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TYÖELÄMÄJAKSON RAPORTTI 9.3.-11.4.2015 ESPANJA, BADALONA
Olin työelämäjakson neljä viikkoa Espanjan Badalonassa, joka on ihan Barcelonan vieressä.
Kaupunkeja erottaa vain kapea joki välissä. Barcelona on Espanjan toiseksi suurin kaupunki
Madridin jälkeen. Barcelonassa on 1,58 miljoonaa asukasta ja koko Espanjassa 46,7 miljoonaa
asukasta. Pääelinkeinon rakenne on : palvelut 71%, teollisuus 26% ja maatalous 3%.
Barcelonalle turismi on merkittävä tulonlähde.
Työelämäjakson aikana tutustuin ensin La Rotllana –hyväntekeväisyysjärjestön
(www.rotllana.cat) toimintaan Badalonassa. Osallistuin kokouksiin ja olin mukana illalla
englannin tunnilla iltapäivällä Collegi Anthoni Boteyn koulussa. Ryhmä koostui kuudesta
kahdeksaan vuotiaista. Ryhmässä oli myös apuopettajana Lita:n opiskelija Ella, joka suoritti omaa työssäoppimistaan
siellä. Haastattelin markkinoinnista vastaavaa kuinka järjestö toteuttaa markkinointia toiminnassaan.

Kuva: Lapset ovat samanlaisia eri puolilla maailmaa

Kuva: Koulurakennus

Järjestössä on töissä kuusi henkilöä, ja he järjestävät erilaisia tilaisuuksia Badalonan kouluihin. Tavoitteena on saada
nuoria mukaan toimintaan ja opettaa heille erilaisia asioita esim. yksi urheilutapahtuma oli sellainen, että he saivat
opastusta terveelliseen syömiseen smoothien merkeissä.

Kuva: Kokous iltapäivällä
Kuva: Synttärijuhla, taisin ensimmäisenä syödä
suklaakakun. Kuvassa Angela meidän yhteistyötaho La Rotllanasta

Yhtenä iltana oli suomalainen ruoka teemana päivällisellä, jonka meidän opiskelijat Ella ja Erja olivat valmistaneet:
lihapullia , perunaa ja salaattia. Suomesta vein ruisleipää ja salmiakkia maistettavaksi.

Kuva: Kansainvälinen päivällinen
Toinen kohteeni oli erityisoppilaitos Seccio´d´Institut
Badalona La Salutissa. Koulun opiskelijoiden ikähaitari oli
kuudesta 20:een ikävuoteen saakka. Koulun opiskelijat ovat
maahanmuuttajataustaisia ympäri maailmaa. Barcelonan
alueelle tulee paljon maahanmuuttajia ja siellä asuu paljon eri
kansalaisuuksia. Tässä koulussa on n.230 opiskelijaa, joista
osa on myös espanjalaisia. Koulu on mukana erilaisissa EUhankkeissa. He olivat vasta mm. Brysselissä Euroscolassa.
Heillä on erilaisia projekteja: ilmasto, tulevaisuus, kulttuuri,
kansainvälisyys ym. Koululla hyödynnetään paljon
tietotekniikkaa: älytaulut, sosiaalinen media oppimisen
tukena ja opettajat kuvasivat paljon kännyköillä. Koulun oma blogi löytyy: www.sesbadalona.blogspot.com
Koulu on erityisoppilaitos juuri sen vuoksi, että ryhmät ovat niin heterogeeniset;
kulttuurierot ovat huimat, kieli tuottaa vaikeuksia (esim. espanjassa katalaanin
kieli on eri kuin espanjan kieli ja muista kielistä puhumattakaan). Osa opiskelijoista
puhui hyvin englantia, koska esim. Pakistanissa se kuului koulun opetukseen.
Opiskelijoita tuli paljon myös Etelä-Amerikasta. Koulussa oli myös
kehitysvammaisten oma ryhmä ja erityisopetusryhmä.

Koulun tavoite on , että he tottuvat espanjalaisuuteen ja saavat siten taitoja omaan tulevaisuuteensa mm.
työelämään ja jatko-opintoihin. Vanhemmilla opiskelijoilla on työssäoppimisjaksoja samoin kuin meillä. Lisäksi he
pitivät eräässä kaupassa yllä yhden yrittäjän elintarviketiskiä.
Yrittäjyys kuului myös heidän opintoihin. Opiskelijat olivat ideoineet yritystoimintaa tekemällä omat liikeideansa
powerpointilla. Opiskelijat tekevät opinnoissaan kierrätysmateriaaleista tuotteita. Kierrätysmateriaalien käyttö oli
koko koulun tavoite ja kaikki soveltuva materiaali pyrittiin hyödyntämään opetuksessa. 23.4 vietetään Espanjassa
Sant Jordanin päivää, ja koulussa oli valmistettu kaulakoruja, sormuksia ja rintaneuloja myyntiin. Näissä
materiaaleina oli omenoiden säilytyslaatikoiden pahvi. Sant Jordanin päivänä annetaan ruusuja ja kirjoja lahjaksi,
kaduilla myydään myös niitä ja luetaan runoja. Opiskelijoilla oli ollut oma ständi kaupungilla, jossa he olivat myyneet
näitä ruusutuotteita. Kouluissa osallistutaan runokilpailuun, ja voittajat saavat palkinnon. Litan opiskelijat Ella ja Erja
esittivät runon suomeksi ja espanjalainen opettaja käänsi runon espanjaksi. Sain marokkolaiselta Yusra Borroholta
kirjoittamansa runon, jolla hän halusi voittaa kisan.

Opettajat olivat kiinnostuneita meidän koulujärjestelmästä ja myös työssäoppimisesta. Kaksi opettajaa oli
kiinnostunut tulemaan vaihtoon Suomeen. Koulussa käy koko ajan vapaaehtoisia tunneilla mukana. Osa heistä oli
koulun eläkkeellä olevia opettajia tai osa oli opiskelijoita, jotka saivat n. 100 euroa tekemästään työssä kuukaudessa.
Yksi naisopiskelija oli Iranista, joka oli saanut kasvoihinsa pommin sodassa. Hän opiskeli yliopistossa sosiologiaa, ja
lähetti kotimaahansa vanhemmilleen rahaa kuukausittain. Hänestä oli ollut lehdessä myös iso juttu, joka oli koulun
seinällä. Mielestäni tämä vapaaehtoistyö oli mielenkiintoinen asia, joka voisi olla toteutettavissa suomalaisessa
koulutusjärjestelmässä.

Humbertin englannintunti

Kuva: Koulun projekti, jossa opiskelijat lähettivät käytettyjä
vaatteita ja leluja Senegaliin

Opetusmenetelminä koulussa käytetään monipuolisia menetelmiä, niistä itseäni kiinnosti tekemällä oppiminen,
ekskursiot ja jokapäiväiset lukutunnit. Lukutunnin jälkeen opiskelijat kirjoittavat tai piirtävät mustaan kirjaansa0,0
0m0itä olivat oppineet lukemastaan. Yhden opiskelijan mukaan, kirja on hyvinkin henkilökohtainen. Ensimmäinen
ekskursio oli Barcelonan vuoristossa. Siellä museovirkailija piti oppitunnit. Lopuksi opiskelijat harjoittelivat
balsamointia, minäkin pääsin lukemaan rukousta espanjaksi, kun ruumis oli balsamoitu. Toinen ekskursio oli lähellä
olevaan vuoristoon. Vuoristossa oli kaksi eri asiantuntijaa, jotka pitivät päivän oppitunnit ryhmille. Opiskelijat saivat
omat oppikirjavihkoset, joissa oli tehtäviä koko ekskursion ajalle. Lopussa heidän piti piirtää vuorelta näkymä
vihk0oon ja sen jälkeen istutimme valitsemamme kasvin tai puun vuoristoon. Oli mäntyä, laventelia jne. Upeat
näköalat oli vuorelta koko Barceloonaan. Oppimista kaikilla aisteilla!

Kuva: muistomerkki Barcelonan vuorille

Kuva: tunnit voidaan pitää myös näin

Kuvat: ekskursio Egypti-museo

Koululla pidin esityksiä Suomesta ja vastailin heidän kysymyksiin. Yleisin kysymys oli, missä Suomi sijaitsee kartalla ja
miten meillä talvella voidaan olla ulkona. Revontulet ja yötön yö oli heistä mielenkiintoista; useimmat tiesivät
Suomesta revontulet. Sauna oli hauska puheenaihe ja miten niin kuumassa voidaan istua lauteilla. Suomalainen
koulutusjärjestelmä on saman tyyppinen kuin Espanjassa, mutta opettajat olivat ihmeissään siitä, että meillä
opiskelu on ilmaista, kun heillä taas ei ole.

Kuva ylhäällä ja alhaalla: Inman erityisryhmän opiskeliljat ja vapaaehtoistyöntekijä

Kuva:Joannan englannin ryhmä

Kuva: Xavin taideaineen tunnilta, huom! tietokoneet ja älytaulu

Koordinaattorimme oli koulussa Inma, joka esitteli meille espanjalaista kulttuuria ja Badalonan paikkoja. Inma itse on
kiertänyt ympäri maailmaa ja hänen ystävänsä asui Suomessa. Katsastimme elintarvikekaupan, jossa saimme
maistella ilmakuivattua lihaa, joka voi olla kuivamassa jopa 24 kuukautta. Tutustuimme myös Espanjalaiseen
”Mäkkäri”- ketjuun. Kuvat siitä alhaalla.

Espanja on katolinen maa, ja pääsiäinen on heillä iso juhlapyhä. Koulut ovat kiinni,
ja sen vuoksi lähdin tutustumaan Costa Bravaan Lloyd De Mariin Erjan ja Ellan
kanssa. Lloyd de Mar ei ole niin tunnettu suomalaisten turistikohde kuin Costa del
Sol Espanjassa. Säät suosivat ja kävimme myös rannalla.
Hotellissa virkailija ei tosiaan voinut lainata minulle mustekynää, että se siitä
asiakaspalvelusta. Pankkiautomaatti vei pankkikorttini jostain kumman syystä, ja
jouduin soittelemaan ja järjestelemään asioita, että selvisin loppuajan reissussa.
Netti kun toimi vain hotellin ala-aulassa. Hotellihuoneessa ei ollut kyniä kuten
täällä Suomessa olemme tottuneet. Pankkikortti ei käynyt hotellin ravintolassa
maksuvälineenä, joten ulkomailla kaikkea ei voi olettaa tapahtuvaksi kuin
kotimaassa.
Työelämäjakson lopussa arvioimme Litan kahden opiskelijan ammattiosaamisen
osanäytöt La Rotlana-järjestössä Angelan kanssa englanniksi. Badalonassa englantia
puhutaan vähemmän kuin Barcelonan puolella. Koulussa harva opettaja puhui
englantia. Omat espanjan taidot karttuivat siinä, että pystyi kahvilassa ja
ravintolassa tilaamaan.

Kauppatieteilijän näkökulmasta ammatillista oppimista tapahtui ja käymällä neljän viikon aikana eri paikoissa.
Asiakaspalvelu on vähäisempää mielestäni myös tutkimalla kuin mitä meillä; asiakkaita taitaa riittää muutenkin.
Kaupat ovat kooltaan pieniä. Sitten on valtavia ostoskeskuksia, joissa on jopa satoja kauppoja. Kahviloita ja
ravintoloita on joka puolella, espanjalaiset käyvät paljon ulkona syömässä. Kuvamateriaalia karttui reissulta mukaan,
jota voi hyödyntää tulevaisuudessa omalla alallani.

Kuva: Ostoskeskus entisessä härkätaisteluareenassa

Kuva: Viihtyisä designhotellihuone
Kuva: Kauppahallin valikoimaa superfoodista

Majoituin lopun ajasta Barcelonan puolella, että näin espanjalaista arkea myös suurkaupungista käsin. Majapaikka
vaihtui useamman kerran sen vuoksi, että tutustuin eri alueisiin ja nähtävyyksiin. Metrolla liikkumiseen menee
päivästä paljon aikaa, eksymistä tapahtui muutaman kerran; mutta se on normaalia myös paikallisille. Ruokailuajat
ovat erilaiset kuin Suomessa; aamiainen on koulussa meidän lounaan aikaan, lounas syödään yhdestä eteenpäin ja
päivällinen illalla seitsemän jälkeen. Kouluissa ei tarjota ruokaa, vaan patonkia tuodaan kotoa ja
vapaaehtoistyöntekijät myivät ruokaa koulussa. Tapaksia maisteltiin ja tuli perehdyttyä espanjalaiseen ruokaan,
kulttuuriin ja nähtävyyksiin. Flamenco-show oli ainutlaatuinen Palau de la Musica Catalanassa.

Suosittelen lähtemistä työelämäjaksolle. Mukavuusaluuelta siirtyminen epämukavuusalueelle miljoonakaupunkiin
tuo haasteita, mutta myös antaa paljon ammatillisesti ja henkisellä tasolla unohtamatta fyysistä tasoa; sen verran
tuli kilometrejä lenkkareilla, kun nähtävää oli niin paljon ja iltaisin jalat olivat kipeät. Onneksi myös löysin lenkkipolut
Barcelonan ja Badalonan joen vierestä: oikein unelmapaikka aurinkoisella säällä.

Verkostojen rakentaminen ei synny ilman, että Jedusta ei mennä paikanpäälle ja luoda suhteita konkreettisesti. On
erittäin arvokas asia myös opiskelijoille, että työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö voidaan tehdä
ulkomailla. Olisin mielelläni mennyt alani töihin ulkomailla, mutta verkostojen puute Espanjaan oli esteenä. Tämän
matkan tuloksena uskon, että verkostoja voidaan Jedussa hyödyntää tulevaisuudessa.
Kv-koordinaattori, opettaja, KTM Merja Räihä on ollut Liiketalouden yksikössä aikaansaava organisaattori, hän auttaa
opiskelijoita ja opettajia kv-asioissa. Suosittelen ottamaan häneen yhteyttä, jos haaveilet vaihdosta ulkomaille!
Autan myös oman verkostoni suhteiden avulla Badalonan ja Barcelonan kontakteissa. Liiketalouden opiskelijat ovat
päässeet tänä vuonna myös Euroscolassa käymään Frankfurtissa ja Strassburgissa. Luokissa on jo nyt innokkaita
opiskelijoita lähdössä seuraavana lukukautena ulkomaille.

Kuvat: Arkkitehti Antonio Gaudin, Barcelonan kaupungin suunnittelijan luomuksia

