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Valmistelut 

 Vuodentakaisesta vaihdosta jäi niin kova 
matkusteluhalu että halusin ehdottomasti 
lähteä ulkomaille harjoitteluun 

 Haun aloitin heti vuoden alussa, 
alkuperäinen suunnitelma oli saada töitä 
Lontoosta 

 KV-toimistosta sain hyviä linkkejä 
harjoittelupaikkojen etsintään 

 Sattuman ja hetkellisen päähänpiston 
seurauksena laitoin hakemuksen Mallorcalle 
paikalliseen arkkitehtitoimistoon, ja sain 
paikan. 



Rahoitus 

 Koululta apurahaa 450e + 300e/kk 

 Korotettu opintotuki että -laina 

 Palkka ei kovin kummoinen - 300e/kk 

 Mallorca saarena kallis paikka elää, 
säästöjä ei jäänyt. 

 



Mallorca 

 Espanjalle kuuluva saari 
Välimerellä, osa Baleaarien 
saariryhmää 

 Väkiluku 850 000 asukasta 
 Kielet: espanja ja katalaani 
 Suurin kaupunki Palma (jossa 

harjoittelu tapahtui) 
• 460 000 asukasta 
• Baleaarien itsehallintoalueen 

pääkaupunki 

 Merellinen ilmasto: toukokuun 
alussa +15 astetta tuntui 
hyytävältä! Mutta kesän 
vakkarilämpötilassa +33 asteessa 
ei tarvinnut onneksi palella  



Asuminen 

 Kämpän haun aloitin 
harjoittelupaikan varmistuttua 

 Tulin heti siihen 
lopputulokseen että valitsen 
asunnon vasta paikan päällä, 
näytöt sovin etukäteen 

 

 



Asuminen 

 Huone löytyi neljän 
hengen kimppakämpästä 
ydinkeskustasta, 
kävelymatkan päästä 
kaikesta 

 Vuokra laskujen kanssa 
295e/kk 

 Asuin hotellissa 
ensimmäisen yön 

Kotikatu ja lähikauppa. 



Työ 

 Arkkitehtitoimisto, 
jossa 5 työntekijää 

 Projekteja laidasta 
laitaan 

• Uudis- ja 
korjausrakentamisen 
suunnittelu  

• Yksityiset sekä 
yritysasiakkaat 

 Sain olla mukana monessa 
eri projektissa ja 
osallistua 
säännöllisesti myös 
työmaakäynteihin 

Minun nurkkaus. 

Toimistolta. 



Työ 

 Työpäivät kuluivat 
pääsääntöisesti 
CADilla piirtäessä 

 Työpäivä 8-14 
sisältäen puolen 
tunnin ruokatauon 

 Työkaverit olivat 
parhaita ja aika 
kului kuin 
siivillä! 

 

Toimistolta. 

Päiväkahvilla. 



Vapaa-aika  Luppoaikaa oli yllin 
kyllin ja käytin sen 
tehokkaasti hyväksi! 

 Päivät kuluivat 
rannoilla, 
shoppaillessa, 
kaupungilla, 
harrastuksissa, uusiin 
ruokiin tutustuessa, 
yöelämää testatessa, 
saarella 
reissaillessa.. 









Työkuvia 

Massaturismin pilaama alue 
Palman itäosassa, johon 
teimme 
perusparannussuunnitelmaa. 



Vinkkejä seuraavalle 

 Opettele kieli! Itse en osannut sanaakaan sinne 
mennessä ja se tuotti ”hieman” harmaita hiuksia 
ajoittain; paikallisten englanninkielentaito ei 
ole parhaimmasta päästä vaikka toisin kuvittelisi 

 Espanjan kursseja tarjolla paikan päällä runsauden 
pulaan asti, mutta suurin osa 400 euron 
kieppeillä.. Kaupungin järjestämät halvemmat 
kurssit täyteen buukattuja joten paikkaa on turha 
kuvitella saavansa (ainakaan kesä aikaan) 

 Helpointa on opetella kieli jo kotona 

 Rahaa palaa joten sitä tarvii! 

 



Mitä jäi käteen 

 Uudet ihanat ihmiset! 

 Arvokasta työkokemusta ja uusia 
näkökulmia 

 Uusi harrastus Wing Tsun (aion 
ehdottomasti jatkaa myös kotona) 

 Rusketusraidat ja entistäkin kovempi 
matkusteluhalu! 


