, sillä ulko ovessa oli jotain häikkää niin piti odottaa
että tulee korjaaja. Mitään erikoista ei siis tehty.

Raportti

Lauantaina ei tehty päivällä mitään erikoista käytiin vain mäkkärissä syömässä. Kuuden aikaan lähdettiin
eräänlaiseen tapahtumaan joka on täällä näitten ns. ystävän päivä jossa luettiin erikielillä runoja. Ella lauloi
vähän ja minä luin runon suomeksi. Myöhemmin luettiin vielä yksi runo. Tapahtuma oli ihan kiva mutta olis
ollu aika iso plussa kun olis jotain ymmärtänyt. Tän jälkeen ei taas tehty oikeen mitään kuhan otettiin
rennosti ja levättiin.

Sunnuntaina nukuttiin pitkään ja sitten lähdettiin mäkkärin kautta rannalle koko loppu päiväksi. Kämpille
tultua vaan löhöiltiin ja nautittiin viikonlopun vikoista hetkistä.

Raportti

Viikko 6
Maanantaina olin koululla, mulla oli englantia ja tein siellä runon suomeen ja espanjaan liittyen. Sitten olin
myös erityis luokassa missä tehtiin ruusuja. Kun tulin kämpälle lähdettiin Ellan kanssa ostamaan kenkiä ja
siitä sitten ruoka ostoksille. Siivottiin vähän Ellan kanssa myös meidän huonetta. Mitään sen kummempaa
minä en tehnytkään.

Tiistaina menin aamulla kahdeksaksi koululle. Pääsin sen verran ajoissa koululta että kerettiin olla joku
kolme tai neljä tuntia rannalla Ellan kanssa. Neljältä oli toimistolla tapaaminen ja sieltä mentiin sitten
pitämään englannin tuntia.

Keskiviikkona oli ihan perus aamu koululla, sen jälkeen
käytiin Ellan kanssa subwayssa syömässä. Sen jälkeen
löhöilinkin vaan kämpillä.
Torstaina oli vika työ päivä. Oli tosi kiva päivä ja jäi hyvä
fiilis koko paikasta vaikka satokin silloin vettä kun
kävelin kämpälle ja olin litimärkä. Iltapäivällä vähän
siivoilin ja illalla mentiin Ellan ja Giovanin kanssa ulos
syömään niin sanotusti synttäripäivälliselle.

Raportti

Perjantaina nukuttiin pitkään ja sitten mentiin shoppailemaan koko päiväksi. Shoppailujen jälkeen
pakkailtiin laukut mahdollisimman valmiiksi.
Lauantaina mentiin yhteen Color run tapahtumaan Barcelonaan. Sieltä mentiin syömään ja sitten palattiin
kämpälle suihkuun ja laittamaan kaiken valmiiksi lähtöä varten. Käytiin pihalla istuskelemassa ja keiteltiin
viimeiset spagetitkin. Löhöiltiin ja latailtiin akkuja kunnes oli lähdön aika. Väsyneinä tallustettiin metroja ja
junaa pitkin lentokentälle. Lentokoneessa yritettiin vähän nukkua. Sunnuntaina oltiinkin Helsingissä, taxilla
mentiin Helsingin rautatieasemalle odottelemaan junaa mikä lehti kello 7:06.

