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Fuengirola työssäoppimispaikkana 

Fuengirola on tunnetusti suomalaisten suosima lomanviettopaikka. Monet suomalaiset myös 
viettävät sydäntalven ajan Fuengirolassa. Tämän vuoksi sinne on muodostunut vuosien aikana 
runsaasti suomalaisille suunnattuja palveluja. Asuminen siellä on helppoa niin perheille kuin 
eläkkeellä oleville ja kaikenikäisille siltä väliltä. Lapset pääsevät suomalaiseen kouluun ja tarjolla on 
suomalaisia lääkäripalveluja, ja kaikkea siltä väliltä.  

Fuengirolassa on helppo olla. Sinne on myös helppo lähteä työssäoppimaan.  Hotelli-, ravintola ja 
catering-alalle on tarjolla useita suomalaisten omistuksessa olevia ravintoloita, pizzerioita, 
kahviloita ja majoituspaikkoja. Näihin paikkoihin otetaan mielellään suomalaisia työssäoppijoita. 
Mutta sinne on myös paljon tulijoita. Aina ei ole helppoa päästä. Työssäoppimispaikkaa tulee 
hakea hyvissä ajoin. Useissa paikoissa ei ole kielitaitovaatimustakaan, mutta on tärkeää hallita 
jonkin verran paikallista kieltä tai englantia, että selviää matkasta ja muiden palvelujen käytöstä.  

Fuengirolaan kannatta mennä talven aikana silloin kun suomalaiset ovat siellä. Toukokuussa 
suomalaiset lähtevät jo nauttimaan suomen kesästä, joten siellä hiljenee ja monet ravintolat ja 
kahvilat sulkevat ovensa kesän ajaksi. Toisaalta opettajan pedagogiselle matkalle toukokuun 
hiljainen aika oli parempi, koska työntekijät ja työpaikkojen omistajat ehtivät keskustella kanssani. 
Kiireen aikana se olisi ollut vaikeampaa. 

Fuengirolan suomalaiset työnantajat huolehtivat opiskelijoista kokonaisvaltaisesti. Sinne on 
turvallista lähettää opiskelijoita. Alue sopii hyvin sellaisille opiskelijoille, jotka eivät ole 
matkustaneet ulkomailla eivätkä hallitse kovin hyvin kieliä. Alueella on paikkoja joissa pärjää 
pelkällä suomen kielellä, mutta on tärkeää hallita perussanastoa paikallisesta kielestä ja englannin 
kielestä. Fuengirolassa voi aika turvallisesti opetella selviytymään ulkomailla ja siten voi rohkaistua 
matkustamaan ja hankkimaan muita kokemuksia myöhemmin. 

 

Matkani tavoitteet 

Viikon matkani tavoitteena Fuengirolaan oli näyttöjen ja työssäoppimisen seuraaminen sekä 
niiden arviointi. Kolme kokkiopiskelijaa olivat Mamekam 5-hankkeen puitteissa kuuden viikon 
työssäoppimisjaksolla Fuengirolassa. Oma pedagoginen viikon kestävä seurantamatkani toteutui 
Leonardo-liikkuvuushankkeen puitteissa. Matkani toteutumisesta kuuluu kiitokset Sirpa 
Korhoselle, joka ehdotti matkaa sekä Ritva Joki-Kolehmaiselle ja tiimilleni Haapavedellä, jotka 
hoitelivat työni sillä aikaa. Ja tietysti päätöksiä tekeville henkilöille, jotka ovat kaiken takana. 

Viikon aikana kävin päivittäin työpaikoilla, seurasin työskentelyä ja kävin keskusteluja 
opiskelijoiden ja työpaikkojen edustajien kanssa. Opiskelijat tekivät kaksi päivää kestävät näytöt, 
jotka sitten arvioimme. Lisäksi kävin keskustelemassa yhdessä suomalaisessa kahvilassa 
suomalaisten työssäoppijoiden ottamisesta ja sain myönteisen vastauksen.  

 



 

Ravintola El Rocio 

Ravintola El Rociosta oli muutama sata metriä Los Bolichesin juna-asemalle ja rantaan alle puoli 
kilometriä. Kaksi kokkiopiskelijaa oli työssäoppimassa El Rociossa ja he tekivät siellä À la 
carteruokien näytöt. Ravintolan omistavat Helena ja Jörgen Porttinen. Helena on suomalainen ja 
Jörgen on ruotsalaistaustainen. Tämän vuoksi heillä käy paljon suomalaisia ja ruotsalaisia 
asiakkaita. El Rociossa tarjotaan päivittäin lounas noutopöydästä sekä À la cartelistalta saa 
suomalaistyyppistä ruokaa paikallisilla ”höysteillä”. Helena vastasi salista ja Jörgen keittiöstä. Heillä 
oli lisäksi yksi kokki ja salissa kaksi työntekijää Helenan lisäksi. Ruuhka-aikoina työntekijöitä on 
varmaan enemmänkin. Ravintolan keittiö on hyvin pieni, kuten siellä keittiöt yleensäkin. Keittiöstä 
löytyi kuitenkin perusvarustus jolla pärjää. Isoja työpöytiä ei ollut vaan hyvin pienessä tilassa 
työskenneltiin. Keittiö oli erittäin siisti. Muutaman neliön keittiöön ei sopinut monta yhtä aikaa. 
Tämän vuoksi sinne ei kannata mennä yhtä aikaa kahta opiskelijaa. Opiskelijat tekivät eri vuoroja 
ja iltavuoro oli lyhyempi, jolloin työviikot olivat kuusipäiväisiä pääsääntöisesti. Opiskelijoiden 
yhteinen aika oli vähäistä ja aika tuli välillä ”pitkäksi” vapaalla ollessa, kun kaveri oli töissä. 
Työpaikka otti opiskelijat ”hoiviinsa” ja he viihtyivät siellä. He saivat hyvää ohjausta ja saivat tehdä 
kaikkia töitä. He saivat myös erittäin hyvää palautetta niin työntekijöiltä kuin vakituisilta 
asiakkailtakin.  

 

Kuvassa Anna ja Petra Ravintola El Rociossa 



 

 

Ja tässä tytöt keittiössä Helenan ja kokki Jannen kanssa 

 

Thelman Pullapuoti 

Thelman pullapuoti sijaitsee aivan Los Bolichesin juna-aseman lähellä. Kahvila tuo Suomesta 
pakastetuotteita ja käsittelee ne myyntikuntoon kahvilan asiakkaille. Kahvilassa myydään myös 
muita suomalaisia elintarvikkeita jonkin verran. Kahvilassa myytiin suomalaista kahvia. Kahvilan 
omistaa Jussi Johansson vaimonsa Thelman kanssa. Heillä on kahvilassa muutamia työntekijöitä. 
Keittiön tilat eivät olleet isoja, mutta siistiä oli ja tavarat järjestyksessä. Myös taustatilojen 
varastoissa tavarat olivat siististi paikoillaan.  

Arttu oli kahvilapalvelujen työssäoppimisajan Thelman Pullapuodissa. Hän valmisteli tuotteita 
myyntivitriiniin, toimi asiakaspalvelussa ja piti kahvilan tiloja siistinä, kuten kahvilatyöntekijän 
toimenkuvaan kuuluu. Artun ohjaajana toimi suomalainen nuori Suvi, joka on ollut jonkin aikaa 
töissä Thelman puodissa. Omistajat olivat jo lähteneet Suomeen ja palaavat syksyllä takaisin. 
Kesän ajan puotia pyörittää kaksi työntekijää.  



 

 

Kuvassa Arttu työpaikkaohjaajansa Suvin kanssa Thelman Pullapuodissa. Vasemmalla näkyy 
kaarioven takana taustatiloja ja oikean oven takana Puodin keittiö. 

 

Työssäoppimisen ohjaaminen ja näytön arvioinnit 

Molemmissa työpaikoissa opiskelijoita ohjattiin hyvin ja he saivat palautetta työstään. Arviointi oli 
heille tuttua, joten keskustelut olivat helppoja. Minkäänlaisia ongelmia ei ollut. Hyvää palautetta 
tuli erityisesti siitä, että opiskelijat sopeutuivat ja oppivat talon tavat nopeasti. 
Näyttösuunnitelmat tehtiin yhdessä jo ensimmäisenä päivänä, kun kävin työpaikoilla. Sen jälkeen 
näytöt sujuivat ongelmitta. Arviointikeskustelut käytiin pian näyttöjen jälkeen. Työpaikoilla 
ymmärrettiin aika hyvin arvioinnin periaatteet. Arvioinnista kerroin kyllä heille etukäteen 
perusteellisemmin, kuin yleensä.  

Työssäoppimisen seurantamatkaani suhtauduttiin työpaikoilla hyvin myönteisesti. Heillä oli aikaa 
jutella kanssani joten vietinkin työpaikoilla paljon aikaani. Keittiöissä en voinut olla koska ne olivat 
niin pieniä, että työnteko olisi liikaa häiriintynyt. Pääsin kuitenkin tutustumaan keittiöihin. Koin 
hyvin mielenkiintoisena matkani ja mielelläni lähden uudestaan jos sellainen mahdollisuus joskus 
tulee.  



 

Paljon tuttua, jotain erilaista 

Ammattialani työskentelystä löytyy samanlaisuutta hyvin paljon. Perusasiat tehdään samalla 
tavalla. Ja ruoanvalmistuskin oli hyvin samanlaista koska paikat olivat suomalaistyyppisiä. 
Elintarvikkeissa oli eroja, tuoreita kasviksia ja hedelmiä oli aina saatavilla ja niiden maku oli raikas 
ja hyvä. Kaloissa oli eroja ja tietysti maitotuotteissa myös. Elintarvikkeet hankittuun itse hakemalla 
läheisestä kaupasta ja ne esikäsiteltiin itse. Kuorittuja perunoita ei ollut saatavilla kuten Suomessa. 

Erityisruokavalioita oli hyvin vähän asiakkaissa. Esimerkiksi keliakia ja laktoosi-intoleranssi olivat 
hyvin harvinaisia paikallisen asiakaskunnan keskuudessa. Gluteenittomia jauhoseoksia ei edes 
myyty paikkakunnalla, näin minulle kerrottiin. Kuitenkin työpaikalla oli korkea moraali 
erityisruokavalioita noudattavien suhteen. He huolehtivat hyvin, ettei kenellekään tulisi ongelmia. 

 

Vierailu Kahvila Kardemummassa 

Kuulin kehuja paikallisesta suomalaisesta kahvilasta ja kävin tutustumassa. Kahvila Kardemumma 
sijaitsi lähellä Thelman Pullapuotia. Kahvilassa tarjottiin lounasta ja kahvilatuotteita. Paikka oli 
hyvin siisti ja valoisa. Kahvilan yrittäjät olivat suomalais-ruotsalainen pariskunta. He olivat 
kiinnostuneita ottamaan työssäoppijoita, mutta heillä on ehdoton ruotsin kielen hallinta 
pääsyvaatimuksena. Pariskunnasta mies puhui suomea, mutta vaimo oli ruotsalainen, joten hänen 
kanssaan on tärkeää osata puhua ruotsia.  

 

Matkan jälkeen 

Koin seurantamatkan hyvänä ja onnistuneena. Tutustuminen oman alan elämään erilaisissa 
olosuhteissa antaa paljon. Vaikka työpaikat olivat tavallisia paikkoja, eikä siellä tehty alan 
”tähtitiedettä”, oli mielenkiintoista käydä ja nähdä työelämää siellä. Lähtisin uudestaan jos 
mahdollisuus kohdalle sattuisi.  

   



 

     

 

 

 

 

 


