
ESPANJA 
Lounaskahvila, Torrevieja  
5.1.-1.2.2015 
Keski-Pohjanmaan ammattiopiston liiketalouden opiskelija 
 
 
Olimme työssäoppimassa lounas-kahvilassa. Meidät otettiin todella hyvin vastaan ja työ oli 
mielekästä. Työ oli enimmäkseen ravintola/tarjoilualaa, sekä tietysti asiakaspalvelua. 
Lounas-kahvilan omistajien lisäksi ei ollut muita työntekijöitä. Asiakaskuntaan kuului 
enimmäkseen suomalaisia eläkeläisiä sekä turisteja. Jonkun verran kävi myös 
espanjalaisia asiakkaita.  
 
Työtehtäviin kuului kahvin keittoa, siivousta, astioiden blokkausta pöydistä, lounaan ja 
aamiaisen valmistelu sekä poisottaminen, kirjalainausten ja palautusten ylösotto, roskien 
vieminen, rahastus jne. Työaikamme oli vaihtelevasti klo. 09.00/10.00 – 16.00. 
Työskentely oli aikalailla samanlaista kuin Suomessa, tietysti eroavaisuuksia oli 
esimerkiksi lounaan tarjoilu, joka oli vasta puolenpäivän jälkeen, kun Suomessa se on jo 
klo 11.00. 
 
Kahvilassa tarjoillaan aamupalaa klo. 9.00 – 11.00. Aamupalalla on leipää, rahkaa, 
tuoreita hedelmiä, muroja yms. Aamupalan hinta on 3,50 €, ja aamiaisen lisäksi kahvi 
maksaa vain 1 €. Lounas on pöydässä espanjalaiseen päivällisaikaan, eli klo. 13.00 – 
15.00. Lounaalla syödään suomalaisia perinteisiä kotiruokia, kuten hernekeittoa, kalaa, 
yms. Lounas maksaa 8,50 € (keittoruoka vain 6 €). 
  
Asuimme lähellä työpaikkaa, ehkä noin kilometrin päässä. Matkaan kului n. 15 min, minkä 
takia työmatka taittui hyvin kävellen. Asunto oli oikein siisti, mutta sieltä oli pitempi matka 
ns. ”rantakadulle”, jossa oli ravintoloita ja muutama kauppa yms. lähellä Torreviejan 
keskustaa. Lisäksi asunto oli espanjalaisen kesäasunto (pohjoispuolen asunto), minkä 
takia siellä olikin todella viileää. 
 
Vapaa-ajalla kävimme paljon keskustassa kuluttamassa aikaa ravintoloissa ja paikallisissa 
kaupoissa. Kävimme kävelyllä monesti 2 kilometriä pitkällä aallonmurtajalla, mistä oli 
upeat näkymät merelle. Kävimme myös suuremmissa ostoskeskuksissa Habanerasissa ja 
Zenia Boulevardissa, jossa oli n. 160 liikettä. Zenia Boulevard oli hieman kauempana 12 
kilometrin päässä. Tutustuimme paikallisiin, sekä muista maista lomalle tulleisiin nuoriin. 
Muutamaan suomalaiseenkin nuoreen tutustuimme. 
 
Espanjalaiset ovat paljon avoimempia ja puheliaampia kuin Suomessa. Monissa paikoissa 
osattiin muutamia suomenkielisiä sanoja, kuten kiitos, hyvää ruokahalua, yms. Paikallisia 
ruokia olivat erilaiset tapakset, valkosipulikeitto eli sopa de ajo, erilaiset juustot, gazpacho, 
jne. Kahveilla oli myös omat nimensä, kuten: 
Americano – musta kahvi 
Café con leche – kahvi maidon kera 
Cortado – pieni musta kahvi 
Bombon – kahvia, jossa tilkka tiivistemaitoa 
  
Työssäoppimisjakso antoi paljon mietittävää ja uusia kokemuksia, sekä avarsi omia 
näkökulmia. Lähtisin ehdottomasti uudestaan, jos olisi mahdollisuus. Opin paljon 
ammatillisesti, sillä tämä oli ensimmäinen kerta, kun olin kahvilassa töissä. Uskon, että 



monet työnantajat arvostavat ja katsovat eduksi ulkomailla suoritetun työharjoittelun. 
Suosittelen kaikkia, joita vähänkään kiinnostaa nähdä erilaista kulttuuria, lähtemään 
rohkeasti. Aion varmasti mennä käymään Espanjassa uudestaankin. 


