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                                         Fuengirola 

Fuengirola on yksi Espanjan Aurinkorannikon tunnetuimmista lomakohteista ja 

erityisesti suomalaismatkailijoiden suosiossa. Andalusian autonomiseen alueeseen 

kuuluva Fuengirola on tunnettu upeista hienohiekkaisista rannoistaan, jotka jatkuvat 

pidemmälle kuin silmä kantaa. Asuu noin 25 000 suomalaista pysyvästi, eli se on yksi 

suurimpia suomalaissiirtokuntia maailmassa. Pysyvien asukkaiden lisäksi suuri määrä 



suomalaisia lomailee alueella.

 

Matka 

Reittimme oli Oulu-Helsinki-Pariisi-Malaga. 

  

-Oli pitkä matka mutta tulimme samana päivänä Espanjaan. Ensimmäisellä viikolla 

tutustuimme ympäristöön ja työpaikkaan. 

Työpaikka 

Asociación Finlandesa Suomela on Aurinkorannikolla lyhyemmän tai pitemmän aikaa 

viipyville suomalaisille perustettu oma jäsenyhdistys. Se järjestää jäsenilleen 

monipuolista toimintaa, josta osoituksena on noin 30 harrastuspiiriä. Suomela on 



hyväntuulisten ja aktiivisten ihmisten yhdistys, jonka toiminnan parissa viihtyvät niin 

Aurinkorannikolla asuvat kuin siellä lomailevatkin. Suomelasta löydät aina 

samanhenkistä seuraa, jos harrastat vaikkapa kieltenopiskelua, liikuntaa, musiikkia, 

kuorolaulua, tanssia, veteraanien asioita, matkoja, viiniä, ruokaa, taidetta, kevyitä ja 

juhlavia tilaisuuksia, esitelmiä tai vaikkapa konsertteja. Kerhohuoneisto baareineen 

ja keittiöineen on viihtyisä ja edullinen. 

 

 

 



 

 

Asuminen 

Asuntomme oli kerrostalossa. Siinä oli 4 makuuhuonetta, keittiö 

ja kylpyhuone. Rakennus oli vanha ja vaatimaton, mutta toimiva. 

Maksoimme asunnon vuokran sekä kaasu-, vesi- ja sähkömaksut. 

Asunto oli hyvällä paikalla, kaupunki, kaupat ja jne. olivat lähellä. 



Olohuone 

 

                                                                         Makuuhuone  

 

Näkymä terassilta 

 

 

 



Suomela ja työssäoppiminen 

Työviikkomme meni seuraavan kaavan mukaan: 

  Maanantaina työskentelimme ensin n. kolme tuntia matkailutoimistossa, 

jonka jälkeen järjestimme erilaisia virikkeitä ikäihmisten vapaa-ajan 

toimintaan, kuten tietopelejä, bingoa, muistipelejä ym. Illalla vedimme 

”äijäjumppaa”. 

Tiistaiaamuisin pidimme tunnin keppijumpan. 

Keskiviikkoisin teimme matkailutoimiston asiakaspalvelutehtäviä, 

esimerkiksi retkien varauksia ym. sekä työskentelimme kassalla. 

Torstai oli yleensä vapaapäivämme, mutta joskus menimme matkalle 

jonkun ryhmän kanssa. 

Lauantaisin meillä oli vapaa-aikaa. 

Sunnuntaisin järjestimme päiväretkiä. 

 

Työpaikka ja haasteet 

*Liikunnanohjaaja* 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Matkaopas  

Koska matkaoppaan työssä on tärkeää osata espanjaa, työ sopi minulle, 

sillä puhun sitä hyvin. Paikat missä me kävimme näkyvät seuraavissa 

kuvissa, sanoin niitä on vaikea kuvailla. Alussa lähinnä autoimme retkillä, 

neuvoimme asiakkaita, autoimme huolehtimaan asiakkaiden turvallisuudesta 

ym. Myöhemmin järjestimme itse matkoja ja toimimme matkanjohtajina. 



Malaga 

Mijaksen retki 

Uusia ystäviä 



 

Ensimmäinen päiväni oppaana Espanjassa. Päiväretki Marbellaan. Nautin työstäni 

kovasti. 

 

Tyytyväisiä asiakkaita 



 

Ronda ja matka läpi 

historian. Upea tunnelma 

espanjalaiseen tyyliin.  

 



  
                                                     

Setenilin ihmeeellisiä 

maisemia 



                                         Vapaa-aika 

Vapaa-aikani käytin tutustumalla ympäristöön. Halusin oppia tuntemaan 

ihmisten jokapäiväistä elämää, kävelin, urheilin ja matkustelin. Espanja on 

antanut minulle paljon. Opin uusia asioita 

ja nautin joka päivästä. 



Kiitos, että sain tämän mahdollisuuden. Se oli ihana 

ja opettavainen. 

Damjana Radmilovic, LHM14, Kalajoen 

ammattiopisto 


