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Saavuin Espanjan Galiciaan, Ourensen kaupunkiin lauantai-iltana 25.1. Matka kulki Lontoon, Barcelonan sekä 
Santiago De Compostelan kautta. En tiennyt kohteesta juuri mitään ennen lähtöäni, enkä ollut käynyt Espanjassa 
aiemmin.  Netistä löytyi heti mielenkiintoista tietoa matkakohteesta. Galician alue yleisesti on tunnettu vehreämpänä 
kuin muu Espanja, ja siellä on yllättäen paljon vaikutteita kelttiläisyydestä. Galiciassa sijaitsee pieni kaupunki 
nimeltä Fisterra, joka ennen Columbuksen ristiretkiä tunnettiin pisteenä, johon maailma päättyisi. Lisäksi sain 
selville, että alue on hyvin sateinen, ja asukkailla on espanjan lisäksi oma kieli nimeltä galego. Oli kiva lähteä 
paikkaan, josta ei ollut juurikaan odotuksia tai ennakkoluuloja.  

 

Asuin Sabelan luona huoneessa, jota hän vuokrasi Airbnb –toiminnan 
kautta. Asumismuoto oli ainakin minulle onnistunut kokemus, sillä tulin hyvin 
toimeen omistajan ja muiden asukkaiden kanssa. Aluksi talossa majoittui 
kanssani espanjalainen opettaja, ja seuraavaksi toinen Erasmus-opiskelija, 
Bohdan Saksasta. Tylsää talolla ei ollut, sillä Ukrainassa syntynyt Bohdan 
tiesi todella paljon juttuja myös Suomesta! Lisäksi aiheet pyörivät politiikan, 
urheilun ja yleisen maailmantilanteen ympärillä. Huomasin heti saapuessani, 
että espanjalaiset ovat hyvin avoimia asioistaan.

Ourensen kaupungin kukoistus alkoi noin 2000 vuotta sitten, kun  
roomalaiset perustivat kylpylän kuumien lähteiden luokse. 
Jäänteiden virtaus on edelleen yksi Euroopan  suurimmista.

Näkymä Montealegren luontopuistolta, jonka lähettyvillä majapaikkani sijaitsi.



Maanantaina aloitin työt etukäteen sovitussa yrityksessä. Tutustuin moniin ihmisiin, joista läheisemmäksi minulle muodostui toinen harjoittelija nimeltä David. Töissä pääsin käyttämään 
Autocadia ja SketchUpia, joiden perusteet olin oppinut syyslukukaudella Variassa. Kaikki ei kuitenkaan mennyt nappiin, ja ilmeni että minun täytyisi vaihtaa työssäoppimispaikkaa. Kaksi päivää 
Gomez Crespolla olivat kuitenkin täydellinen sukellus uuteen kulttuuriin. Esimerkiksi työajat olivat klo 8.30-13 ja 15.30-19.30, ja työtahti ja -ilmapiiri todella kova. Vaikken ollut  odottanut sellaista 
tapahtuvan niin nopeasti, en vaipunut epätoivoon, sillä koin tehneeni parhaani yrityksessä. Myöhemmin olin todella iloinen yrityksen rehellisyydestä, sillä matkani olisi ollut aivan erilainen, mikäli 
olisin viettänyt sen kokonaan tässä paikassa.  

Seuraavat päivät menivät tutustuessa kaupunkiin, ja tehdessä muita kouluprojekteja Espanjasta käsin. 
Sain paljon uusia amerikkalaisia tuttuja, kuten Elenan, joka esitteli minulle galicialaisten 
kansallissoittimen, gaitan. Se oli todella hieno kokemus, sillä se oli yksi esimerkki alueen kelttiläisestä 
kansanperinteestä. Jenkkien kanssa kiersin turistinähtävyydet, ja sain kuulla kaiken muun mahdollisen 
Ourensesta, sillä he olivat viettäneet siellä jo puoli vuotta. Oli rentouttavaa viettää aikaa samanikäisten 
kanssa, ja kommunikoida yhteisellä kielellä. 

Iltaisin opetin Sabelalle englantia, ja hän kertoi lisää Galiciasta. Hän oli hyvin tarkka turvallisuudesta, sillä 
alueella oli omat ongelmansa. Ourensen kaupungissa en kokenut oloani turvattomaksi, sillä esimerkiksi 
kulkuyhteydet olivat helpot. Asuminen ei ollut yhtä itsenäistä kuin mihin olin tottunut Suomessa, mutta olin 
kiitollinen, että alueen tilanteesta oltiin rehellisiä. Kuuntelimme myös paljon espanjalaista musiikkia, kuten 
Pablo Lópezia.



Minulle kerrottiin uuden työssäoppimispaikan löytymisen vievän jonkin aikaa. Ongelmana oli se, ettei sisustusalan markkinat 
alueella olleet kovin suuret. Lisähaastetta toi se, etten puhunut espanjaa, eikä moni alalla osannut sen sijaan englantia.  

Pääsin paikalliseen kouluun CIFP A Farixaan rakennusalan opintoihin odottamaan uuden paikan löytymistä. Luokalla opiskeli 
todella erilaisista taustoista tulleita ihmisiä, ja ikäjakauma oli 16-32 vuotta. Yksi nainen oli alun perin Venezuelasta, ja kaksi 
miestä Portugalista, joten he ymmärsivät vielä syvemmin elämääni uudessa kulttuurissa. Ryhmä oli hyvin energinen, ja 
toisinaan sain selitellä suomalaisen rauhallista luonnettani. Monet eivät tienneet Suomesta mitään, ja osa tiesi 
sääolosuhteista sekä koulutuksen tasosta. Mahtuihan joukkoon myös yksi metallibändifani, joka taisi tietää suomalaisesta 
musiikista enemmän kuin minä! Myös he oppivat paljon minulta, sillä esimerkiksi yleinen väärinkäsitys oli se, että ainoa 
Suomessa puhuttu kieli olisi englanti. Koko luokka otti minut äärimmäisen hyvin vastaan kielimuurista huolimatta, ja sain 
paljon ystäviä, joiden kanssa pidämme yhteyttä edelleen.  

Uusi työpaikka löytyikin yllättävän nopeasti, sillä opettajamme Diagon sisko toimii sisustusarkkitehtina. Loput ajasta toiminkin 
Diana Bustillo De La Fuenten kanssa hänen yrityksessään DiDStudiossa. Diana piti tärkeänä, että jatkan opintoja luokan 
kanssa kaksi kertaa viikossa. Raksatunneilla teimme väliseiniä, joita olen myös tehnyt aiemmissa opinnoissani Suomessa. 
Se oli kuitenkin hyvää kertausta, sillä käytimme runkomateriaalina terästä, kun olin aiemmin tehnyt töitä lähinnä puun kanssa. 
Teoriatunneilla kävimme alakaton asennusta, ja rakennusalaa ohjaavaa lainsäädäntöä Espanjassa. 

Revontulet jaksoivat puhututtaa koko matkani ajan. Kuvassa luokkalainen pitää kädessään kuvaa Lapista, 
joka on ollut hänen pitkäaikainen unelmakohde. Saa nähdä, kuinka pian saan vieraita kotimaahan. 



Dianan toimistolla pääsin tekemään projekteja yksin ja yhdessä hänen kanssaan. Toimistotila oli uusi, joten ensimmäinen tehtäväni oli ottaa siitä mitat, ja suunnitella päivitetty sisustus. 
Tilassa oli paljon rajoitteita kiinteistön omistajan puolesta, sillä esimerkiksi osaa kalusteista ei saanut vaihtaa, eikä seinien väriin vaikuttaa.  Koska Diana ei ollut varsinaisesti odottanut 
työntekijää, hänellä ei ollut varattuna minulle omia kohteita. Tein jonkin verran avustavia töitä hänen projekteissaan. Työstimme esimerkiksi kohdetta, jossa kaksion huonejakoa mietittiin 
uudelleen. Diana oli pahoillaan, ettei voinut tarjota minulle niin paljon käytännön oppia, mutta aikoi sen sijaan opettaa kaiken tietämänsä alasta teoriassa. Ennen kaikkea työskentelymme 
olikin hyvin keskustelevaa. Opimme nopeasti, että sisustusalalla Suomessa ja Galiciassa on hyvin paljon samaa niin hyvässä kuin pahassa. Työstin koosteen näistä asioista varialaisille. 
Opin paljon lisää alasta ja itsestäni, ja aloin pitää Dianaa enemmän mentorina tai ystävänä, sillä hän antoi uralleni niin paljon uusia näkökulmia. Diana oli yllättynyt siitä, kuinka itsenäistä 
elämäni on Suomessa, ja kuinka voin olla matkalla yksin. Eikä hän ollut ainoa, joka ihmetteli asiaa. Tajusin monta kertaa olevani todella etuoikeutettu monella eri elämän osa-alueella.



Ystävänpäivä, San Valentín, oli todella iso 
juhla kaupungissa!  Luokalla oli muutama 
ulkopaikkakuntalainen, jotka eivät olleet 
vielä käyneet yhden tunnetuimman 
maamerkin, Ponte do Milenion, huipulla, 
joten suuntasimme sinne auringonlaskun 
aikaan. 



Yhtenä päivänä Diana halusi viedä minut vanhaan oppilaitokseensa EASD Antonio Faíldeen, 
sillä siellä oli sisustusalan lopputöiden esittelytilaisuus. Koulu oli vaikuttava! Tutustuin etenkin 
yhteen lahjakkaaseen nuoreen, Javi Rodrigueziin, jonka mallinnustaidot olivat ällistyttävät. 
Mallinnus ei ole parasta osaamisaluettani tällä alalla, mutta Javin sanat ja kehityskaari 
kannustivat harjoittelemaan lisää. Yleisestikin oli jännittävää olla toisella puolella maailmaa, 
ja nähdä kun muut tekevät  aivan samoja asioita kuin me Variassa oppitunneilla. 

Tapasin myös ihmisiä, jotka hoitavat Erasmus-asioita korkeakoulutasolla, sillä Diana toivoi, 
että palaisin kaupunkiin joskus jatko-opinnoissa. Eihän sitä koskaan tiedä! Kaikkiaan oli 
hienoa nähdä mitä alalta valmistuminen vaatii Espanjassa. 

 Viikonloppuna tein päiväretken Pontevedran kaupunkiin. Kävin museossa, jossa oli kattavasti 
tietoa koko Espanjan taidehistoriasta, sekä etenkin Galician alueen aarteita muun muassa 
kalustuksen ja keramiikan saralla. Lisäksi vierailin katolisessa kirkossa, jollaisessa en ollutkaan 
aiemmin käynyt.

Kuvia koulun käytävältä töistä, joita aiemmat opiskelijat olivat tehneet.





Viimeisenä viikkona työmäärä toimistolla oli vähän pienempi, sillä Dianan tytär oli sairaana. Vietin päivät luokan kanssa, ja 
viimeisenä päivänä tarjosin suomalaista suklaata, josta kaikki eivät pitäneet. Oli hassua, että vain kolmessa viikossa 
olimme tulleet sen verran läheisiksi, että asioita ei tarvinnut kaunistella. Menin sanattomaksi, kun yksi oppilas halusi laulaa 
jäähyväislauluja minulle koulun pihalla, ja muut tanssittivat minua. Heidän kanssaan olisin viihtynyt pidempäänkin! 

Viimeiset illatkin menivät nopeasti kavereiden kanssa, sekä paluumatkaa järjestellen. Juttelimme myös paljon Sabelan 
kanssa matkastani ja kaikesta muustakin. Selvisi, että myös hän oli valmistunut EASD Antonio Faíldesta valokuvaajaksi 
vuonna 2000. Myöhemmin hän oli opiskellut sairaanhoitajaksi, mutta muisteli lämmöllä tuota aikaa. Olin iloinen, että 
vierailuni nostatti muistoja, ja että sain myös häneltä neuvoja taidealalla toimimiseen hieman eri näkökulmasta. 

Majoitukseni sijaitsi korkealla vuoristossa. Talossa asui myös 
Kromfohrländer Saler, joka leikkii kuvassa Suomesta tuomani lelun 
kanssa. Piha ja koko naapurusto oli täynnä sitrus- ja ruusupuita. 



Viimeisenä viikonloppunani Ourensessa olisi alkanut viikon kestävät karnevaalit. Matkan aikana monet olivat harmitelleet sitä, että 
olin varannut jo aiemmin paluulennot lauantaille, sillä Ourensen karnevaaleihin oli tulossa paljon ihmisiä esimerkiksi Englannista. 
Selvisi, että luokkalaiseni asui pienessä kylässä nimeltä Bandeira, jossa karnevaalit alkoivat jo perjantaina. Yllätyksekseni ystäväni 
kutsui minut sinne! Lähdin Bandeiraan bussilla, ja matka kesti noin puolitoista  tuntia. 

Olaian koko suku asui samassa kerrostalossa eri asunnoissa. Samassa huoneistossa asui hänen vanhempansa, veljensä, veljen 
vaimo ja heidän lapsensa! Vierailimme kaikissa huoneistoissa tervehtimässä esimerkiksi hänen isovanhempia. Illalla lähdimme 
karnevaaleille serkkujen kanssa. Illan pukukoodi oli eläkeläiset Espanjassa, ja minullekin löytyi aika hauska laina-asu, mutta kuvat 
siitä jääkööt omaan käyttöön. Karnevaalit olivat ehdottomasti yksi matkan kohokohdista.

Harmikseni koin kylällä tökeröä käytöstä ulkomaalaisuudestani johtuen.
Se oli odottamatonta, sillä koko muu matka oli mennyt niin hyvin. 
Oli kuitenkin kiva käydä paikassa, joka ei  ole perinteinen
turistikohde, sillä sellaisissa harvemmin tulee vierailtua.

  

 

Seuraavana aamuna ehdimme vielä pyöriä kaupungilla, sillä siellä oli 
alkamassa karnevaalien asukilpailu. Lauantain asukoodi oli vapaa, ja 
kaikki olivat panostaneet asuihinsa todella paljon. 



Asukilpailun jälkeen riensimme vielä syvemmälle maaseudulle.  Kaukaa metsän keskeltä löytyi 
kaunis vesiputous, joka ehdottomasti kruunasi koko matkani! Tätä paikkaa en olisi ikimaailmassa 
löytänyt yksin. Olaia esitteli minulle vielä järjestötoimintaa nimeltä ONG, jonka tarkoituksena on 
auttaa alueen yksinäistä vanhempaa väestöä. Monen muun alueen tavoin myös Bandeirassa 
väestörakenne on sellainen, että melkein kaikki nuoret muuttavat isompiin kaupunkeihin heti kun 
mahdollista. Vapaaehtoistoiminta vastaavilla alueilla on todella merkityksellistä.

Reissun jälkeen perheen vanhemmat tekivät vielä juhla-aterian galicialaisista perinneherkuista, ja 
pakkasivat niitä minulle mukaan lentokentälle. Heitä kiinnosti erityisesti Suomessa vietettävät 
juhlat, kuten juhannus. He totesivat joskus kuulleensa suomalaisten olevan maailman viisain 
kansa, mutta juhlia meidän pitäisi kuulemma paljon enemmän.  

Illalla hyvästelin perheen, ja nousin bussiin, joka vei minut takaisin Santiago De 
Compostelaan. Auringonlasku oli kaikista hienoin koko matkan aikana juuri ennen Madridin 
koneeseen nousua. Tiesin, että palaan Galiciaan vielä joku päivä! Madridista lensin vielä 
Tukholmaan, ja sunnuntai-iltana olin vihdoin kotona, miljoona muistoa rikkaampana. 
Kuukauteen mahtui todella paljon kaikkea, mutta silti se oli tarpeeksi lyhyt aika, ettei  
esimerkiksi koti-ikävä ehtinyt yltyä.



Suosittelen lämpimästi kansainväliselle top-jaksolle osallistumista! Vaihdossa oppii paljon omasta alasta, toisesta kulttuurista ja myös itsestä. Tärkein vinkkini 
tuleville vaihtareille on olla mahdollisimman rohkea kohdemaassa. Uuteen kulttuuriin sopeutuminen on tutkitusti uuvuttavaa, ja välillä saattaa väsyttää todella 
paljon. Se on kuitenkin niin lyhyt aika elämästä, että kannattaa jaksaa olla sosiaalinen myös töiden ulkopuolella. Vaikka työnteko on ykkösprioriteetti matkalla, 
myös siihen kannattaa ottaa rento ote, sillä riittää että tekee työn omien kykyjen mukaan. Suosittelen Galiciaa matkakohteena mahdollisuuksien mukaan 
kaikille, sillä alue on todella monipuolinen ja ihmiset avuliaita.
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