
Kokkolan ammattiopiston elintarvikealan opiskelija 

Asuntomme sijaitsi neljännessä kerroksessa. Tilaa meillä oli 54 neliötä ja asunnossa oli erikseen 
vessa, keittiötilat, olotilat, makuuhuone ja oma terassi. Asuntomme oli aivan mielettömän hieno, 
vaikkakin melko kylmä. Sijainti ”tukikohdallemme” oli aivan erinomainen. Kaupunki oli 
kävelymatkan päässä, ja ruokapaikka sekä nettikahvila aivan nurkan takana. 

Muutama päivä kaupunkiin tutustumisen jälkeen oli aika aloittaa työt norjalaisessa leipomossa. 
Liikkeen omistaja haki meidät koko harjoittelujakson ajan asuntomme edestä, sillä Torreviejan 
kadut eivät välttämättä ole kaikista turvallisimpia yöaikaan. Työaikamme leipomossa alkoi klo 
00.50, ja työt päätettiin päivästä riippuen noin klo 5.00–6.30. Omistajan lisäksi leipomossa 
työskentelee myös hänen poikansa, joka on 18-vuotias. 

Leipomossa pääsimme tekemään monipuolisesti erilaisia leipomon töitä. Rutiiniksi muotoutui selvä 
työjärjestys: ensiksi kaikki leivät, sitten leivonnaiset ja lopuksi täytekakut. Meidän 
”leipäbravuuriksi” muodostui seesam- ja unikonsiemensämpylät, Danish ”mörk bröd” sekä 
moniviljavuokaleipä. Leivonnaisissa käytettiin valtava määrä kermaa. Suomalaisia laskiaispullia 
muistuttaviin sämpylöihin laitettiin kermaa ainakin kolminkertainen määrä kotimaisiin verrattuna. 
Teimme kaverini kanssa näytteille suomalaisia korvapuusteja, jotka omistajan pojan mielestä näytti 
ihan etanoilta! 

Kaikista parhaiten opin tekemään marsipaanipäällysteitä leivoksiin sekä täytekakkuihin. Espanjassa 
oli poikkeuksetta kaikissa kakuissa marsipaani, koska se ei lässähdä niin kuin kermapäällys voisi 
tehdä. Toisin kuin Suomessa, leipomon kakut koristeltiin erivärisillä gelatiineilla sekä suklaalla. 
Etenkin suklaalla koristelua aion jatkaa myös täällä, sillä onnistuessaan suklaakoristelu on erittäin 
näyttävä. 

Torreviejan kaupunki oli erittäin viehättävä ja mukavan rauhallinen, vaikka onkin turistikaupunki. 
Satamassa oli uskomattoman hienoja aluksia, ja kaupungissa ja sen ympäristössä on paljon nähtävää 
etenkin kesäaikaan kun kaikki nähtävyydet ovat auki. Lämpötila reissumme aikana vaihteli +10 - 
+20 °C:n välillä. Vaikka mittari lämpölukemia näyttikin, ei merituulen tuiverruksessa aina kovin 
helteiseltä tuntunut. Harjoittelujakson aikana näimme kaupungissa mm. ystävänpäivän juhlintaa 
sekä kaupunkimaratonin, mutta harmittavasti sambakarnevaalit olisi ollut päivä meidän lähtömme 
jälkeen. 

Ulkomailla työssäoppiminen antoi minulle paljon ideoita ja ajatuksia oman alan töihin. Espanjassa 
opittuja juttuja on jo keritty soveltaa Suomen leivoksiin. Ulkomaille lähtö toi lisää itseluottamusta 
ja varmuutta töiden tekoon: ”I can do it!”. Harjoittelun jälkeen on mukava työskennellä Suomessa, 
kun täällä on hieman eroja hygieniassa, sekä tietenkin omalla kielellä on helpompi kommunikoida. 
Reissun aikana kielitaito parani huimasti, sillä jatkuva englanninkielen käyttö paransi sanavarastoa. 
Jos vain voisin, lähtisin uudelleen ulkomaille työssäoppimaan. Reissu oli hieno kokemus, jonka 
muistan varmasti koko loppuelämäni. 
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