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ENSIMMÄINEN PÄIVÄ 

LENTO TALLINNA-FRANKFURT-SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Lento lähti Tallinnasta 21.4 aamulla 6.10. Edellisenä päivänä oli 

anopin 60 synttärit, eli olin aika väsynyt. Mutta onneksi kaikki 

sujui ja lento ei myöhästynyt, ei Tallinnasta eikä Frankfurtissa. 

Frankfurtissa oli vaihtojen välissä 5 tuntia vapaa aika. Frankfurtin 

lentokenttä on aika iso, 

kahden terminaalin välissä 

on vissiin puolen 

kilometrin tunneli, tai 
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ainakin näytti siltä. Mulla meni tunti jo uuden portin etsimisessä! 

Kerkeesin hyvin syömään ja muuten lepäämään.  

Kello 16.05 olin Santiago de Compostela lentokentällä. 

Lentokentälle tuli vastaan Politecnico Santiago de Compostela 

opettaja Uxio, hänellä oli mukana muistaakseni kaveri, tai oliko se 

myös rehtori siellä. Se puhui vähän Englantia. Mä en tiennyt 

sanakaan Espanjaksi. Asunnon osoite oli tiedossa ja ajettiin sinne.  

Päästyäni asuntoon, omistaja ei ollut paikalla, vaan joku 

ranskalainen 

mies, toinen 

vuokralainen oti 

mut vastaan ja 

antoi huoneen 

ja avaimet.  

Pakkasin tavarat 

kaikki auki ja 

laitoin kaappiin. 
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Otin heti kuvan ikkunasta. Sen jälkeen kauppaan ruoka ostokselle. 

Ensimmäisenä huomaasin, että viini on todella halpa täällä. 

Kaupassa oli tosi vaikea, kun eikukaan puhunut Englantia. Ja 

Espanja kuulosti tosi hassulta. Ostoksien jälkeen oli pakko mennä 

nopeasti lenkille. Lenkkeilyvaatteet päälle ja menoksi. Kuulokkeet 

päässä kuuntelin äänikirjoja ja 

juoksin ympäri kaupunkia kunnes 

olin kuuluisan katedraalin edessä. 

Siinä oli tällähetkellä 

korjausrakentaminen keskeen.  
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Illalla, treeni jälkeinen suihku toi ylletyksen. Siinä ei ollut suihku, 

pelkkää hana. Ja ammeessa ei ollut korkkia, että olisi saanut olla 

sielä. Ei se haitta. Mut vähän aika kun oli vettä tullut ammeeseen, 

huomaasin, että ei se menee pois, se oli tukossa, kaikki lika mikä 

oli jo sielä, tuli takaisin ylös. Eli, aika huono tapa pestää itseni. 

Sain nopsa jotenkin pesty ja heti uuttaa asuntoa etsimään netistä. 

Sunnuntai aamu 22.4 löysin www.milanuncios.com sivulta yhden 

ja laitoin whatsapp viestin. Viestittely oli kaikki käännösohjelman 

avulla. Heti kun tuli joo vastaus, pakkasin tavarani ja osoite 

Google Mapsiin. Kävelin melkein 4 km matkalaukun ja repun 

kanssa. Tiellä löytyi yksi kebab paikka, Alibaba. Kebabi maksoi 

2,99, sain ilmaisen pepsin vielä. Kävin siinä vielä monta kerta sen 

jälkeen.  

Asunnossa ei ollut taas 

omistaja paikalla, mutta 

oli hänen kumppani. Se 

oli 24 vuotias Galitia 

opiskelia Jean Paul. 

Jostain Afrikasta, mut 

asunnut kauan 

Ranskassa. Näytti mulle 

missä mun huone on ja 

antoi avaimet. Olin 

tyytyväinen 

vaihtoasuntoon. Oma 

WC ja kylppäri. Omistaja 

en ole nähnyt muuten 

kertakaan. Se on töissä 

aina kello yhteen yöllä.  

 

 

http://www.milanuncios.com/
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ENSIMMÄINEN TYÖPÄIVÄ 

23.4. 

Opettaja Uxio tuli mua hakemaan uudesta paikasta, olin lähettänyt 

edellisenä päivänä osoiten tekstarilla. Mentiin tapamaan yrityksen 

omistaja, mihin olin menossa harjottelemaan. Firma on Viplaro 

S.L. Siinä on 4 työntekiä, kaikki tietää ja osaa sähköasennukset, 

mut kaikilla on oman ala, yksi (Chema, kenen kanssa olin 

enimmäkseen) on vain sähköasentaja, toinen (Suso, Jesus) tekeen 

sekä sähkötöitä että LVI hommia, kolmas (Puga) tekee sähkö ja 

elektroniikka ja myös heikkovirta ja muut data asennukset.  

Allekirjoitukset paperiin, työvaatteet päälle ja Suson kanssa 

mukaan. En ymmärtänyt mitään, mitä he puhuivat. Sanoin 

transatorin avulla, että It’s going to be fun! Se vaan nauroi.  

Työmaa oli Gastronomico Santiago de Compostela. Siihen 

päästyäni, menin Cheman kanssa hommiin. Hän antoi minulle 

kypärän ja liivin. Joka päivä tuli opetettu englantia heille ja 

opeteltu espanja itse. Työ itse oli enimmäkseen kaapelin veto. 

Kaapelikoko oli sama. 1,5 ja 2,5mm2. Valoille 3x1,5 ja pistorasiat 

3x2,5. . Putket on laitettu kattoon propuilla ja nippusiteilla.  
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Laitettiin rasioita ennen laatoitusta ja 
rappausta.  
 
 
 
 
 
23.4   
Yrityksen omistaja otti mut illalla 17.30 kyytiin ja mä luulin että se 
vie mut asunnolle, mut ymmärsin väärin, mentiin käymään  
juustotehtaalla. Pieni tehdas mutta tuotto oli iso.Tarkistettiin  
Powerstar energysaving laitteita  ja  kuuman veden sensorin 
säätöjä.  
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Juustotehtaalla  tapaasin yhden energiasäästö yhtiön Reduce 
Solutiones de Ahorro Energetico omistajan Bruno, se tekee Viplaro 
kanssa yhtistyötä ja hän puhui täydellista englantia. Hän vei mut 
asunnolle myöhemmin ja sovittiin, että olen seuraavan päivän 
hänen kanssa kiertämässa tehtaita.  
Niin kun oli sovittu, hän otti mut kyytin aamulla 10 maissa ja 
mentiin tapamaan hänen yheistyökumppaneita. Käytiin aika 
mones eri yrityksessä. He myy Espanjassa Powerstar 
energiasäästö koneita ja tavaraa. Asentaa myös aurinkopaneleita.  
Hän kysyi, että haluaisinko mä mennää heidän perhen kanssa 
syömään lounasta. Otin vastaan kutsuun ja mentiin hakemaan 
hänen tytär koulusta. He asuvat maaseudulla, Hänen vaimon isän 
vanhassa omakotitalon osassa, mikä oli alunperin ollut pieni talo ja 
missä oli myös eläimet samassa. Eläimet ensimmäisellä kerroksella 
ja ihmiset toisella kerroksella. Melkein parisataa vuotta vanha talo. 
Oli kunnostettu 6-7 vuotta sitten. Ihanan hiljaista oli maaseudulla. 
He olivat muuten veganeja. Mutta, mä syön kaikkea, eli ei 
haitannut. Ruokailun jälkeen Bruno näytti talon toista osa. Sen 
vaimon isälle kuului3 eri talo isolla tontilla. Toiset olivat hänen 
veljellä. Viereisessä talossa oli viinikellari ja pieni kotiviinin tehdas.  
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Hän antoi yhden viinipullon mulle lahjaksi. 
Sielä tontilla oli kaikki niin kun 200 vuotta sitten. Kivipöytä ja 
penkit, kuvassa. 
 
 

 

 

Google Maps paikannin  

 

Näkymä Brunon etupihalta 
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25.4 

Jatkettiin Chema’n kanssa putkitus töitä Castronomico’lla ja 

kaapelin vetoja.  

 

Ruokapaikka oli heillä joka päivä sama. Bar Tordoya. He ovat 

siellä vissiin syönyt jo monta vuotta. Hinta oli lounaalle 1. lautanen 

7 € tai 2. lautasta 8,50 €. Me syötiin aina 1. Ja siihen kuului vesi, 

ihan mikä muu juoma, vaikka viini tai olut, leipä (sitä syötiin 

paljon) iso lautanen, missä oli aina 400-500g liha, kanafile tai joku 

muu, ranskalaiset, keitetyt perunat, riisi pasta ja salaatti. 

Jälkiruoka valinta oli jokapäivä eri mu lempparin nimi oli 

Grandmothers cake. Periaatteessa keksikakku suklaalla. Ja 

viimeiseksi kahvi. Kahvia sai ottaa niin kun meillä Lattena, ( cafe 
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con leche) tai mustana 

ja siihen he lisäävät 

aina Aguadriente. Joku 

paikallinen 

viinirypälekuorista 

tehty alkoholi.  
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Seuraavina päivinä tehtiin samoja hommia, lisäksi tuli tehtyä 

putkien asennusta ja kaapelihyllyjen asennusta varastokerroksilla. 
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Yhtenä päivänä aloitettiin kaapeliputkien asennus lattialle. 

Taipuisalla asennusputkella. Maasta putket ryhmäkeskukseen.  
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Joka toinen päivä kävin juoksulenkillä, 5-6 km.  Aina tuli otettu 

kuvia kun luonto on vähän eri kuitenkin.  
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Viimeisellä viikolla olin pari päivä Puga’n kanssa. Hän oli yhden 

maatilan tontilla tievalaistusta asentamassa. Tolpat oli hän 

aikasemmin Suso’n kanssa asentanut jo. Vedettiin kaapelit 

tolppien väliin ja toisena päivänä kytkettiin. Asennettiin myös 

maadoitus tolpat maahan. Maadoitus oli 6 mm2 kaapelilla. Hän 

kertoi yhden tarinan kun joku lapsi oli ottanut kiini valotolpasta ja 

oli kuollut sen takia, että maadoitus ei ollut kunnolla asennettu.   

Maatilan ja tontin omistajan traktori. 
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Kaikki sähkötarvikkeet haettiin Kilovatiogalicia-lta. 
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Viimeisellä työpäivällä työkaverit halusivat ottaa yhteiskuvan. Oli 

tosi mukava heiden kanssa töitä tehdä. Mutta tulevaisuudessa 

olen varmasti tulossa perheeni kanssa kesälomalle Santiago de 

Compostelaan. Täällä on paljon hienoja paikkoja. Ja varmaan 

tapaamaan ”vanhoja” työkavereitaan.  Me gusta Santiago de 

Compostela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta la próxima 


