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Olimme työssäoppimassa ulkomailla Gran Canarialla, Playa del Inglesissä.
Työssäoppimispaikkamme oli suomalaisomistuksessa oleva ravintola Mummola. Saimme
idean lähteä ulkomaille TOP-jaksolle toisen kouluvuoden keväällä, kun koulunkäyti tuntui
välillä vähän puuduttavalta. Suunnittelimme ensin menevämme Espanjan Fuengirolaan,
missä Anna, Petra ja Arttu olivat olleet työssäoppimassa. Kyselimme opettajilta mahdollisia
paikkoja, mihin voisimme hakea. Arjalta saimme vinkin, että Mummola on myös hyvä
paikka, Kanarialla. Innostuimme tästä paikasta, koska saimme Nooran sukulaisten kautta
asunnon järjestymään Kanarialle. Aloimme etsiä heti tietoa, miten haetaan ulkomaille
työharjoitteluun. Laitoimme Mummolaan sähköpostia, ja he olivat valmiit ottamaan meidät
harjoittelijoiksi. Siitä alkoikin hakemuksien ja papereiden täyttely. Syksyllä saimme tiedon,
että saamme raha-avustuksen MAMEKAM 5 hankkeelta.

Gran Canaria
Gran Canaria on vulkaaninen Espanjalle kuuluva saari Teneriffan ja Fuerteventuran
välissä. Matkaa Gran Canarialta on Afrikan rannikolle 210 km ja Manner-Espanjan
satamakaupunkiin 1 350 km. Asukkaita saarella on 829 000, joista 380 000 asuu
pääkaupungissa Las Palmasissa. Saaren pohjoisosa on vehreä, jossa kasvaa mm.
sitrushedelmiä ja viiniköynnöksiä. Eteläosa saaresta on taas kuivempi ja karumpi
dyynialueineen ja kallioisine rantoineen. Etelässä aurinko paistaa lämpimästi ja
hiekkarantoja on paljon.
Gran Canarialla käy turisteja paljon, valtaosa vierailee Playa del Inglesin ja Puerto Ricon
alueella. Saaren asukkaat puhuvat pääasiassa espanjaa, mutta turismin yleistyttyä
englanninkieltäkin jo ymmärretään kohtalaisesti. Turisteille riittää saarella katseltavaa jos

pelkkä rannalla oleminen tylsistyttää. Vuoristoon ja ympäri saarta järjestetään
saarikierroksia, lisäksi autovuokraamoita on paljon. Ostoskeskuksia on paljon, myös
markkinat ovat mielenkiintoinen tapahtuma.

Matkustaminen
Lentomme lähti Helsingistä 30.12. klo 17.35. Menimme siis Nooran porukoiden kyydillä
maanantaiaamuna Ylivieskaan ja lähdimme junalla Tikkurilaa kohti. Olimme Tikkurilassa
puoli kolmen aikaan iltapäivällä, ja Julian tädit saattoivat meidät sieltä Helsinkiin
lentoasemalle. Gran Canarialla meitä oli Aune, jonka luona asuimmekin, vastassa. Kun
pääsimme Las Palmasin lentoasemalta matkalaukkuja raahaten ulos ja auton kyytiin,
maisemat näyttivät unelmien täyttymykseltä! Pääsimme siis onnellisesti perille, ja matka
meni hyvin.
Paluulento meillä lähti 15.2. lauantaina klo 20.55 Lontooseen, jossa meillä oli noin 13 h
odotus. Aika Gatwickissa meni yllättävän nopeaa, nukuimme vuorotellen, kävimme
syömässä ja kaupoissa sekä kahvilassa, jossa oli ilmainen nettiyhteys. Suomessa
Helsingissä olimme sunnuntaina klo 23.35, josta Julian veli ja kaverit tulivat meitä
hakemaan.

TOP-paikka
Harjoittelupaikka oli ravintola Mummola Inglesissä. Omistajat ovat suomalaisia, ja heidän
lisäksi Mummolassa työskenteli viisi työntekijää. Heistä neljä oli suomalaisia ja yksi
virolainen, joka puhui suomea. Lisäksi harjoittelijoita oli kokoaikana Mummolassa meidän
lisäksi viisi keittiössä ja kaksi salin puolella. Mummola on a la carte ravintola, josta saa
myöskin suomalaista kahvia ja paikan päällä leivottua pullaa, munkkia ja leivoksia, sekä
alkoholijuomia. Ruokalistalla on suomalaisia ruokia, alkuruokalistalla on hieman
erikoisempiakin vaihtoehtoja, kuten mojo-perunat tai jalopeno/mozarellatikut.
Ensimmäisenä päivänä menimme käymään Mummolassa, ja meidät otettiin hyvin vastaan.
Omistajat kertoivat ravintolasta, töistä ja työajoista, säännöistä. Paikka vaikutti alusta asti
kotoisalta. Oli helpottavaa kuulla, että he ovat valmiita auttamaan, jos meillä tulee
ongelmia minkä tahansa asian kanssa. Meille kuului koko harjoittelun ajan yksi
ruoka/päivä ilmaiseksi. Kävimme kurkkaamassa keittiöön ja saimme työvuorolistan.
Olimme samassa vuorossa ensimmäisen viikon ajan. Ensimmäinen työpäivä meni kuin
siivillä! Menimme töihin kymmeneksi ja ensin meille näytettiin pukuhuone ja varastotilat,
sekä kerrottiin mistä löytyy mitäkin. Saimme tehdä esivalmistelutöitä, ”misoja” eli valmistaa
annoksiin tarvittavia ruokia, sekä pääsimme auttamaan jo annosten kokoamisessa.
Työkaverit olivat tosi kivoja, tulimme heti alusta asti hyvin juttuun kaikkien kanssa! Työhön
perehdytys jäi ehkä hieman vajaaksi, mutta heti, kun kysyi neuvoa, saimme kyllä
vastauksen. Ensimmäisen työpäivän jälkeen kaikki tiedot risteilivät päässä, ja taisimme
olla väsyneitä mutta tyytyväisiä uuteen paikkaan. Vähitellen, kun aloimme oppia keittiön ja

ruokalistalla olevat annokset, työnteko muuttui sujuvaksi.
Aamuvuoroon (klo 9-17 tai 8-16) kuului munkkien ja pullien paisto, leipominen tarvittaessa,
misojen teko sekä annosten kokoaminen ja tiskaus. Misalista oli kätevä olemassa.
Iltavuoron jälkeen tarkistettiin aina jääkaapit läpi, ja merkattiin misalistalle, mikä ruoka on
lopussa. Näin aamuvuoro tiesi, mitä ruokia tehdään. Aamuvuorossa yleensä oli
hiljaisempaa, joten aikaa jäi myös paikkojen ja laitteiden siivoukselle ja järjestämiselle.
Illalla kävi yleensä asiakkaita niin, että annoksia meni tasaiseen tahtiin. Iltavuorossa myös
tiskattiin, tehtiin ruokaa jos joku (esim. muusi) pääsi loppumaan, ja illalla tietenkin siivottiin
keittiö ja haettiin pakasteesta seuraavalle päivälle raaka-aineet sulamaan. Auttelimme
myös salilla viemällä annoksia pöytiin sekä hakemalla likaisia astioita pois.
Kerran viikossa oli tukkupäivä, jolloin tukusta haettiin pakettiautollinen tavaraa ja raakaaineita. Tuotteiden purkaminen kaappeihin oli tarkkaa, etteivät raaka-aineet pilaannu.
Uusimmat tuotteet laitettiin aina taaimmaiseksi ja vanhemmat tuotteet eteen.
Tukkupäivänä yleensä oli myös lihapullien ja pihvien teko. Jauhelihamassaa tehtiin
yleensä suurempi määrä kerralla, ja lihapullat ja pihvit pakastettiin. Opimme
työpaikallamme paljon, mm. erilaisia nopeita tekniikoita raaka-aineiden käsittelyssä sekä
saimme taskut täyteen erilaisia niksejä ja vinkkejä yleisesti ottaen keittiötyöskentelyyn. Oli
helppo kehittyä, koska saimme hyvin palautetta, sekä kriittistä että positiivista.

Työntekijälle kanahampurilainen
Asuminen
Meille asunnon löytäminen oli helppoa, koska saimme sen järjestettyä itse Nooran

sukulaistädin kautta. Asuimme Apartamentos Australiassa, jossa osa asunnoista oli
vuokrattavana ja osa omistusasuntoja. Vuokramme oli 1,5kk ajalta yhdeltä henkilöltä 255€,
hintaan sisältyi sähkö ja vesi. Talossa asui lisäksemme kaksi suomalaista pariskuntaa,
muut olivat muista pohjoismaista tai paikallisia. Apartamentos Australia sijaitsee Playa del
Inglesin keskustassa, joten meillä oli työmatkaa vain 500m. Sijainti oli silti rauhallinen.
Rannalle oli hieman pidempi matka kuin työpaikalle. Talo ei ollut ihan uusi, mutta
hyväkuntoinen.

Apartamentos Australian sisäänkäynti

Australia kuvattuna sisäänkäynniltä päin. Hintaan sisältyi myös allasalueen käyttö.
Vapaa-aika
Vapaa-ajalla kävimme shoppailemassa Yumbo Centressä, jonne meidän talolta oli vain
sadan metrin matka. Siellä on paljon putiikkeja, kahviloita, ravintoloita yms. Iltaisin
Yumbossa on erilaisia esityksiä. Yumbosta löytyy myös minigolfrata.

Yumbossa on tarjolla jokaiselle jotakin; kahviloita, kauppoja yms.

Yumbo Centren pääsisäänkäynti
Vapaa-ajalla kävimme myös Casbahin aukiolla shoppailemassa, sinne oli hieman pidempi
matka (ei liian pitkä käveltäväksi) joten kävimme siellä vähemmän.

Casbahin pääsisäänkäynti
Rannalla kävimme myös, sinne oli meiltä matkaa alle kilometri.
Vuokrasimme auton ja kävimme ajelemassa vuorilla ihastelemassa maisemia.
Suosittelemme todellakin käymään vuoristossa mikäli aikataulut sallivat. Kuvista ei saa
oikeaa kuvaa, livenä kaikki on vieläkin upeamman näköistä!

Puerto Mogania tutkimassa matkalla vuoristoon

Saaren korkeimmalla kohdalla: Roque Nublolla
Kävimme myös Puerto Ricossa (suosittu lomakohde Playa del Inglesin lisäksi) ja
Arguineguinissa.

Arguineguin

Puerto Rico
Meillä kävi myös vieraita, mm. opettajamme Terttu Siiri miehensä Markun kanssa. Olihan
meillä vaan kiva päivä!

Olemme erittäin tyytyväisiä matkaamme ja työssäoppimiseemme. Lähtisimme uudelleen
vaikka heti! Käytännön oppien lisäksi tulimme takaisin kotiin monen monta uutta
kokemusta ja tuttavaa rikkaampana. Ulkomailla ja kaukana kotoa asumisesta oli paljon
hyötyä itsenäistymisessä ja vieraassa kulttuurissa oppi arvostamaan Suomen palveluita,
turvallisuutta ja sitä, että minne tahansa meneekin, kaikki ymmärtää mitä haluaa sanoa.
Perhettä ja ystäviä oppi arvostamaan ihan erilaisella tavalla kuin ennen. Vaikka koti-ikävää
podimmekin, niin emme katuneet hetkeäkään reissuun lähtöämme. Suosittelemme kaikille
ulkomailla työssäoppimista mahdollisuuden tullen!

