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Espanja, Torrevieja 1.4. – 13.5.2017 

Työpaikka: ProJenni Travels ja 

Cafe Ella/Torremarket 

 

Jo opiskelujen alussa meille ilmoitettiin, että olisi mahdollista lähteä työssä- 

oppimaan ulkomaille. Hetken mietittyäni päätös oli kuitenkin helppo, miksi ei? 

Opettajani suositteli suomalaista kahvilaa Espanjan auringon alta ja se kuulosti hyvin 

lupaavalta, joten tartuin siihen. Opettajan kanssa katsoimme yhdessä lennot sekä 

löysimme asunnon Lago Jardinista 5,7km päästä TO paikasta. Harjoittelupaikkani oli 

siis ProJenni Travels golf -ja matkailupalveluiden asiakaspisteen lisäksi Torremarketin 

kahvila sekä suomalaisia herkkuja myyvä kauppa. 

Lentoni lähti Oulusta aikaisin aamulla, Helsingissä vähän myöhästyi lento, mutta 

muuten kaikki sujui moitteetta.  Kyytini oli odottamassa Alicanten kentällä ja matka 

asunnolle kesti tunnin. Hän esitteli asunnon ja luovutti avaimet. Asuntoon olin 

erittäin tyytyväinen, siisti tilava ja kaikki toimi. Suomalaisia asui paljon naapurissa ja 

alue oli rauhaisa ja viihtyisä.  Ruokakauppa Mercadona oli myös kävelymatkan 

päässä. 

Ennen lähdettyäni luin paljon kyseisestä TO paikasta. Sunnuntai päivä kului nopeasti, 

tutustuin asunnon ja harjoittelupaikan väliseen reittiin, joka paikan päällä oli 

sittemmin hyvin helppo ja selkeä osata. Päätinkin, että kulkisin kävellen, sillä säät 

olivat mainiot ja hyötyliikunnasta kävi matkan teko. Kävellen tämä reitti siis kesti 

tunnin. 
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Cafe Ella 

 

Torremarket 
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1.viikko 

Jo ensimmäisenä päivänä kun saavuin odottamaan rannalle työn alkamista, 

näkyi paljon koiran omistajia aamulenkillä. Työpäiväni alkoi 9.00 esittelin 

itseni ja annoin koulun tuliaiset sekä paperit toimiston puolelle. Tiina esitteli 

paikat ja pian olinkin jo opettelemassa eri kahvien tekoa. Rosa neuvoi minulle 

kahvilatoimintoja ja perehdytti muutenkin selkeästi, kuinka toimia tiskin 

takana. Pian tuli toinen harjoittelija Nancy, jolla oli myöskin ensimmäinen 

päivä. Myöhemmin tulivan 2 harjoittelijaa Jonna ja Eeva lisää, jotka olivat 

olleet jo 2viikkoa, he osasivat myös opastaa todella hyvin mm. kassan 

käyttämisen. Tällä hetkellä meitä oli siis 4 harjoittelijaa, joka oli tosi iloinen 

yllätys, sillä lähdettyäni luulin olevani ainut harjoittelija. Keittiön puolella 

silloin työskenteli Jennin eli ProJennin omistajan äiti Arja. Hän oli hetkellisesti 

tuuraamassa. George on myöskin kahvilan puolella työskentelemässä ja hän, 

Tiina ja Rosa osasivat Espanjan kielen, joten monesti joutuivatkin 

asiakastilanteissa tulemaan tulkiksi. 

 

Viikko jatkui iltavuorolla, jossa olimme Georgen ja Eevan kanssa. Illasta 

asiakkaita oli huomattavasti vähemmän. Minä ja Eeva hoidimme salin puolen, 

sammutimme kahvi koneet, vitriinin ja kylmäkaappien valot, pussitimme 

päivän pullat huomiselle yms. 

 

Keskiviikkoisin tuli Suomi kuorma, joten siinä oli jokaiselle puuhaa. Tuotteita 

vietiin pakkaseen, varastoon, hyllytettiin ja hinnoiteltiin. Pahvit litistettiin ja 

vietiin ulos roskiksen viereen. 

Tämä päivä oli siitä erikoinen, että palvelin ProJennin alkuperäisomistajia 

Kaijaa ja Karia. Kaija kertoi, että he perustivat yrityksen vuonna 2007 ia 

vuonna 2011 jäätyään eläkkeelle Jarkko ja Jenni ostivat yrityksen, johon 

sittemmin he ovat tehneet laajoja muutoksia kuten marketin ja kahvilan. 

Ensimmäisenä vapaa päivänä suuntasin kohti keskustaa ja suolajärveä. 
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suolatehdas/suolajärvi 

La Matan ja Torreviejan luonnonpuisto on noin 3700 hehtaarin kokoinen. 

Vaaleanpunainen Torreviejan järvi on noin 1400 hehtaarin kokoinen ja 

sinivihreä La Mata 700 hehtaaria. Molemmat yhdistyvät kanaalin kautta 

mereen.  Väri johtuu Halobacterium-bakteerin pigmentistä. Tätä samaa 

bakteerikantaa löytyy myös Kuolleesta merestä ja Salt Lake Cityn suuresta 

suolajärvestä. Väriä aiheuttaa myös levä nimeltään Dunadiella Salina, joka 

ajoittain värjää järven räikeän punaiseksi. 
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2.viikko 

Illassa olin Rosan kanssa, jos asiakkaita ei ollut, pyrin keksimään tekemistä. Täytin 

hyllyjä, pesin keittiön tai salin lattian ja siistein varaston puolta, vein roskat, putsasin 

kahvikonetta yms. 

Sunnuntaina olikin Formulat ja aloitin päiväni jo 7.00 Kahvila oli aivan täynnä ja 

hommaa riitti. Aamupalaa ja kahvia meni jatkuvasti. Klo 12.00 päättyi päivä ja 

ennätin vielä uudestaan käymään suolajärvellä/suolatehtaalla. 

Aamuvuorossa asiakkaita oli riittävästi ja moni tulikin aamupuurolle. Paljon 

asiakkaita riitti ja vakioasiakkaatkin alkoivat tulla tutuksi. Olin useasti 

terassivastaavana ja se oli mukavaa. Myöskin englanniksi tuli palveltua 

useampaan otteeseen ja pienen harjoittelun myötä sain otettua tilauksia 

myöskin paikallisista, Espanjan kielellä. Asiakkaat olivat ihania ja 

ymmärtäväisiä, moni asiakas jäikin positiivisesti mieleen, kuten Anneli jonka 

vakiotilaukseen kuului Cortado kahvi, sillivoileipä ja vesi. Sillivoileivät olivatkin 

erittäin suosittuja ja niitä meni eniten. Myöskin eräs islantilainen nainen, joka 

tykkäsi nimenomaan laihasta suomikahvista maidon kanssa sekä 

sillivoileivästä ekstra sipulilla ja tillillä. 

 

 
Auringonlasku aallonmurtajalla 

Vuonna 1999-2000 uusi aallonmurtaja, jonka päälle rakennettiin kävelykatu 

Paseo del Dique de Levante, "Auringonnousun aallonmurtajan kävelykatu", ja 

alle pyörätie.  Aallonmurtaja on pituudeltaan 1.500 metriä.  Se on rakennettu 

kivistä ja kävelykatu on tehty puusta ja teräksestä.  Kansirakenteen kyllästetty 

puutavara on Suomesta. 
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Illalla olin katsomassa pääsiäiskulkuetta, joka oli todella massiivinen 

tapahtuma. kadut olivat täynnä ihmisiä ja kulkueessa oli vauvasta vaariin 

ihmisiä ja soittokuntaa rummuista eri puhallin soittimiin. Puvustukseen oli 

panostettu sekä erinäisiin pääsiäisaiheisiin koristuksiin, joita kulkue kantoi. 

Paikalla oli myös paikallinen media. 

Lauantaina menin bussilla La Matan rannalle, josta kävelin rantaviivaa pitkin 

takaisin Torreviejan keskustaa. Tällä viikolla tuli vielä 2 harjoittelijaa lisää. 

Emilia ja Inari jotka olivat Nancyn luokkakavereita. 

 

 
Playa La Mata 

“Yksi puhtaimmista ja pisimmistä rannoista Torreviejassa” 

 

 
Pääsiäiskulkue 
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3.viikko 

Iltavuorossa, aamuisin rannalla lukemassa Espanjaa ennen kuin työt alkoivat. 

Kahvilan toiminta alkoi sujua jo todella hyvin, kassan käyttö oli helppoa ja 

tuotteet helppo muistaa. Keittiön puolella aloitti uusi työntekijä Kirsi. Vapaa 

päiväni kulutin Alicantessa, jossa kävin Santa Barbarassa. Toisena 

vapaapäivänä kävin myöskin Carrefourissa, joka oli lähes kuin Prisma ja vähän 

vaateostoksilla Habaneras nimisessä kauppakeskuksessa. 

 

 
Flamenco tanssi esitys Habaneraksessa 
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Alicante 

 

 
Alicante Santa Barbara’s Castle 

166 metriä meren pinnan yläpuolella Benacantil-vuoren huipulla sijaitsee 

linnoitus, joka katselee alas Alicanten kaupunkiin ja on yksi Alicanten 

tärkeimmistä nähtävyyksistä 
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4.viikko 

Työt sujuivat mukavasti ja työilmapiiri oli vaivatonta. Muiden harkkareiden 

kanssa myöskin tuntui sujuvan hyvin ja jonkin verran ehdimme myös vapaa- 

ajalla näkemään.  Tällä viikolla myös opettajani pääsi käymään työpaikalla ja 

juttelimmekin kuinka työt sujunut yms. Jonna oli esittelemässä paikkaa. 

 

 
Torrevieja keskusta 

 

 
Lago Jardin Allas baari 

 

 
Rantabulevardi, paseo alue tuli useampaan otteesen käveltyä läpi. 
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5.viikko 

Uudet aukioloajat 10-23.00 

Illasta asiakkaita ei juurikaan ollut, mutta toivottavasti kesää kohden ihmiset 

osaisivat tulla kahvilaan. Paljon on myös tulevaisuudessa muutoksia tulossa, 

sillä terassille tulisi juomatarjoilu sekä menut taittuisi myös Espanjan kielelle 

ja paikallista aamupalaa tulisi myöskin ja tapaksia. 

Keskustan puisto oli ehdottomasti yksi suosikkipaikoistani, siellä on paljon 

ankkoja, lokkeja, puluja kanoja, kyyhkysiä, riikinkukkoja sekä kilpikonnia yms.  

ja EU puistoksi sanotaan. Isot suihkulähteet ja vesialtaat linnuille ja paljon 

kauniita istutuksia. 

 

 
 

 
Park of Nations 

 



Essi Helala 
 

11 
 

Viimeinen viikko 

Maanantain Suomi – Tšekki ottelussa oli mukavasti väkeä. Jarkko paistoi 

kisastudiolle makkaroita, minä olin terassi vastaavana ja Nancy ja Rosa tiskin 

takana palvelemassa. Koko ajan töitä riitti ja ilta meni todella nopeaa. 

 

Koko 6. viikkoa meni todella nopeaa ja tykkäsin paikasta todella paljon. 

Asiakkaat varsinkin olivat ihania ja työtehtävät sopivan haastavia. Kesää 

myöten kuulemma marketin puolelle tulevaa suomi tukkua vähennetään ja 

kahvilan toimintaa tehostetaan. Jonkin verran ehtikin mennä espanjalaista 

aamupalaa eli Tostadaa, johon sisältyi vaalea leipä, kinkulla, tonnikalalla tai 

tomaatilla, voilla tai oliivi öljyllä. Aamusta varsinkin alkoi enemmän käydä 

paikallisia sekä ruotsalaisia ja brittejä huomattavasti enemmän. Mikä oli 

todella hyvä, sillä pääsi puhumaan englanniksi ja harjoittamaan espanjan 

kieltä. Varsinaista kulttuurishokkia en tuntenut kokevani, mutta totta kai se, 

että monet paikalliset eivät osanneet englantia loi omat haasteensa. 

 

 Monenlaista sai uutta oppia ja etenkin tunsin itseni paljon avoimemmaksi 

mitä Suomessa. Uskalsin puhua ihmisten kanssa ja se positiivisuus mikä 

monista huokui, tarttui myös itseeni. Jos ei muuta niin ainakin sitä toivon 

jakavani myös tulevissa työpaikoissa tai harjoittelupaikoissa. Toki myöskin 

minua on aina kiehtonut muut kulttuurit ja haluan tutustua mahdollisimman 

moniin ihmisiin ja ymmärtää heidän elintapojaan. Tämä harjoittelu on 

mahdollistanut sen. 

Miinuksena ehkä henkilökunnan paljous sillä hetkellä kun meitä 

harjoittelijoita oli yhtenä hetkenä parhaimmillaan 6 sekä vakiotyöntekijät. 

Siinä toisinaan oli miettiminen mitä tekisi. Lasi pullot ja pahvit kierrätettiin 

mutta muut jätteet menivät sekajätteisiin. 

 

 
Paluu matka sujui aikataulun mukaisesti 
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