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Olin työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa luokkakaverini kanssa. Työssäoppimis-
paikkamme oli Los Bolichesissa sijaitseva kirkon seurakuntakoti. Kävimme kotikäynneillä 
asiakkailla, jotka tarvitsevat apua. Asiakkaamme olivat pääsääntöisesti vanhuksia. 
Työtehtäviimme kuului  mm. juttelua, siivousta, perushoitotoimenpiteitä, asioiden 
hoitamista sekä ulkoiluttamista. Osallistuimme myös seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin.  
 
Olimme ystäväpalvelukoulutuksessa kaksi kertaa, joissa kerrottiin ja keskusteltiin 
muistisairauksista sekä päihdeongelmista. Kävimme kirkkovaelluksella Mijaksen kylässä ja 
kävimme kuuntelemassa tutkimuksen, jossa kerrottiin suomalaisista Aurinkorannikolla. 
Tutustuimme omaishoitoryhmään ja osallistuimme yhteislaulutilaisuuteen sekä pääsimme 
tutustumaan AA-kokoukseen. 
 
Seurakunnan yksi tehtävistä on auttaa ihmisiä vaikeissa elämäntilanteissa. Vaikka 
seurakunnalla onkin paljon vapaaehtoistyöntekijöitä, olimme silti varmasti avuksi. Uskon, 
että tulevina lähihoitajana pystyimme tarjoamaan sellaista apua asiakkaille, mitä kuka 
tahansa ei pysty esim. poistamaan tikkejä asiakkailta. 
 
Mielestäni ihminen oppii kaikkialla ja koko ajan uutta. Erittelemättä sen kummemmin, mitä 
tuli opittua, haluan mainita yhden mielestäni tärkeän asian. Tärkeä asia oli se, että 
asiakkaille oli aikaa. Viettäessä saman asiakkaan kanssa esim. viisi tuntia kerralla, 
sosiaaliset taidot pitää olla hallussa. Suuntaudun päihde- ja mielenterveystyöhön, jossa 
sosiaaliset taidot täytyy olla erityisen hyvät. Espanjassa piti ottaa enemmän vastuuta ja 
tehdä yksin päätöksiä, mikä oli hyvä asia. Koen, että työpanoksestani hyötyivät eniten 
asiakkaat, emme minä ja luokkakaverini tai seurakunta. Mielestäni onkin tärkeää, että 
asiakkaat saavat parhaimman hyödyn. 
 
Otin jonkin verran selvää etukäteen espanjalaisista tavoista ja kulttuurista, joten mitään 
ihan hirveitä yllätyksiä ei tullut. Suurin yllätys oli ehkä se, että Espanjassa terveydenhuolto 
ja reseptilääkkeet ovat pääsääntöisesti maksuttomia. Toki kuulin matkan aikana uusia 
asioita esim. espanjalaisista tavoista ja historiasta. Espanjalainen elämänrytmi on erilainen 
kuin Suomessa. Espanjassa elämä on paljon iltapainotteisempaa. Illallinen syödään 
myöhään ja pienet lapsetkin ovat kaupungilla myöhään vanhempiensa kanssa. Siestan 
aikoihin n. klo 14-17 useimmat kaupat ovat kiinni. Mielestäni espanjalaiset ihmiset ovat 
eläväisempiä ja värikkäämpiä mitä suomalaiset. Ihmiset koskettelevat ja suukottelevat 
enemmän toisiaan. Ei ole tavatonta nähdä esim. nelikymppisen pariskunnan suutelevan 
toisiaan kadulla. Espanjassa on tapana antaa poskisuudelmat kummallekin puolella 
nähdessä tuttuja. Itsekin tuli harjoiteltua tätä tutustuessa espanjalaisiin. 
 
Espanjan kieltä en ole opiskellut koskaan. Matkaa ennen ostin kaksi sanakirjaa. Niitä 
selailin vähän ennen matkalle lähtöä. Vaikka työskentelimme suomalaisessa yhteisössä, 
opin kieltä yllättävän paljon. Kävimme ulkona syömässä melko usein ja niissä tilanteissa 
opin ja käytin espanjan kieltä parhaani mukaan. Vapaa-ajalla muutenkin yritin käyttää 
espanjan kieltä mahdollisimman paljon ja olisi mukava oppia sitä lisää. Espanjan kieli on 
miellyttävä, sitä puhutaan useassa maassa ja se vaikuttaa kieleltä, jota ei olisi mahdoton 



oppia. Jos muuten ei tule mahdollisuutta opiskella kieltä, haluaisin edes itsenäisesti 
opiskella lisää. Olen myös melko varma, että tulen vierailemaan uudestaan Espanjassa ja 
mahdollisesti myös muissa espanjankielisissä maissa. 
 
Kaikista matkanjärjestelyistä vastasimme itse, koska niin halusimme. Niin sai itse valita 
esim. mieluisimmat lennot. Yhden asian voisin mainita tulevia ulkomaille lähteviä 
opiskelijoita ajatellen. Saimme luokkakaverini kanssa tietää mielestäni melko myöhään, 
että pääsemme työssäoppimaan Espanjaan. Olisi ollut parempi tietää aikaisemmin, jotta 
lennoissa ja asunnossa olisi ollut useampia ja halvempia vaihtoehtoja. 
 
Kaiken kaikkiaan reissu oli todella mukava ja antoisa. Olen tyytyväinen, että lähdin 
Espanjaan. Voin suositella kaikille lähtöä ulkomaille työssäoppimaan. 
Työssäoppimispaikkana ulkomailla ei välttämättä opi niin paljon kuin Suomessa, mutta 
kokonaisuutta ajatellen oleskelut ulkomailla antavat niin paljon enemmän. Nämä ovat 
sellaisia reissuja, jotka todennäköisesti muistaa koko loppuelämänsä ajan. 
 


