


 Olen aina halunnut päästä ulkomaille 
töihin, mutta rohkeuteni ei ollut siihen 
vielä riittänyt. Opettajani kumminkin kysyi 
haluisinko lähteä ja kiinnostuin asiasta, 
joten uskaltauduin hakemaan Espanjaan 
työharjoitteluun.



 Kaupunki Kataloniassa, Koillis–Espanjassa, 
noin 10km matkaa Barcelonaan

 Katalonian kolmanneksi suurin kaupunki 
ja Espanjan 23 suurin kaupunki.

 Asukkaita noin 220 000



 Lähdin maanantaina 17.2 junalla Ylivieskasta 
Helsinkiin

 Olin Helsingissä lentokenttähotellissa seuraavan 
yön ja aamulla noin klo 06 saavuin Helsinki-
Vantaalle.

 Noin klo 15 saavuin Barcelonan lentokentälle ja 
sieltä minut haki tuleva pomo Angela ja 
kämppis Onur.

 Pääsin uuteen kotiin iloisena, mutta 
väsyneenä. Matka meni hyvin, vaikka se olikin 
tosi uuvuttava.



 Lentoyhtiöllämme sattui lakko juuri sille 
päivälle kun piti lentää takaisin Suomeen, 
mutta saimme onneksi korvaavat lennot heti 
ja olimme jopa tuntia aikaisemmin Suomessa.

 Sain Angelalta kyydin Barcelonan 
lentokentälle, mikä oli suuri helpotus.

 Lentomme oli Helsingissä noin klo 23, mutta en 
kerennyt yöjunaan, joten vietin yön Helsinki-
Vantaa kentälle ja aamulla menin Tikkurilan 
juna-asemalle mistä matka jatkui kohti 
Ylivieskaa.



 La Rotllana on perustettu vuonna 1999. 
Järjestö tekee töitä yhdessä lasten ja 
nuorten kanssa estääkseen heidän 
syrjäytymistään

 Suunnittelevat ja toteuttavat erilaisia 
aktiviteettejä, mm. liikunta, taidetta, pelejä 
ja leikkejä.



 Kansainvälisyydellä oli suuri merkitys ja se 
näkyi jo työntekijöissä. Meidän aikana siellä 
oli töissä henkilöitä seitsemästä eri maassa.

 ”Vakio” työntekijöitä siellä oli yhteensä viisi, 
mutta kaikki olivat yhtä pientä perhettä



 Työni oli todella mukavaa ja vaihtelevaa. Työ-
ajat ja tehtävät vaihteli päivittäin.

 Joka maanantai meillä oli palaveri missä 
kävimme edellisen viikon läpi ja sovimme 
tulevan viikon tehtävistä.

 Olin samassa projektissa ukrainalaisen tytön ja 
espanjalaisen tytön kanssa. Osallistuin 
monenlaiseen aktiviteettiin. mm. 
kummitustaloon.



 Valmistauduimme ja suunnittelimme tätä 
tapahtumaa pari viikkoa.

 Perjantai illan tapahtuma oli kummitustalo. 
Teimme kummitustaloa varten lippuja ja 
mainoksia, jotta mahdollisimman moni tulisi 
vierailemaan talossa. Tapahtuma järjestettiin 
La Rotllanan toimistolla joka on kolme 
kerroksinen, jokaisessa kerroksessa oli 
kummituksia ja pelottavia asioita, joista piti 
selviytyä jotta pääsi seuraavaan kerrokseen 
aina viimeiseen kerrokseen asti missä oli avain, 
jolla pääsi takaoven kautta ulos.



 Asunto oli aika iso. Siellä oli kuusi huonetta ja 
lisäksi wc ja suihku tilat miehille ja naisille, 
olohuone ja keittiö.

 Asunto ei ollut kovin viihtyisä eikä kaikki asiat 
toiminut niin kuin olisi pitänyt, mutta se ei 
haitannut menoa. 

 Asunnossa asui parhaimmillaan seitsemän 
ihmistä.

 Teimme monesti yhdessä illallisia koko 
porukalle, muutenkin kokkasimme aika 
paljon itse.



 Vapaa-aikaa vietin paljon 
kämppäkavereiden kanssa ja tutustuin 
myös espanjalaiseen tyttöön nimeltä Espe, 
jonka kanssa olin todella paljon.

 Katsoimme paljon elokuvia yhdessä, 
kävimme syömässä ja rannalla ja 
shoppailemassa yhdessä. He myös 
esittelivät minulle todella paljon Badalonaa
ja Barcelonaa.

 Ihmiset oli ihania ja todella mukavia joka 
teki reissusta ikimuistoisen ja mahtavan.
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