
ESPANJA 
Kahvila, Torrevieja 
2.11.-30.11.2014 
Keski-Pohjanmaan ammattiopiston liiketalouden opiskelija 
 
Olin jo kauan haaveillut työharjoittelusta ulkomailla, mutta ajatus oli tuntunut kaukaiselta ja 
pelottavalta. Lukiossa yhden motivoivan oppitunnin jälkeen päätin, että minun on vain 
lähdettävä. Kerroin suunnitelmastani opiskelutoverilleni ja hänkin innostui asiasta. 
Päätimme yhdessä hakea ulkomaille työssäoppimaan.  
 
Työssäoppimispaikan valintatilanteessa katsoimme vaihtoehtoja ja hetken mielijohteesta 
Espanja tuntui vaikuttavan kaikista parhaimmalta vaihtoehdolta sen lämpimän ilmaston, 
hienon kielen ja rennon kulttuurin vuoksi. Kun tieto Espanjaan pääsystä tuli, aloimme heti 
innostuneina suunnittelemaan ja järjestämään asioita matkaa varten. Mukaan lähti myös 
luokkatoverimme. 
 
Lensimme Alicanten lentokentälle, josta me jatkoimme matkaa Torreviejaan bussilla. 
Torrevieja sijaitsee Espanjan itärannikolla, sen eteläisemmässä osassa. Siellä meitä oli 
odottamassa vuokra-asuntomme välittäjä, joka vei meidät omalla autollaan asunnollemme 
ja opasti kaiken tarvittavan asuntoon, elämiseen ja työpaikalle löytämiseen liittyvän. 
Lähdimme heti ensimmäisenä iltana tutustumaan paikalliseen kiinalaiseen ravintolaan. 
Käytäntö siellä oli erilainen. Hygienia ei ollut niin isolla sijalla, ja yrityksen omistava perhe 
vietti aikaa ravintolassa. Ruoka oli hiukan erilaista, mutta hyvää. 
 
Kahvilassa myydään kahveja, leivonnaisia, virvoitusjuomia, alkoholijuomia ja lisäksi on 
kattavat aamiais- ja lounasnoutopöydät. Kaikki ruoka ja leivonnaiset ovat omistajien 
tekemiä, joka nostaa paikan arvoa entisestään. Torreviejassa asuu paljon suomalaisia 
eläkeläisiä, joten myöskin kahvilalla oli paljon vakioasiakkaita, jotka kävivät päivittäin 
kahvilassa ja istuivat monta tuntia vain nauttien hyvistä juomista, ruoista ja seurasta. 
 
Eniten työpaikassa ihmetytti muun muassa, että vaikka olimme alaikäisiä, saimme myydä 
ja tarjota alkoholituotteita. Myös se tuntui kummalliselta, että  omistajat ja asiakkaat 
kiroilivat välillä aivan ”estoitta”, eikä sitä paheksuttu. Myöskään hygienia ei ollut niin isolla 
sijalla kuin Suomessa se on. Minulla ei ole hygieniapassia, mutta sain silti auttaa kerran 
ruoan valmistuksessa hieman. Kahvilassa kuitenkin oli todella hyvä hygienia verrattuna 
muihin paikallisiin kahviloihin ja ravintoloihin. 
 
Ihmisten ystävällisyys ja auttavaisuus oli mukava kokea. Esimerkiksi kerran seisoimme 
vain bussipysäkillä ja tutkimme aikatauluja, kun yksi espanjalainen tuli heti kysymään että 
minne olemme menossa ja hän opasti meitä parhaansa mukaan. Vastaantulijoiden 
tervehtiminen oli aivan normaalia. Myös suomalaiset tuntuivat olevan paikan päällä 
erilaisia kuin täällä Suomessa. He olivat avoimempia ja auttavaisempia. Erään kerran 
tulimme jopa samaa matkaa tuntemattoman suomalaisen kanssa kaupasta kotiin. Ja 
muutamia kertoja menimme töistä kotiin asiakkaiden kanssa samaa matkaa. 
 
Espanjassa on käytössä eurot, mutta Suomeen verrattuna siellä on halvempaa etenkin 
ruoka ja taksi. Monesti yllättyi kaupassa kuinka vähän ostokset olivat maksaneet. Vaikka 
kaikki tuntuu olevan halvempaa, kannattaa tulevien Espanjassa opiskelevien ottaa 
rahoista heti talteen jonkun verran rahaa minkä tietää tarvitsevansa loppuaikana 
esimerkiksi paluumatkaan. Kannattaa ehdottomasti ottaa kamera mukaan, koska hienoja 



muistoja on varmasti luvassa. Ja kannattaa olla huolella tavaroidensa kanssa joka sekunti. 
Minulta onnistuttiin varastamaan reppu ja sen mukana kännykkäni ja muita tavaroita, kun 
silmäni vältti muutaman sekunnin. Espanjalaiset ovat ystävällisiä, mutta aina ei tiedä onko 
jonkun hymyn takana muutakin kuin vain ystävällisyyttä.   
 
Koen, että työssäoppimisesta ulkomailla oli hyötyä todella paljon. Sain rohkeutta lähteä 
myöhemminkin ulkomaille, opin kieltä, matka opetti minua ammattiani varten etenkin 
asiakaspalvelun kannalta ja opin hieman espanjan alkeita. Oli hienoa nähdä erilaista 
elämää ja ottaa oppia. Työpaikalla opin paljon kahvilatoimintaan liittyviä asioita, 
suurimpana niistä itse kahvien teon. Kahvilassa työskenteleminen herätti minussa 
innostuksen kahvilan perustamisesta joskus tulevaisuudessa. 
 
Matka tuli niin yllättäen eteen, etten osannut odottaa hirveästi muuta kuin mukavia 
muistoja, hieman espanjan kielen oppimista, lämpimiä ilmoja sekä työtaitojen oppimista. 
Kaikki nämä odotukset täyttyivät, tosin lämpimiä ilmoja ei riittänyt enää kovin paljoa 
loppuajasta. Reissu oli kuitenkin erittäin onnistunut.   


