
Barcelona kesä 2011 

 

Noin vuosi sitten näihin aikoihin (helmi-maaliskuu) päätin, että lähden kesäksi Barcelonaan töihin. 

Tiesin, että Barcelonassa oli kovatasoinen suomalainen ravintola, jossa valmistettiin skandinaavista 

ruokaa. Laitoin Routaan sähköposti-hakemuksen, ja vastaus tuli nopeasti, että olen tervetullut. 

Rupesin työstämään asiaa KV-toimiston kanssa, ja sain tarvittavaa tietoa ja rahoitusta matkalle. 

 

Lähdin kesäkuun 10. päivä aamukoneella kohti Amsterdamia, ja vaihdoin n. 10. tunnin 

odottamisen jälkeen Barcelonan koneeseen.  

Barcelonassa matkalaukkuni tuli tunnin myöhässä. Siinä vaiheessa ehdin jo hieman huolestua, että 

tässäkö kävi nyt näin. Loppujenlopuksi laukku tuli Tokion koneen matkustajien tavaroiden kanssa 

saman-aikaisesti. 

 

Kaverini muutti Barcelonaan tammikuussa 2011, joten hän neuvoi minua hyppäämään 

Aerobussiin, ja jäämään pääte-asemalla Placa de Catalunyalla. Kaverini tuli siihen vastaan ja 

hänellä oli kartta mukana, jonka avulla suunnistimme Barcelonahome-nimisen firman toimistolle, 

jossa suoritin ensimmäisen kuukauden vuokramaksun sekä sain avaimet ”kotiini”. 

Vuokra-asunto, missä asuin koko ajan, oli todella mahtava. Todella siisti, aivan metron vieressä 

sekä vähän ylempänä keskustan ”härdellistä”. 

 

Metro toimi Barcelonassa aivan mahtavasti, se ei ollut kertaakaan myöhässä, arkisin se kulki 00.00 

asti, perjantaisin 02.00 asti ja lauantaisin koko yön. Kertalippu maksoi 1,45€, 30 matkan lippu 

maksoi kolmekymppiä. Minulla kävi todella hyvä tuuri, sillä asuntoni vieressä oleva metrolinja oli 

keltainen, jolla pääsin suoraan työpaikalleni. 

 

Aloitin Roudassa seuraavana tiistaina saapumisestani. Menin yhteen töihin ja aloitin esivalmistelut 

herneistä, kuorin herneitä siis koko ensimmäisen päivän. Roudassa oli Matin ja Teron lisäksi kaksi 

muuta harjoittelijaa Perhosta. Lauri ja Samuli, aikuispuolen opiskelijoita. Samuli oli 27- ja Lauri 22 

vuotta. 

Roudan työpäivät olivat pitkiä ja rankkoja. Töihin mentiin keskiviikosta lauantaihin klo 13.00-15.00 

aikoihin, tiistaisin kymmeneen. Kotiin päästiin n. 23.00-02.00 riippuen siitä, moneltako viimeiset 

asiakkaat tulivat, ja söivätkö pitkiä menuita. 



Ensimmäisen viikon jälkeen pääsin jo nostamaan annoksia. Perhon harjoittelijoita ei kauheasti 

kiinnostanut, joten Matti ja Tero päästeli heitä iltavapaille todella usein. Pääsin kerran iltavapaille, 

sekin oli silloin kun äitini tuli moikkaamaan. Olin yksin todella usein illoissa, vastuullani sipsien 

laittaminen, snacksien sekä amusen laittaminen. Tulin myös Matin ja Teron kanssa todella hyvin 

juttuun. Palautetta tuli joka asiasta, mutta oppimisen kannalta se oli todella hyvä. 

Summa summarum, reissu oli aivan mahtava, parasta mitä ihmiselle voi tapahtua. Syksyllä sitten 

vähän pidemmäksi aikaa tien päälle! ;)  

 

Hummeria ja parsaa 

 

Viiriäinen 



 

Lohta ja kukkakaalia 

 

Turskaa 

 

Siinä muutama havainnollistava kuva Roudan menoista ja meiningeistä. 


