
Täkäläisestä koulusta yhteyshenkilö oli Pilar. Pilar vei mut ekana aamuna harjoittelupaikkaan. 

Puhuttiin espanjaa koska Pilar puhui niin selkeästi ja hitaasti espanjaa että ymmärsin hyvin. 

Harjoittelupaikan ohjaaja oli Esther, joka taas puhui nopeasti ja vielä gallegoa joten puolet meni aina 

ohi. Toinen ohjaaja oli Julia. Padre Rubinos yhdistyksestä.  

Tekstiiliryhmän tilat on tosi hienot. Kaikki koneet ja tarvikkeet on laadukkaita. 

Teollisuusompelukonetta on viisi, yksi kotikone ja yksi saumuri. Lisäksi yksi kone millä saa 

brodeerauksia. Ryhmässä on kuusi maahanmuuttajanaista Mexicosta, San Sebastianista, 

Venezuelasta, Senegalista, Nigeriasta ja Marokosta. Heidän pre-laboral jakso kestää 4kk. Tämä 

ryhmä on nyt puolessa välissä. Päivät ovat 9.30-15.30 tiistaista perjantaihin. 24h viikossa, kuten 

munkin työajat täällä.  

Ilmainen lounas tarjotaan kaikille öpajalaisille. Kaikilla on tauko 12-13. Ohjaajat syövät muualla. He 

tekevät yleensä 10-18 työaikaa. Esther oli aina aamulla paikalla kun menin, Julia tuli kymmeneksi. He 

söivät eväänsä vasta 15.30 kun me muut lähdettiin. 12-13 tauolla ottivat vaan kahvia. Mä kävin 

yleensä kahvilassa/baarissa tapaksella. Joskus otin eväät ja söin puistossa tai rannalla.  

Ompelutyöt aloitin tekemällä reppussukan. Julia neuvoi hyvin aluksi niin oli helppo tehdä. Sitten tein 

rillikoteloita ja kangaskasseja. Lopuksi tein olkalaukun. Kaikki siis kierrätysmateriaaleista. Ihan aluksi 

jouduin kyllä antamaan ompelunäytteen että osaan suoraan ommella ja käännökset sujuu mm. Julia 

oli tarkka ja aika tiukka ohjaaja. Välillä säälitti pajalaiset kun komento oli kovaa. Esther oli rennompi 

ja kannustavampi. Kumpikaan ei osannut englantia joten jouduin opettelemaan kaikki ompelutermit 

espanjaksi. Onneksi ryhmän nigerialaisnainen osasi englantia. Radio Gallego soi aina taustalla.  

Harjoitteluni alkaessa oli ryhmä jo aloittanut myytävien tuotteiden tekemisen La Noche Blanca-iltaa 

varten. Se oli perjantaina 4.5. ilta jolloin kaupat oli auki myöhään ja kaduilla musaa ja syötävää ja 

juotavaa. Sillä viikolla oli kova työ tuotteiden hinnoittelussa, myyntikuntoon laittamisessa ja 

pakkaamisessa. Olimme keskustassa vilkkaan ostoskadun varrella myyntipöytinemme ja 

burroinemme.. Koju oli 20-00.00, mä olin pari tuntia. Farkkuessut nahkavöillä meni parhaiten 

kaupaksi. Tuotto oli yli 200e. Kun Noche Blanca oli ohi saimme ommella itsellemme. Yhtenä päivänä 

Alberguen sosiaaliohjaaja kertoi mulle englannniksi yhdistyksestä, sain vähän selkeämmän kuvan.  

C.I.F.P Paseo de los Puentes-kouluvierailu.  

Pilar haki mut “töistä” ja käveltiin koululle. Koulussa on tekstiili/vaatetuslinjat (2 ja 4-vuotiset) ja 

ravintola-alan linjoja. Kierrettiin melkein kaikki luokat. Pilarin kollega Roberto esitteli ravintola-alan. 

Keittiössä harjoitteli kaksi poikaa Salosta. Vaatetuspuolella kaikki oppilaat olivat työharjoittelussa. 

Vain yksi erityisluokka oli paikalla. He tekivät mm. nahkakukkaroita, painoivat kaavan avulla nahkaan 

kohokuvia, ompelivat vähän. Vaatetusalan opettaja kertoi lyhyesti jotain. Kuulin mm. että Zaran 

perustaja on A Coruñasta. Hän on myös tehnyt Padre Rubinokselle niin ison lahjoituksen että 

yhdistys pystyi hankkimaan uudet hienot tilat muutama vuosi sitten.  

Kun kierroksemme oli ohi saimme nauttia harjoitusravintolassa Pilarin ja Roberton kanssa ihana 

ateria jonka oppilaat olivat valmistaneet. Gazpachoa, katkarapuja, oliiveja, kalaa, lihaa ja 

perunaa(valkoista)+ puré de patatas. Ja vielä alunperin köyhien ruoka jossa mm. leipää ja chorizo-

makkaraa. Juomaksi vettä, olutta ja claraa. Opettajat veivät meidät vielä Santiago de Compostelaan 

koska Salolaiset eivät olleet käyneet siellä. Istuttiin terasseilla, käveltiin historiallisessa keskustassa 

mikä on kuin suuri museo ja käytiin kuuluisassa katedraalissa joka on rakennettu 1075-1211 ja on 

Euroopan tärkeimpiä pyhiinvaelluskohteita(Apostoli Jaakobin hauta). 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 


