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Tausta 

• Eli kyseessä oli työharjoittelu ulkomailla joka 
tässä tapauksessa sijaitsi Lissabonissa, 
Portugalin pääkaupungissa. 

• Harjoittelupaikan löytyminen hoitui OAMK:n 
kv-toimiston kontaktien avulla, jonka jälkeen 
heidän avustamana saatiin väkertämäni 
hakupaperit ja muut dokumentit liikkeelle. 
Tämän jälkeen jäätiin odottamaan 
vastauksia kohteelta. Ennen paikan 
varmistumista käytiin lyhyet Skype-
haastattelut yrityksen yhteyshenkilön 
kanssa. 
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Valmistautuminen 

• Matkaan valmistautumiseen en juurikaan 
paljoa stressaillut. Siihen kului lähinnä yhen 
kuukauden lomailu sukulaisten luona 
kyläillessä ja pienehkön taustatiedon 
hankkiminen. 

• Tämän lisäksi tietenkin liput oli hankittava ja 
hieman tavaraakin oli jossakin välissä 
pakattava. Lippujen hankita onnistui vaivatta 
nettin kautta ja matkatavaroiden mukaan 
päättyi tärkeimpinä läppäri ja vaatetusta. 

• Jotta paikan päällä ei tulisi liian kiirettä oli 
myöskin asuntoa jo katseltava valmiiksi. 
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Majoitus – hankinta 

• Majoituksen kohde kaupungista hankin 
pääsääntöisesti itse vaikka yrityksestä luvattiin 
myös antaa pienoista avustusta sen 
löytymiseksi. 

• Vaihtoehtoja löytyi netin kautta josta päädyin 
sivustolle missä solu- yksiöasuntoja tarjottiin ja 
haettiin Lissabonista. Kirjoitin sivustolle oman 
palstan jonka jälkeen vastauksia tulikin mailiin 
muutamia. 

• Hinnastot sivulta löytyville asunnoille olivat 
pääsääntöisesti luokkaa 250 - 400 € sijainnista 
ja muista hintaan sisältyvistä kustannuksista 
riippuen tai riippumatta. 
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Majoitus – yleisesti 

• Asunto johon lopulta päädyin sijaitsi suunnilleen Lissabonin 
keskellä useamman metrolinjan välissä joten niillä 
liikkuminen ei tullut ongelmaksi vaikkakin 10minuuttia tai 
jotain sinne päin taisi kävelemiseen mennäkin hitaalla 
tyylilläni edetessä. 

• Asuinalue oli muuten ihan mukavan oloinen ainakin 
päältäpäin ja lähikauppakin oli lyhyemmän matkan päässä 
kuin nykyisestä Oulussa sijaitsevasta asunnostani. 
Lähistöltä löytyi kuppilaa jos useampaa ja töistä palaillessa 
kadun varrella olevat kuppilat olikin Portugalilaiseen 
kesäiseen tyyliin kovassa kurmuutuksessa. 

• Vuokrasopimus asuntoon oli hieman hämärä eikä 
varsinaisia papereita vuokranantajan kanssa juuri paljoa 
täyteltykkään pienen henkilöllisyyden selvityksen lisäksi. 
Ilmeisesti isännöitsijälle riitti lähinnä, kunhan rahan saa 
käteen. 

• Vuokran hintaan asunnossani kuului vedet, sähköt, netti 
sekä viikottainen siivoojan vierailu ~250€. 
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Majoitus – itse asunto 

• Rakennus oli vanhan ja kuluneen oloinen ja jokseenkin 
antoi sellaisen kuvan että ”eipä juuri tuohon paljoa 
uskalla koskea tai menee pian hajalle”. Tosin katto tuli 
päänpäälle sisustetusta useamman hengen 
soluasunnosta (6 huonetta) jossa pääasiassa majaili 
portugalilaisia opiskelijoita ja loppua kohden myös 
muutama vaihtari muualtapäin. 

• Kaiken kaikkiaan asunto itsessään ei ollu hirveän häävi 
ja hintatasoltaan hieman korkeampi kuin Oulussa 
sijaitseva opiskelijakämppä vaikka halvempaan päähän 
asunto kuului. Kooltaan molemmat olivat likellä toisiaan, 
mutta tämä häviää peruskunnoltaan ei niin mahtavassa 
kunnossa olevalle Olun kämpälleni heittämällä. 

• Koska vaatimattomasti olen ennenkin asunut ei tämä 
juurikaan haitannut jos vain suostuu vähän tinkimäät 
tasosta. 
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Majoitus – lähistö 
katukuva 
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Harjoittelupaikka 

• Harjoittelupaikkana oli pienehkö alle 50 
hengen suuruinen IT-alan yritys. 

• Kyseinen yritys oli pääasiassa Java-
talo, mutta heidän projektien sisältö ei 
kuitenkaan aina rajoittunut vain 
kyseiseen ohjelmointikieleen. 
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Työtehtävät 

• Kuluneen jakson aikana työskentelin 
suurimmaksi osaksi kolmen erin pikku 
projektin parissa 

• Päätehtävät 
• Ohjelmointi (JavaScript, J2ME/SE) 
• Yrityksen oma projektiaiheen wiki-

sivustojen ylläpito 
• Toissijaiset 
• Tiedon hankinta uuteen teknologiaan 

tutustuessa 
• Oman projektiin liittyvän wiki-sivun 

ylläpito  
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Projekti 1 

• Google Gadget -ohjelmistokehitys 
• Ohjelmointikielet 
• JavaScript 
• CSS, XML 
• Traffic Map – Demo (google maps) 
• Vaatimukset (tärkeimmät) 
• Käyttäjä pystyy valikon avulla siirtymään eri kaupunkien 

välillä 
• Näkee kartalla ”hälytys” ikonin onnettomuuden kohdalla. 
• Useamman värisiä ikoneita onnettomuuden 

vakavuudesta riippuen. 
• Lukee onnettomuus tiedot ulkopuolisesta tiedostosta / 

sivulta. 
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Projekti 2 

• Android (Googlen mobiililaitteille kehittämä OS) 
• Ohjelmointikielet 
• Java (J2ME) 
• XML 
• Traffic Map – Demo (liikenne kartta) 
• Vaatimukset 
• Periaatteessa vaatimukset olivat samat kuin aiemman 

projektin, mutta kohdejärjestelmä vaihtui Android 
puhelimiin ja sen rajoitteet aiheuttivat tietenkin pieniä 
eroja ulkonäössä. 

• Koodin ”laadulle” hieman enemmän vaatimuksia 
• Web-servicen toteutus testikäyttöön ja tietojen lukeminen 

sieltä 
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Projekti 3 

• Mobiili esitykset - Pentaho (BI) 
• Ohjelmointikielet 
• Java (J2ME) 
• HTML, JavaScript 
• Pentaho iPhone laajennuksen Android versio. 
• Tehtävät (tärkeimmät) 
• Aktivoi iPhone laajennus toimimaan Android puhelimen 

kanssa 
• Pieniä bugi fixailuja 
• Näkymien ja niiden toiminnan muokkailua enemmän 

mobiililaitteille sopiviin formaatteihin 
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Projektit yleisesti 
• Henkilökohtaisesti Projekti1 

tekeminen ei kuulunut 
suurimman mielenkiinnon 
kohteisiini, mutta opein silti 
hieman uutta ja kertasin 
vanhaa sen aikana. 

• Android projektit vastasivat jo 
hieman enemmä 
koulutustani ja niiden 
tekeminen olikin 
huomattavasti 
mielenkiintoisempaa ja 
pääsin samalla tutustumaan 
uudemman Android 
Frameworkin kanssa 
työskentelyä. 

• Projektien haastavuudelta 
olisin tosin halunnut päästä 
kokeilemaan hieman 

haastavampaa. 

Google Gadget TM – Kuva 
ensimmäisestä tekemästäni Demosta 
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Portugali 

• Pieni maa joka 
kooltaan noin 3 
kertaa Suomea 
pienempi, mutta 
asukasluvultaan silti 
noin 2 kertaa 
suurempi 

• Pääkaupunki: 
Lissabon 

• Kieli: Portugali 
• Valtiomuoto: 

Tasavalta Historiallinen Portugalin lippu 

Portugalin lippu 
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Lissabon 

• Portugalin pääkaupunki sekä kyseisen 
maan suurin kaupunki 

• Pinta-ala noin 84 km² 
• Asukasluku noin 550 000< 
• Väentiheys yli 6 000/km² 
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Lissabon - maisemakuva 

Sao Jorgen linnakkeelta @ 2009 Heinäkuu 
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Ilmasto 

• Saapuessani lissaboniin sää oli hieman pilvinen ja pian 
päästessäni hotelliin majailemaan alkoikin vettä jo 
satamaan. Tämä olikin niitä todella harvoja kertoja jolloin 
vettä oikeasti satoi lukuunnottamatta muutamaa pientä 
tihkutusta jota sattui tapahtumaan ehkä pari kertaa koko 
kolmen kuukauden harjoitteluni aikana. 

• Sää oli muutamina päivinä hieman pilvinen ja tuultakin 
pukkasi pari kertaa sen verran kovaa, että naiset 
hameeneen olisi joutunut niistä kiinni pitämään ellei 
pikkupöksyjään halunnut paljastaa. 

• Harjoitteluni tietenkin sattui parhaimmille kesäkuukausille 
joten aurinkoisia päiviä piisasi ja lämpötilat kävivät 
keskipäivällä yli 30°C päivittäin ja ellei kaduilla olevat 
mittarit näyttäneet väärin oli 38°C korkein mitä moisessa 
ohi kävellessä satuin näkemään. 
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Ilmasto - maisemakuva 

Aurinkoinen kuva lissabonista Belemin alueelta syyskuun puolella 
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Julkinen liikenne 

• Liikkumiseen Lissabonissa ja sen 
lähikaupungeissa pystyy helposti käyttämään 
metroja, linja-autoja tai junia joita kulkee 
kokoajan 

• Taxien ja linja-autojen lisäksi Lissabonin 
alueella kulkee myös muutama metrolinja joilla 
pääsee kätevästi useammalle alueella 
kaupungissa 

• Hintaluokat 
– Metro (yksittäinen kerta); 0,80€ 
– Bussilippu Lissabonista, Costa da Caparican 

rannoille; 3,55 € 
– Junalippu Cascais/Sintra; 1,70€ 
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Lähteet 

• http://maps.google.com/ 
• Oma kuvakokoelma @ 2009 Lissabon 
• http://fi.wikipedia.org/wiki/Portugali 

http://maps.google.com/
http://maps.google.com/

