
 

Työssäoppiminen Sevillassa 29.3. – 23.5.2015 

Meitä lähti matkaan Sevillaan kolme matkailualan 

opiskelijaa suorittamaan kahdeksan viikon 

työssäoppimista asiakaspalvelusta. 

Harjoittelupaikkamme oli Hostel One Centro Sevilla ja 

se sijaitsi aivan kaupungin keskustassa, lähellä 

nähtävyyksiä. 

Lennot Sevillaan sujuivat ilman suurempia 

kommelluksia, perille päästyämme eksyttiinkin sitten 

oikein kunnolla. Taksin jätettyä meidät parin sadan 

metrin päähän hostellista kiertelimme puolisen tuntia 

ennen oikean kadun löytämistä, kiitos Sevillalle 

tyypillisten pikkukujien ja selkeiden kadunnimien.  

Hostelliin päästyämme tutustuimme uuteen työpaikkaamme ja huoneeseemme. Työssäoppimisen 

valvojamme, Julián, kertoi meille hostellin toiminnasta ja tutustutti meidät kaupungin karttaan. 

Ehkä turhankin laajasti, koska 15 tunnin matkustamisen jälkeen keskittymiskykymme ei ehkä ollut 

se kaikkein parhain. 

Saapumisemme Sevillaan ajoittui Semana Santan eli pääsiäispyhien kanssa samaan aikaan. Tästä 

johtuen hostelli oli aivan täynnä ja kaupunki täydessä kaaoksessa. Yhtään vähättelemättä, kaikkeen 

kaupungissa liikkumiseen kannatti varata muutama ylimääräinen tunti, parin päivän jälkeen 

pyrimme välttämään hostellista poistumista kello kolmen jälkeen. 

Koska työpaikkaohjaajallamme ja muilla työntekijöillä riitti muutenkin töitä yli omien tarpeidensa, 

meidän ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi työtehtäväksemme tuli tutustua kaupungin nähtävyyksiin ja 

hostellin toimintaan. Autoimme myös illallisten valmistuksessa ja ilta-aktiviteettien järjestämisessä 

asiakkaille. 

Toisella viikolla pääsimme jo tutustumaan varsinaiseen 

vastaanottotyöskentelyyn. Hostellin meno rauhoittui silminnähden 

edelliseen viikkoon nähden ja kaupunkikin näytti täysin erilaiselta.  

Aloitimme vastaanotossa harjoittelun meille varta vasten tehdyllä 

harjoitteluohjelmalla, joka vastasi hostellin varausjärjestelmää. 

Lisäksi saimme seurata check-in tilanteita, mainostaa 

lisäaktiviteetteja ja edelleen auttaa illallisilla. Yksikään työpäivä ei 

ollut samanlainen ja poikkesi perinteisestä tiskin takana istumisesta, 

asiakkaiden kanssa tuli seurusteltua tauoillakin.  

Työskentelimme tavallisesti iltapäivävuoroissa, neljästä 

keskiyöhön. Useimmiten lähdimme sen jälkeen vielä 

vetämään ilta-aktiviteetteja.  

Tavalliseen työpäiväämme vastaanotossa kuuluivat check-in 

tilanteet, jossa asiakkaalle kerrotaan hostellin säännöt, 

rahastetaan huone, näytetään kartalta nähtävyydet, juna-

asema yms. ja lopuksi opastetaan asiakas huoneeseensa.  

 



Tärkeää oli myös jutustella asiakkaan kanssa samalla ja kysellä matkasuunnitelmia, sillä hostellilta 

laitetaan aina muutaman päivän jälkeen sähköpostia joka asiakkaalle. 

Check-inien lisäksi otimme vastaan varauksia, laitoimme niitä varausjärjestelmään, vastailimme 

sähköpostiin, myimme lippuja flamenkonäytöksiin, vastaanotimme pyykkiä, opastimme asiakkaita 

ja myimme virvokkeita vastaanoton kylmäkaapista. Työpäivään kuului paljon muutakin, välillä 

vähän vauhdikkaampiakin tilanteita, jolloin ei auttanut kuin pitää pää kylmänä ja hoitaa tilanne 

parhaansa mukaan. 

Ilta-aktiviteetteihin suhtauduimme aluksi epäillen, koska mielikuvamme tästä oli yhtä kuin 

pubikierrokset joissain etelän turistikohteissa. Toisin kuitenkin kävi, illanvietosta asiakkaiden 

kanssa illallisen jälkeen tuli yksi mieluisimmista työtehtävistämme.  

Illasta ja viikosta riippuen veimme asiakkaita eri paikkoihin, joskus katsomaan flamenkoa tai live-

musiikkia läheiselle jazz-klubille. Toisinaan menimme läheiselle puistoalueelle 

ulkoilmakahviloihin, hiljaisina iltoina saatoimme vain jäädä hostellille pelaamaan korttia tai 

lautapelejä. Työläisten juhlan, Ferián aikaan veimme asiakkaat joka ilta katsomaan juhlia ja upeita 

flamenkomekkoja sekä tanssiesityksiä. Tarjosimme myös mahdollisuuden itsekin oppia tanssimaan 

hieman sevillanaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikka vastaanottotyötä ei välttämättä mielläkään fyysisesti kovinkaan raskaaksi työksi, reilu 

kahdeksan tunnin työpäivä vie kuitenkin jonkin verran voimia ja lepo maittaa töitten jälkeen. 

Hostellissa työskennellessä ja asuttaessa on kuitenkin muistettava, että huone jaetaan lähes aina 

jonkun kanssa ja mikäli vapaa-ajalla jää hostellille, sen tulee todennäköisesti viettämään 

asiakkaiden kanssa jutustellessa. Varsinaisesti omaa rauhaa ei ole, ympärillä on koko ajan ihmisiä. 

Tätä ei kuitenkaan pidä käsittää väärin – on melkein pelkästään positiivista, että ympärillä on koko 

ajan joku, jonka kanssa voi jutustella. Mikäli kaipaa kuitenkin pientä irtiottoa, kannattaa kehittää 

jotain mielekästä tekemistä hostellin ulkopuolella, kuten lenkkeily, lukeminen tai vaikka sitten 

shoppailu. Jonkun ajan päästä alkaa kuitenkin kaivata seuraa, pahinta oli kotiintulo, kun yhtäkkiä 

saatavilla ei olekaan juttuseuraa vuorokauden ympäri.  



Hostellissa asuminen on matkustaville ja siellä asuville loistava tapa tavata uusia ihmisiä ja ehkä 

saada elinikäisiäkin ystäviä. Vaikka työmme puolestakin veimme asiakkaita katsomaan 

nähtävyyksiä ja tapahtumia, vapaa-ajallakin kävimme kaupungilla, puistossa tai muuten vain 

vietimme aikaa vieraiden kanssa.  

Vieraiden lisäksi saimme uusia tuttavuuksia muista ulkomaisista harjoittelijoista Sevillassa. Spain 

Internship, organisaatio jonka kautta löysimme työharjoittelupaikan, järjesti jokaiselle kaupunkiin 

tulevalle uudelle harjoittelijalle yhteyshenkilön. Kyseisen yhteyshenkilön tarkoituksena on 

tutustuttaa vastasaapuneet kaupunkiin ja olla tukena, mikäli kulttuurishokki iskee turhan lujaa. 

Meillä kävi uskomaton onni, yhteyshenkilömme Ana oli aivan mahtava! Hän vei meidät lounaalle 

heti ensimmäisellä viikolla ja kyseli kuulumisiamme työpaikan suhteen. Ana järjesti myös ahkerasti 

päiväretkiä ja tapaamisia kaikille harjoittelijoille, joiden kanssa kävimmekin esim. Itálican 

roomalaisraunioilla ja syömässä yhdessä Sevillan parhaassa tapasravintolassa. 

Espanjan elämänmenosta vielä sen verran, että kaikki ei aina toimi ajallaan eikä elämänmeno 

muutenkaan vastaa Suomea. Esimerkiksi työvuorot olivat melkoista arvailua ensimmäisillä 

viikoilla, niitä käytiin kysymässä joka aamu samalle päivälle. Loppujen lopuksi saimme nimemme 

työvuorolistaan, pienen muistuttelun jälkeen.  

Hostelliin hakevan on myös syytä muistaa, ettei kyse ole mistään luksusluokan asumisesta. Paikat 

ovat muutenkin enemmän rempallaan kuin suomalaisissa rakennuksissa, katot vuotavat välillä 

sateen sattuessa ja vesivahinkoja sattuu. Sen lisäksi meillä oli parhaimmillaan kolme kämppistä, 

kaikki miehiä – saman huoneen jakoi siis kuusi ihmistä. Aluksi tämä vaati enemmän kuin vähän 

totuttelua. Asuminen näinkin monen kanssa toimi melko vaivattomasti, johtuen osittain erilaisista 

unirytmeistä.  

Kaiken kaikkiaan en usko että kukaan meistä vaihtaisi tätä kokemusta mihinkään. Hostellissa 

asuminen antoi kokemusta asiakaspalvelusta aivan toisella tasolla ja uuden näkökulman 

matkustamiseen. Suosittelen Sevillaan lähtemistä hyvinkin lämpimästi kaikille jotka haluavat saada 

lisää elämänkokemusta, oppia uuden kielen, saada lisäkokemusta asiakaspalvelusta ja nähdä 

maailmaa. Vamonos! 

 


