KANSAINVÄLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1.2-30.3.2016 Asociación
Finlandesa Suomela, Fuengirola, Espanja Tiina Siili Rautio, Kalajoen
Ammattiopisto, Liikunta- ja hyvinvointimatkailu (LHM 14 )
SUOMELA/ FUENGIROLA
Asocianciòn Finlandesa on Aurinkorannikolla pidemmän tai lyhyemmän aikaa viipyville ihanille
Suomalaisille perustettu jäsenyhdistys. Suomelassa on n. 30 erilaista harrastuspiiriä, joista esim.
äijäjumppa, keppijumppa, kuorot, hopeasepät ja paljon muuta mukavaa. Jäseniä on tällä hetkellä
n.750 ja työtä harrastepiirien parissa tehdään vapaaehtoisesti. Suomela sijaitsee Los Bolichesin
asuinalueella.
Fuengirolan väliluku ( 2015 ) oli 77 525 ja se on eteläespanjalainen kaupunki, joka kuuluu Malagan
maakuntaan ja Andalucian autonomiseen alueeseen. Kesäkuukausina väkiluku kolminkertaistuu
suuren turistivirran vuoksi.

MATKAREITTI
Matkani alkoi Kalajoelta 1.2.2016 klo 8 aamulla. Matkareittini oli Oulu-Helsinki-Pariisi-Malaga.
Menolennot sujuivat todella hyvin. Kotimatka oli sitten hieman haasteellisempi lentojen
myöhästymisien vuoksi, mutta sama reitti tulomatkalla ja kotona olinkin sitten 31.3 klo 20.00. Matkat
varattiin Kaleva Travelin kautta tarjouspyynnön perusteella.

TYÖSSÄOPPIMINEN
Työtehtäviini Suomelassa kuului: Äijäjumppa, keppijumppa, espanjan kielikurssi, retkien
suunnittelua, toteuttamista, keittiöllä ruoanlaittoa/tiskausta, paikalliseen kulttuuriin ja Suomelan
harrastepiireihin tutustumista. Saimme vapaat kädet jumppien suunnitteluun ja meillä olikin aina
aivan mahtavaa, kun vedimme miehille äijäjumppaa. Naurua ja hikeä riitti joka kerralla  Suomela
oli todella monipuolinen ja mukava harjoittelupaikka, jokainen päivä oli erilainen.
RETKET
Harjoittelun aikana kävimme todella monessa paikassa retkellä. Olin mukana muutamalla retkellä
” oppaana” eli autoin matkavetäjää niin, että retket sujuivat kaikin puolin hyvin. Ardales,
Benalmadena, Malaga, Marbella, Setenil, Ronda ja Mijas, siinä lista, joissa harjoittelun aikana
kävimme. Niin mahtavia ja upeita paikkoja.

VAPAA-AIKA
Tullessani Fuengirolaan minulla oli työnalla näyttötyön suunnittelu, retki upeaan Rondaan. Sen
tekeminen vei paljon vapaa-aikaani, mutta kävin juoksemassa rannalla ja kävin paikallisessa
kuntosalissa, aina kun siihen oli aikaa. Ostoksille ja paikalliseen elämään tutustumiselle tuntui
kuitenkin aina löytyvän aikaa ja vaatteet, ruoka ja paikallisliikenne olikin Suomeen verrattuna todella
edullista. Lähiliikenteen hinta bussissa oli 1.15€ ja matka Rondaan paikallisbussilla oli n.9€. Ilmat
olivat sen verran kylmät, että meressä en voinut käydä uimassa, mutta aurinkoa otin aina kun siihen
oli mahdollisuus. Fuengirola oli ihana, ystävällinen ja unohtumaton paikka ja palaan sinne takaisin
vielä joskus, se on aivan varmaa!!

