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Työskentelin lehtikustantamossa. Oman alan tehtäviä oli aika vähän, ja jos en muuta 
oppinut, niin ainakin opin käyttämään Photoshopia espanjaksi!  Pääasiassa työnkuvaani 
kuuluivat kuvien muokkaus, galluppien teko, valokuvaus, nettiuutisten kirjoittaminen sekä 
toimistopuolelle kuuluvat tehtävät kuten; lehtien pussittaminen, tarroittaminen ja 
kirjekuorien lähettäminen.  
 
Työpaikka itsessään oli erittäin mukava ja siisti paikka. Työntekijät olivat kaikki naisia, 
lukuun ottamatta yhtä espanjalaismiestä. Ilmapiiri oli mukava ja rento, sen kaltaisessa 
työpaikassa oli erittäin kiva työskennellä. Työntekijät olivat mukavia ja auttoivat jos oli 
jotain ongelmaa tai jotain kysyttävää. Viimeisellä työviikollani sain seurakseni toisen 
harjoittelijan. Aika tuntui etenevän heti paljon nopeammin, kun sai tehdä töitä jonkun toisen 
seurassa ja oli enemmän oman ikäistään juttuseuraa!  
 
Mukavimpia työpäiviä olivat ne, jolloin sai matkustella Espanjassa. Tein muutaman 
kuvausreissun junalla viereiseen kaupunkiin, jossa vietin päivän. Matkustaminen oli vain 
pelkkää plussaa tylsässä työpäivässä! 
 
Ollessani Espanjassa, tunsin aikuistuvani paljon. Jouduin elämään itsenäistä elämää, jota 
suomessa ei ole tullut koettua. Täytyi miettiä, kuinka paljon rahaa käytti minäkin päivänä, 
suunnitteli mitä söisi sillä viikolla, teki itse ostokset, pesi pyykit ja siivosi. Ja juuri kun pääsi 
arkeen kiinni, täytyi lähteä takaisin Suomeen.  
 
Matkan aikana opin myös arvostamaan sitä mitä minulla oli, esimerkiksi ystävät ja perhe. 
Olen huomannut itsestäni, että olen paljon avoimempi ja sosiaalisempi kuin lähtiessäni. 
Espanja tuntui tekevän ihmeitä myös itsetunnolleni. Espanjasta sain muutaman erittäin 
hyvän ystävän, ja pidämme yhteyttä vieläkin.  
 
Kielitaitoni on parantunut huomattavasti. Englantia joutui puhumaan joka päivä, ja aina 
oppi jotain uutta. Espanjankieltä ei tullut paljoa opittua, muutama lausahdus tai sana 
korkeintaan. Mutta suunnitteilla olisi mennä espanjankielen kurssille! Espanjan kielitaidolla 
olisi välillä ollut kovaa tarvetta, paikalliset kun ei oikein ymmärrä muita kieliä ja silloin oli 
hankala kommunikoida ihmisten kanssa. Onneksi aina joku auttoi tulkkaamaan!  
 
Kaiken kaikkiaan tämä oli mahtava kokemus ja en tule koskaan katumaan sitä että lähdin 
tähän mukaan. Opin paljon itsestäni, opin elämään pienelläkin budjetilla, sain hyviä ystäviä 
ja paransin kielitaitoani! Oli hienoa myös tietää minkälaista on työskennellä muuallakin 
kuin Suomessa, minkälaisia työtapoja Espanjassa on, ja miten paljon suomalaisia 
Fuengirolassa on! Siellä päin Eurooppa ihmiset tuntuvat paljon iloisemmilta ja 
sosiaalisemmilta kuin täällä Suomessa. Ehkä se johtuu lämmöstä ja auringosta! 
 
Jos minulle tulisi vielä vastaan tällainen mahdollisuus, ehdottomasti lähtisin mukaan ja 

suosittelen lämpimästi muillekin.     


