Espanja , Fuengirola 12.4-24.5.2013

Työssäoppimis paikkani oli Espanjassa, Fuengirolan kaupungissa Los Bolichesin
alueella. Fuengirola sijaitsee noin 30 km Málagan kaupungista lounaaseen Välimeren
rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella. Fuengirolasta Málagaan kulkee
vuonna 1970 avattu rautatie, jolla kulkee lähiliikennejunia. Kaupungissa on myös
lähes 8 kilometrin mittainen luoteesta koilliseen kulkeva hiekkaranta. Hiekkarannan
lounaisessa päätöksessä nyttemmin kuivunut Fuengirolan joki laskee mereen.
Fuengirolassa on kalastussatama ja kalastuslaivatelakka. Fuengirolassa asuu noin 70
tuhatta asukasta joista suomalaisia on arviolta yli 3000. Costa de Solin alueella asuu
suomalaisia arviolta 25-30 tuhatta joka tekee Costa de Solista yhden suomen
suurimmista ’’siirtokunnista’’ .

Matka
Lähdin 2 luokkakaverin kanssa matkaan 12. päivä perjantai yönä kohti Ylivieskan
juna-asemaa, jossa odottelimme myöhässä olevaa junaa. Lopulta pääsimme junaan
ja matka kohti Tamperetta alkoi ja siinähän se matka meni nukkuessa. Juotuamme
aamukahvit suuntasimme Tampereen juna-asemalta kohti Pirkkalan lento-asemaa
jossa jouduimme odottelemaan 3 tuntia lentoa. Lentomatka sujui hyvin ilman
mitään ongelmia. Saatuamme laukut Malagan lentokentältä sieltä oli helppo lähteä
paikallisjunalla kohti Los Bolichesia jossa menimme Juna-aseman alla sijaitsevaan
thelman pullapuotiin josta löysimme työnantajani Jussin ja Thelman. Thelma opasti
meidät kiinteistönvälittäjän luokse josta saimme tilavan kolmion asuttavaksi 6
viikoksi. Asunto oli hyväkuntoinen ja viihtyisä. Ensimmäisen viikonlopun vietimme
aurinkoa ottaen ja tutustuen vähäsen kaupunkiin. Sunnuntaina kävimme kukin
kysymässä omalta työpaikalta moneksi meidän pitäisi tulla työpaikalle. Selvisi että
minulla olisi 10-17 oleva työvuoro.

Työpaikka
Työpaikkani oli tosi viihtyisä ja rento vaikka töitä riittikin aina lähes koko työpäivän
ajaksi. Työtehtäviini kuului asiakkaiden palvelu ja rahastaminen. Asiakkaat valitsivat
linjastosta mieleisensä makean leivoksen tai jotain suolaista kuten Karjalanpiirakka
tai lihapiirakka ja kaatoivat sitten itse kahvinsa kuppiin. Tarvittaessa tein myös
tilauksia joihin kuului esim. karjalanpiirakan lämmittäminen ja siihen munavoin
laittaminen, lihapiirakan valmistus ja joidenkin juomien lasiin kaataminen kuten
valkoviinin ja brändyn. Lisäksi työtehtäviini kuului työpaikan puhtaanapito, johon
kuului mm. kahvilan pöytien pyyhkiminen ja astioiden tiskaaminen. Lisäksi toki
paistoin munkkeja, pullia yms . aina lisää kun niille oli tarvetta. 1 ja ½ viikon
työskentelyn jälkeen kahvilaan tuli toinen harjoittelia jolloin työaikoja jouduttiin
muuttelemaan. Tein vuoroviikoin aamua ja iltaa. Aamuvuoro kesti klo 7-13 ja siihen
kuului mm. Terassin kokoaminen ja aamupalan laittaminen. Iltavuoro taas kesti 13-19
ja siihen kuului perusasiakaspalvelun lisäsksi mm. terassin purkaminen. Työpaikalla

kävi tosi ystävällisiä asiakkaita joten siellä oli ilo työskennellä ja siellä oli hyvä
työilmapiiri jonka johdosta sinne tuli aina mielellään töihin.

Vapaa-aika.
Vapaa-ajan vietto mahdollisuuksia fuengirolasta löytyy monia. On eläintarhaa,
vesipuistoa, elokuva teatteria, uimarantoja ja paljon muuta. Itse istuin monet illat
suomalaisissa kahviloissa / ravintoloissa ( Uusirefla ja Dos Leones 2 ) katsomassa SMliigaa ja jääkiekon MM-kisoja. Monena päivänä lähdin myös luokkakaverien seuraksi
rannalle ottamaan aurinkoa ja tulihan siellä välimeressäkin käytyä muutaman kerran
uimassa. Vapaa-aikaa viettelin myös oleskelemalla vain kavereiden kanssa.
Espanjassa olo aikanani järjestettiin myös fuengirolan kansainvälisetpäivät 18.
kerran, jossa oli mukana 33 eri maata. Jokaisella maalla oli oma osastonsa ja sieltä
pystyi tutustumaan paikalliseen kulttuuriin ja ruokaan. Kansainväliset päivät olivat
kokemuksena erittäin mielenkiintoiset.

