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Fuengirola 
 
Fuengirola sijaitsee etelä-Espanjassa, noin 30 kilometriä Malagasta 
lounaaseen. Costa del Solin alueella asuu noin 25 000 suomalaista 
pysyvästi, eli se on yksi suurimpia suomalaissiirtokuntia maailmassa. 
Pysyvien asukkaiden lisäksi suuri määrä suomalaisia lomailee alueella. 
Fuengirolan yksi suosituimmista turistikohteista on eläintarha Bioparc 
Fuengirola, jota on sanottu yhdeksi Euroopan nykyaikaisimmista 
eläintarhoista. 
Fuengirolassa toimii muun muassa suomalainen kahvila, kirjakauppa, 
ravintola, ruokakauppa, tietokoneliike, parturi, tilausajobusseja, 
kiinteistövälitys ja autoliike. Myös lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut saa 
halutessaan suomenkielellä. Vuonna 1991 Fuengirolaan perustettiin 
yksityinen suomalainen peruskoulu Escuela Finlandesa. 
Kesä on pitkä ja lämmin ja talvi taas melko leuto. Talvella joulukuusta 
maaliskuuhun kannataa varautua myöskin sateisempiin päiviin, mutta 
silloinkin lämpötila harvoin laskee alle 10 asteen. 
 



 
 
Matkustus 
 
Olimme molemmat halukkaita suorittamaan työssäoppimisjakson 
ulkomailla viimeisenä vuotena. Aloimme etsimään Fuengirolasta 
harjoittelupaikkaa, koska siellä on paljon suomalaisia asukkaita ja 
ravintoloita. 
Meidän työssäoppimispaikka oli El Rocio, suomalaisruotsalaisten 
omistama ravintola. Laitoimme paikan omistajalle sähköpostia, josta 
vastattiin että olemme oikein tervetulleita. Sovimme työssäoppimisajaksi 
viimeisen jakson, eli huhtikuun alusta toukokuun loppuun. 



Saimme raha-avustuksen MAMEKAM-hankkeelta, joka oli 1160 euroa. 
Sillä saimme maksettua hyvin lennot, asunnon, junamatkat ja ruuat. 
 
11.4 lähdimme yöjunalla Ylivieskasta Tampereelle. Tampereella oltiin 
ennen  6 aamulla. Lähdettiin noin seitsemän aikaan taksilla kohti Pirkkalan 
lentokenttää. Lento lähti vasta 12 aikaan, niin meidän piti odotella 
muutama tunti ennen kuin pääsimme lähtöselvitykseen. Tunnit meni 
nopeasti ja pian olimmekin lentokoneessa matkalla Malagaan. Malagassa 
oltiin perillä noin 16.30. Meitä ei ollut kukaan vastassa, mutta osasimme 
hyvin kolmestaan mennä renfellä (paikallisjunalla) Los bolichesiin, jossa 
työpaikkamme ja asuntomme sijaitsivat. Junamatka kesti noin 40 
minuuttia. Kun oltiin Los Bolichesissa, menimme ensimmäisenä Artun 
harjoittelupaikkaan, joka sijaitsee juna-aseman alapuolella. Thelman 
pullapuodista he veivät meidät asunnollemme, joka oli todella lähellä. 
 
 

 
 
 



Asuminen 
 
Artun harjoittelupaikan omistajat järjestivät meille asunnon. Se oli tosi 
hyvällä paikalla: puolen kilometrin päässä töistä, lähellä rantaa, kauppoja, 
kahviloita ja ravintoloita. Asunnossa oli kolme makuuhuonetta, olohuone, 
keittiö, kylpyhuone ja kaksi parveketta. Lämmin vesi ja ruoanlaitto 
toimivat kaasulla, joten opimme käyttämään kaasupulloja. Ilmastointia ei 
ollut, joten välillä oli öisin liian kylmä tai liian kuuma. Muuten kaikki 
toimi hyvin asunnossa ja se oli oikein kodikas. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Rocio ja työssäoppiminen 
 



Ensimmäisenä iltana purettiin matkatavaroita, käytiin kaupassa ja 
kierreltiin lähialueella. Seuraavana päivänä menimme käymään 
työpaikallamme Rociossa. Vastaanotto oli oikein mukava, kävimme läpi 
työasioita ja työaikoja. 
Maanantaina meillä alkoi työt. Olimme vuoroviikoin aamu- ja iltavuorossa. 
Aamuvuoro oli 9.30-17.00 ja iltavuoro oli 17.00-22.00. Tehtiin töitä kuusi 
päivää viikossa. 
Rocio on ala-carte ravintola, josta saa myös vaihtoehtoisesti päivän keiton 
tai päivän lounaan. Ravintolan omistaa suomalaisruotsalainen pariskunta. 
Omistajien lisäksi töissä oli kaksi tarjoilijaa ja yksi kokki. Me olimme 
suurimmaksi osaksi keittiössä tekemässä ruokia, joskus myös vietiin 
annoksia pöytiin ja kerättiin astioita. Ruoka oli pääosin suomalaista. 
Saatavilla oli myös viittä eri tapas vaihtoehtoa, alkoholijuomia, juomia, 
kahvia ja leivonnaisia. Asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi suomalaisia, 
myös aika paljon ruotsalaisia. Silloin tällöin kävi myös espanjalaisia 
kahvilla. Rocio on auki maanantaista lauantaihin 11-22.00, talviaikana se 
on auki myöhempään. Kesällä se on pari kuukautta kiinni. 
Aamuvuorossa tehtiin päivän ruoat, laitettiin ulkoterassi kuntoon, tehtiin 
ruoka-annoksia, siivottiin keittiötä, tiskattiin, haettiin astioita pöydistä jne. 
Iltavuorossa tehtiin esivalmisteluita seuraaville päiville, siivottiin keittiö, 
tiskattiin, tehtiin ruoka-annoksia ja siivottiin ulkoterassi pois. Työpaikalla 
saimme syödä joka päivä yhden lounaan. 
Harjoitteluaikaan mahtui myös juhlapyhiä, esimerkiksi vappuna Rociossa 
oli vappulautanen, johon kuului: silliä, kylmäsavulohta, kananmunaa, 
makkaraa ja perunasalaattia. 
 
 



 
 
Vapaa-aika 
 
Espanjassa ei ollut vapaa-ajanvietto ongelmia. Siellä oli valinnanvaraa, 
mihin mennä ja mitä tehdä. Varsinkin, kun meidän asuntomme oli niin 
keskellä kaikkea. 
Säät olivat aika vaihtelevia, välillä satoi ja oli pilvistä, välillä tosi lämmin. 
Paikalliset puhuivat että Fuengirolassa oli nyt kylmintä 50 vuoteen. Meille 
suomalaisille nuo ilmat olivat ihan hyvät. Sai otettua aurinkoakin ihan 
tarpeeksi. Meillä oli yksi yhteinen vapaa päivä viikossa, se kului tietenkin 
rannalla, shoppaillessa, hyvin syöden ja kiertelemässä paikkoja. Reissun 
aikana käytiin myös Malagassa katsomassa jalkapallopeli Malaga vs 



Sevilla. Katsomossa oli 27 000 ihmistä. Matka saatiin varattua ravintola 
Reflan kautta, josta järjestetään peleihin matkoja. Liput maksoivat 50  
euroa. Käytiin myös kansainvälisyyspäivillä, joka on tosi suuri tapahtuma 
ja kestää neljä päivää. Siellä oli eri kansallisuuksia esittelemässä omaa 
maataan erilaisin esityksin. 
Tutustuttiin myös muihin harjoittelijoihin reissun aikana ja vietettiin 
heidän kanssa aikaa. 
 
 
 

 
 
 



 

 
 



 
 
 
 
 

 



Kokemukset 
 
Opimme paljon espanjalaisesta ruokakulttuurista ja kielitaitokin kohentui. 
Englantia ja espanjaa joutui puhumaan joka päivä jonkin verran. 
Suosittelemme ehdottomasti lähtemään ulkomaille työssäoppimaan, 
varsinkin Espanjaan, koska tykästyimme todella paljon kulttuuriin, 
elämään ja ihmisiin siellä. Maisteltiin kaikkia erikoisia hedelmiä ja 
vihanneksia, siellä oli kaikki niin tuoretta ja mehukasta. Espanjassa on 
myös paljon nähtävyyksiä ja upeat maisemat. Reissu oli todella huippu 
kokemus ja saatiin paljon rohkeutta ja itseluottamusta lisää. 
Tästä on varmasti myös paljon hyötyä tulevaisuudessa! 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 


