
TJK-JAKSO SAN SEBASTIANISSA 

 

 

 

 

Olen matkailualan toisen vuoden opiskelija.  

Suoritin TJK-jakson (7,5 vkoa) Espanjassa San Sebastianissa. 

 

 

 

 



 

Suoritan majoituspalveluita, hostellissa nimeltä Downtown River Hostel.  

San Martin Kalea, 2, 20005 Donostia, Gipuzkoawww.downtownriverhostel.com 

 

 

  



Työpaikkani sijaitsee hyvällä paikalla San Sebastianissa. Keskustaan on muutaman minuutin 
kävelymatka. Hostellissa on 7 jaettua huonetta, yhteinen keittiö, yhteiset wc;t & suihkut.  

Huoneissa on lukolliset kaapit asiakkaille, ja matkatavara säilytyshuone. 

Työtehtäviäni on ollut vastaanotossa oleminen, huoneiden & yleisientilojen siivous.  

Työkielenä käytettiin englantia. Työkaverini osasi englantia ihan hyvin. Asiakkaista & 
paikallisista yllätti, kuinka vähän tai ei ollenkaan jotkut osasivat englantia. 

Espanjan taitoni eivät olleet niin hyvät, että olisin voinut työskennellä kielellä. Kielitaito kyllä 
kehittyi ohella. 

Asiakkaita oli ihan ympäri maailmaa. Nuoria ja vanhoja + kaikkea siitä väliltä. 

Työkaverini olivat todella mukavia. En ollut ainut maailmalta matkaaja työporukassakaan, 
meitä oli Argentiinasta & Nicaraguastakin. Harjoitteluni lopussa aloitti myös toinen opiskelija. 

Hän oli Ranskasta. 

En ole koskaan aikaisemmin ollut itse hostellissa asiakkaanakaan, niin tämä työ toi kyllä hyvää 
uutta näkemystä. Hostellissa on helppo verkostoitua, jos vaikka matkustaa yksin. 

Minusta on inspiroivaa nähdä & kuulla ihmisten tarinoita, mihin ovat matkalla mistä & miksi.  

 

 

 

 



Töissä oli aamu- sekä iltavuoro. Hostellissa oli myös ’yövahti’, joka vastaanotti asiakkaita yöllä 
tarvittaessa. Harjoitteluni aikana hostellissa vieraili kaksi suomalaista asiakasta.  

 

 

Harjoitteluni ajan asuin kaupunginosassa Gros espanjalaisen perheen luona. Kotoani oli töihin 
noin 10 minuutin kävelymatka. Keskustaan noin 15-20 min.  

Maksoin vuokraa 150 € / viikko. Minulla oli oma huone ja vessa. Kylpyhuoneen jaoin perheen 
kanssa.  

Perheeseen kuului äiti, 9- & 14-vuotiaat tyttäret. He olivat oikein mukavia, ja minulla oli 
tervetullut olo. Kotona he puhuivat keskenään baskin kieltä, mutta minulle puhuivat englantia & 

espanjaa.  

Minua jännitti tämä asumismuoto aluksi todella paljon, koska se oli niin paljon 
mukavuusalueeni ulkopuolella. Tämä osoittautui kuitenkin todella hyväksi vaihtoehdoksi. 

Pääsin näkemään ihan tavallista arkea. Paikallisena he pystyivät neuvomaan minua hyvin ja 
kielitaito karttui myös tässä. 

Jännityksestäni ja ennakkoluuloistani huolimatta olen todella iloinen, että valitsin tämän 
asumismuodon.  

Kokkasin perheelle ’poronkäristystä’ yhtenä iltana. He kävivät Ranskan puolella Ikeassa, ja 
toivat puolukkahilloa. He olivat mielissään Suomi-ruoasta. 



Perheen kanssa kävin myös konsertissa, ja vuorivaelluksen kautta viereisessä kaupungissa 
Pasaiassa. 

 

 

Kävin jaksoni aikana kahdesti vierailemassa paikallisessa koulussa. Minulle pidettiin esitelmää 
San Sebastianista, ja opiskelija lähti näyttämään minulle vielä kaupunkia. Oli mielenkiintoista 

kuulla rakennuksista, ja paikan historiasta. Pidin myös pienen esitelmän Suomesta & Lohjasta. 

San Sebastian on todella kaunis kaupunki, jossa yhdistyy ranta ja kaupunki. Itse pidän 
vanhoista rakennuksista ja vanhanajan tunnelmasta, ja sitä San Sebastianista löytyy.  

Paljon ihania ravintoloita ja kahviloita. 

Lenkkeily taittuu mukavasti rantakatua pitkin ja myös surffaamiseen on hyvät mahdollisuudet.  

Matkat taittuvat loistavasti kävellen, mutta julkinen liikenne on myös hyvä.  

Voin suositella San Sebastiania vaihtojakso kohteena, ja vaihtojaksoa ylipäätänsä.  

Jos suunnittelee vaihtojaksoa San Sebastianiin, olisi hyvä opetella Espanjan alkeet. Plussaa 
on jos opettelee muutaman sanan Baskin kieltä. 



Vaikka vaihtoon lähteminen voi tuntua pelottavalta, kotiin pääsee aina takaisin & tämä on 
todella hyvä mahdollisuus päästä turvallisesti testaamaan omia siipiään muualla kuin 

kotimaassa. 

Itse koen että vaihtojaksolla on ollut paljon positiivisia vaikutteita omaan elämääni.  

Kokemus avartaa maailmankatsomusta, kasvattaa rohkeutta, itsenäisyyttä, kielitaitoa, tapaa 
uusia ihmisiä, saa perspektiiviä asioihin mitä ehkä kotimaassa pitänyt ’itsestään selvyytenä’. 

Parasta kotoa lähtemisessä on sinne takaisin palaaminen.  

          

 

 

 

 

 


