
Oppisopimusvaihdossa Espanjassa 
Yrittäjä Katja Salminen oli oppisopimusvaihdossa kehitysvammaisten päivätoimintakeskuksessa Vic:ssä 
lähellä Barcelonaa. 

Toimintakeskuksessa Katja oli heti huomion keskipisteenä. Häntä halattiin ja tervehdittiin äänekkäästi ja 
poskisuudelmia vaihdettiin. Maaseudun rauhassa olevassa toimintakeskuksessa kilpailtiin siitä, kuka sai 
pitää Katjaa kädestä. Myös ohjaajista tuli hänelle läheisiä, erityisesti puolalaisesta Izabellasta, iloisesta 
punatukkaisesta naisesta, joka englanninkielentaitoisena toimi Katjan opastajana. 

 

 

 Halauksia toimintakeskuksessa 

Useimmat osasivat hieman englantia, mutta välillä oli hankalaa kun puhuttiin ammattiasioista. Katja oppi 
muutaman sanan katalaania, mutta onneksi kehitysvammaisten kanssa ei aina tarvittu yhteistä kieltä, sillä 
katse, ilmeet ja kosketukset kertoivat sanoja enemmän. Kommunikoinnin apuna käytettiin myös tukiviit-
tomia ja kuvia. Niillä pärjäsi myös henkilökunnan kanssa. 

Ihmiset Kataloniassa olivat kaikki hyvin ystävällisiä, avuliaita ja vieraanvaraisia. 

Turun oppisopimustoimiston paikallinen yhteyshenkilö Cristófol Estrella oli järjestänyt Katjalle työssä-
oppimispaikan Sant Tomàsista. Tämä on voittoa tavoittelematon Katalonian suurin ja tunnetuin organi-
saatio, joka tarjoaa palveluita kehitysvammaisille ja vammaisille ihmisille. Katja työskenteli osan ajasta 
toimintakeskuksessa ja osan ajasta erityiskoulussa. 

Yrittäjä Liedosta 
Katja Salminen on yrittäjä, jolla on Aistitalo -niminen sosiaalialan yritys. Aistitalo tarjoaa palveluita kehi-
tysvammaisille ja vammaisille ihmisille Liedossa. 

Aistitalo tarjoaa arkisin elämään valmentavaa päivätoimintaa nuorille ja aikuisille. Lisäksi viikonloppui-
sin se järjestää lapsille elämyksellisiä leirejä perjantaista sunnuntaihin. 

Katja opiskelee oppisopimuksella autismiasiantuntijaksi. Työssäoppimispaikka on hänen oma yrityksensä 
ja tietopuolisesta koulutuksesta vastaa Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva Jyväskylässä. Lähipäivät ja teh-



tävät liittyvät kiinteästi työpaikkaan. Katjan saadessa opintonsa valmiiksi, Aistitalo tulee tarjoamaan 
myös autismiasiantuntijapalveluita perheille, kouluille ja hoitokodeille. 

Espanjaan Katja lähti tutustumaan palveluihin, jotka tarjoavat koko elinkaaren kattavia palveluja kehitys-
vammaisille. Sant Tomàsissa Katjaan teki erityisesti vaikutuksen täsmällisyys ja selkeät toimintaohjeet. 
Jokainen tiesi missä ryhmässä milloinkin oli, ja siirtyminen ryhmästä toiseen tapahtui joustavasti vaikka 
asiakkaita oli 102. Tämä loi turvallisuutta ja rauhoitti asiakkaita. Huono puoli oli suuret ryhmät, mikä loi 
haastetta työhön. Toiminnan suunnitteluun ohjaajat eivät juurikaan päässeet vaikuttamaan, mutta omissa 
ryhmissä he voivat suunnitella ja luoda oman näköistä toimintaa asiakkaille. Siellä ei pystytty toimimaan 
niin asiakaslähtöisesti kuin Aistitalossa, jossa asiakkaiden oma mielipide otetaan huomioon toimintaa 
suunniteltaessa. 

Katja haluaa tuoda Espanjasta Suomeen taiteen ja luovuuden, joita käsillä tekemisessä osoitetaan. 

 

 

 Asiakkaiden tekemiä koruja 

Suurista ryhmistä huolimatta toimintakeskuksessa tehdään upeita asioita kuten käsitöitä, joita myydään 
torilla ja muutamassa korukaupassa. 

Katjaa miellytti myös se, että kaikki osallistuivat omien kykyjensä mukaan työskentelyyn. Ne jotka eivät 
pystyneet itse tekemään, olivat kuitenkin mukana ryhmässä ja kuuntelivat musiikkia tai vain istuivat mui-
den joukossa. Se luo yhteisöllisyyttä, joka Suomessa usein puuttuu. 

Katja on ensimmäiseltä ammatiltani käsityöläinen ja hänellä on haaveena perustaa pieni kahvio, jossa 
Aistitalon asiakkaat voisivat työskennellä ja jossa myytäisiin heidän töitä. 

Aikaa miettiä asioita 
Katjalle Espanja tarjosi paitsi uusia näkemyksiä, myös kaivatun tauon pysähtyä, hiljentyä ja miettiä asioi-
ta, sekä katsella omaa yritystä matkan päästä. Yrittäjän päivästä normaalit rutiinit haukkaavat niin ison 
osan, että suunnitteluun ja asioiden pohtimiseen harvoin jää aikaa. 



 

 

  
Katjan tehdessä hakemusta kansainväliseen vaihtoon, hän laitoin siihen, että häntä kiinnostavat taiteet, 
luonto ja hiljentyminen. Espanjassa toteutui kaikki tämä. Hän kävi polkupyörällä vuorilla, nautti luonnos-
ta sekä sai nähdä kauniita käsitöitä. 

Espanjassa Katja sai rauhassa suunnitella asioita joita toteuttaa Suomessa. 

Ilman oppisopimustoimiston tarjoamaa mahdollisuutta kansainväliseen vaihtoon hän ei olisi koskaan 
osannut irrottautua töistään eikä saanut kokea tällaista mahdollisuutta. 
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