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JOHDANTOA 

 Minun yksi unelmista on ollut se, että pääsen ulkomaille työharjoitteluun. 
 Tämä unelma toteutui, kun opettajani ilmoitti, että Espanjassa olisi 

työharjoittelupaikka. 
 Olin heti innostunut asiasta, sillä olen käynyt Espanjassa aiemmin 

lomamatkalla ja olen ihastunut kyseiseen maahan, ihmisten iloisuuteen. 
 Yhdeksi ongelmaksi oli koitua se, että kukaan koulustamme ei halunnut 

tehdä kesälomalla harjoittelua Espanjassa.  



BADALONA 

 Asukkaita n. 220 000 
 Sijaitsee maakunnassa nimeltä Katalonia 

 Katalonian kolmanneksi suurin kaupunki 
 Espanjan 23. suurin kaupunki 

 Espanjan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Barcelonaan on 
Badalonasta matkaa ainoastaan n.10 kilometriä. 



MATKUSTAMINEN BARCELONAAN 

 Lähdin tiistai yönä (28.5) Oulaisten juna-asemalta yöjunalla kohti Helsinki-Vantaan 
lentokenttää  

 Lentomme saapui tuuliseen, mutta aurinkoiseen Barcelonaan kello 18:10 ja vastassa oli 
iloiset kämppäkaverimme Yauhen ja Heikki 
 He veivät uuteen ”kotiin” ja esittelivät paikkoja ja kämppäkaverit 

 Matka sujui yllätyksellisen hyvin, eikä mitään erikoista tapahtunut. Olin hyvin innoissani 
tulevasta ja siksi matka sujuikin melko nopeasti. 



MATKUSTAMINEN OULAISIIN 

 Suomeen päin lähtiessä sain onnekseni kyydin eräältä La Rotllanan 
työntekijältä lentokentälle. Oli mukava kun ei tarvinnut lähteä kävellen etsimään 
monen metrovaihdon ja junavaihdon sijaitsemalle lentokentälle painavien 
laukkujen kanssa. 

 Lento saapui Helsinki-Vantaan kentälle tiistaina (16.7) kello 23:55, joten jouduin 
odottamaan kentällä aamulla lähtevää junaa. 

 Paluumatka sujui väsymyksestä huolimatta hyvin, sillä olihan takana uskomaton 
kuukausi ihanien ihmisten kanssa. 



LA ROTLLANA ASSOCIACIÓ 
 Harjoittelupaikka 



TIETOA 

 Perustettu vuonna 1999 
 Logo: 
 Toimisto sijaitsee Badalonassa 
 La Rotllana Associació järjestö tekee yhteistyötä lasten ja nuorten kanssa estääkseen 

heidän syrjäytymisen 
 Järjestävät erilaisia aktiviteettejä, 

 urheilu, taide, musiikki 
 (http://www.youtube.com/watch?v=UlU0NbO82Nw)  

 Kansainvälisyys on todella suuressa merkityksessä, joka näkyy 
 Työntekijöistä (tulevat monesta eri maista) 
 Vaihto eri maiden välillä (meidän aikana Valko-Venäjäläiset ja Georgialaiset) 

http://www.youtube.com/watch?v=UlU0NbO82Nw


HENKILÖKUNTA 

 La Rotllana Associación työhenki on yhtenäinen ja kaikki puhaltavat yhteen 
hiileen. 

 Järjestön työntekijät ovat aivan kuin yhtä suurta perhettä, johon myös 
tunsin kuuluvani.  

 Pidimme virkistyspäivän työporukan kanssa. Tämä päivä sisälsi paljon 
naurua kommelluksineen ja mukavaa yhdessäoloa ihanien maisemien kera. 

 Salvador Periago, Olga Gascón,  Angela D´Agostino ja Ana Blanco ovat 
järjestön johtohenkilöitä. 



TYÖSKENTELY 

 Työaika vaihteli päivittäin 
 Työajasta, -tehtävistä ja -paikoista tiedotettiin viikkokalenterin 

avulla, joka helpotti todella paljon, sillä sen avulla tiesimme missä 
ja monelta työmme jatkuvat 

 Meille järjestettiin myös espanjankielen opetustunteja 
 



TYÖTEHTÄVÄT 

 Työtehtävät olivat todella vaihtelevia ja mukavia 
 Autoin erilaisten aktiviteettien järjestelemisessä 

 Suunnistustapahtuma 
 Take a street –tapahtumat lapsille 
 Nuorisovaihto (Valko-Venäjä) 

 Tein  
 esitteitä La Rotllana Associación sponsoreille 
 julisteita tulevista aktiviteeteistä 
 Inventaariota La Rotllanan tuotteista 

 Skannasin dokumenttejä 



SUUNNISTUSTAPAHTUMA 
II CURSA SOLIDÀRIA D'ORIENTACIÓ  

 Viikonlopun mittainen tapahtuma 
 Yövyimme eräässä lähistöllä olevan koulun lattialla 
 Osallistujia oli paljon 

 Kilpailtiin ryhmissä: ryhmissä joko perheittäin tai yksin  
 Meidän tehtävänä oli jakaa jäätelöä jokaiselle maaliin tulevalle sekä 

olimme myös yleisenä apuna tapahtuman järjestelyissä 
 Tämä tapahtuma oli heti ensimmäisellä viikonlopulla, joten tutustuin 

silloin paremmin kaikkiin työntekijöihin 
 Vaikka sää ei meitä suosinutkaan niin tämä mahtava viikonloppu sai 

odotuksemme nousemaan tulevista tapahtumista 
 Tästä tapahtumasta teimme toimistolla La Rotllanan sponsoreille 

esitteitä ja tiedotteita 



VALKO-VENÄJÄN NUORISOVAIHTO 
 Suuri osa ajasta kului nuorisovaihdon suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

 Järjestimme sitä yhdessä 10 espanjalaisen nuoren, valko-
venäjäläisen pojan ja georgialaisen pojan kanssa. 

 Vietimme heidän kanssaan viikon (7.7.-14.7), jolloin majoituimme 
Julia Minguell nimisen koulun lattialla.  

 Ohjelmaamme kuului paljon erilaisia aktiviteettejä, esimerkiksi 
kiertelimme ympäri Barcelonaa katsellen nähtävyyksiä, vierailimme 
vanhainkodilla, värisota leikkejä sekä kävimme karatetunnilla ja 
tyypillisessä espanjalaisessa perheessä. 

 Tämä viikko on ikimuistoinen, sain paljon ystäviä sekä espanjalaisia 
että valko-venäjäläisiä. Myös kielitaito karttui valtavasti. 



ASUMINEN JA RUOKAILU 
 Asunto oli todella viihtyisä ja mukava  
 Huoneita oli 6 kappaletta, keittiö, olohuone ja lisäksi wc:t (tytöille ja pojille), 

jotka sisälsivät myös suihkun 
 Huoneessani oli ylä- ja alasänky. 
 Jokaiselle oli laitettu oma siivoustehtävä, jonka piti hoitaa koko viikon ajan 
 Ruoan ostimme yleensä Consum nimisestä lähikaupasta ja valmistimme sen 

itse. Jokaisen tuli huolehtia yleisestä siisteydestä. 
 Siesta vaikutti ruokatauon pituuteen 



KÄMPPIKSET 
 Asuminen erimaalaisten kanssa sujui todella mainiosti, sillä jokainen kunnioitti 

toinen toistaan ja kämpässä oli aina lämmin ja mukava ilmapiiri. 
 Saimme heiltä opastusta ja vinkkejä liikkumiseen ja vietimme myös vapaa-aikaa 

heidän kanssaan. 
 Kämppäkaverimme olivat heti alusta lähtien ystävällisiä ja auttavaisia 
 Kämpässämme asui valko-venäjäläinen poika (Yauhen), georgialainen poika (Giga), 

virolainen tyttö (Johanna), turkkilainen tyttö (Seda) ja suomalainen poika (Heikki), 
joka palasi Suomeen kahden viikon jälkeen meidän tulosta. 
 Kuvassa myös toisessa La Rotllanan omistamassa kämpässä asuvat työntekijät 

Sinem ja saksalainen Sebastian sekä Jale (joka ei ole kuvassa) 



VAPAA-AIKA 

 Viikonloppuna vapaa-aikamme vietimme yleensä Barcelonassa, jonne 
menimme metrolla. Siellä katselimme nähtävyyksiä, nautimme auringon 
paisteesta, ostelimme tuliaisia ja muuten vaan nautittiin Espanjassa 
olosta. 

 Viikolla olevat vapaa-aikamme kulutimme yleensä kämpällä hengailuun ja 
kämppisten kanssa jutteluun. Myös rannalla tuli käytyä nauttimassa 
lämpimistä ilmoista. 

 Kävin myös kämppäkaverimme kanssa katsomassa nähtävyyksiä, 
erilaisissa tapahtumissa sekä pelasimme erilaisia pelejä. 

 Aika Espanjassa kului todella nopeasti, joka kielii sitä, että milloinkaan 
meillä ei ollut tylsää! 



TAVOITTEET 

 Parantaa englanninkielen taitoja sekä tutustua espanjan kieleen ja kulttuuriin 
 Rohkeutta puhua englantia 
 Hankkia kokemusta ulkomailla työskentelystä, sillä haluan työskennellä 

tulevaisuudessa ulkomailla 
 La Rotllana on yksi hyvä vaihtoehto 

 Rohkaistua sosiaalisissa tilanteissa 
 Oppia työskentelemään erimaalaisten kanssa 

 
 



 PLUSSAT                 MIINUKSET 

 Ihmisten positiivisuus ja 
ystävällisyys 

 Asuinpaikka mukava ja 
viihtyisä 

 Kauniit ilmat ja 
auringonlasku 

 Kulkuyhteydet erinomaiset 
 

 
 
 

 Rikollisuus kaupungissa 
lisääntynyt (toisten 
omaisuuden varastaminen) 

 Espanjalaisten 
englanninkielen vähäinen 
käyttö 
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