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Gran Canaria on Espanjalle kuuluva saari Atlantin valtamerellä. Se on kolmanneksi suurin 

Kanariansaarista. 

Saari on pyöreä ja halkaisijaltaan noin 50 kilometriä. Saarella asuu noin 850 000 asukasta. 

 

Playa del Inglés, jossa työpaikkamme sijaitsi, on suosittu rantalomakohde Kanariansaariin kuuluvan 

Gran Canarian eteläisessä osassa. 

Inglés on yksi suomalaisten suosituimmista lomakohteista. Siellä asuu myös pysyvästi useita 

suomalaisia, joista monet harjoittavat yritystoimintaa tarjoten palveluja suomen kielellä. 

Esimerkiksi suomalaisia ravintoloita on useita, joissa sesonkiaikana esiintyy tunnettuja suomalaisia 

artisteja. 

 

 

 

Matkamme alkoi 9.11. perjantain ja lauantain välisenä yönä automatkalla Helsinkiin. Lentomme lähti klo 

11.15 Helsinki-Vantaan lentokentältä. Olimme varanneet aikaa riittävästi lentokentällä toimimiseen, joten 

kaikki sujui hyvin ilman ongelmia. 

Saapuessamme Espanjaan koneesta näytti, että sää on pilvinen, mutta laskeuduttuamme oli kuitenkin 

lämmintä ja aurinkokin pilkahteli pilvien lomasta. 
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Näkymät lentokoneesta 

 

Kun matkatavarat oli saatu, siirryimme ulos odottamaan espanjalaista, mutta onneksi suomea puhuvaa 

vuokraisäntäämme, joka haki meidät lentokentältä ja kyyditsi vuokra-asunnolle.  Matkan aikana hän kertoi 

hieman saaresta, kulttuurista ja tärkeitä vinkkejä saarella elämisestä. 

Saavuttuamme asunnolle levähdimme hiukan ja tutustuimme pieneen, mutta viihtyisään asuntoomme.  

Hetken lepäilyn jälkeen lähdimme suunnistamaan kohti työpaikkaamme, ravintola Mummolaa. 

Onneksemme se sijaitsi vain noin puolen kilometrin päässä asunnoltamme ja reitti sinne oli helppo. 

Vastassa meitä oli molemmat pomomme Pasi ja Tero, jotka kertoivat meille hieman työnkuvastamme ja 

paikan pelisäännöt. Saimme myös saman tien työvuorolistat ja ensimmäiset työvuorot olivat jo seuraavana 

päivänä. 
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Ravintola Mummola 

 

Mummola on à la carte ravintola Gran Canarialla suomalaistenkin suosimassa Playa del Inglésin 

lomaparatiisissa.  Se on suomalaisten matkailijoiden ja Kanarialla pysyvästi asuvien 

erityissuosiossa. Mummolassa käy päivittäin n. 100-150 asiakasta, niin syöjiä kuin kahvittelijoitakin. 

Mummolassa matkailija voi lukea suomalaiset uutiset, kuunnella kotimaisia radiokanavia sekä seurata 

tärkeimmät suomalaiset tv-lähetykset suorana netistä. Myös tietokone ja nettiyhteys ovat käytössä talon 

puolesta. Mummola on kuin oma olohuone Kanarialla. 

Liiketoiminnan haasteet ovat siellä toisenlaisia kuin Suomessa. Lähistö on tupaten täynnä erilaisia 

ravintoloita, joten kilpailu on huomattavan kovaa. Erottautuminen suomalaisuudella on tuonut runsaasti 

asiakkaita. 

 

Kahvilaravintolassa on tarjolla kaikenlaisia itse tehtyjä herkkuja, karjalanpiirakoista perinteiseen 

suomalaiseen pullaan. Kalustus on kotoinen, puupaneloiduilla seinillä ryijyjä ja jopa suomalaiset sukset. 

Suomalaisille pysyvästi Kanarialla asuville Mummolasta löytyy kielitaitoa, apua ja neuvoja. 
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Mummolan omistajat Pasi Puranen ja Tero Laurila työn touhussa.  Niin kuin oikeanpuoleisesta kuvasta 

huomaa, niin huumoria ei työssäoppimispaikaltamme puuttunut! 
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Työskentely Mummolassa 

Kaksi meistä työskenteli keittiön puolella ja yksi salin puolella tarjoilijana, työt alkoivatkin heti 

seuraavana päivänä saapumisesta. Työkavereihin tutustuimme äkkiä ja toimeen tultiin loistavasti, 

joten jos apua tarvitsi ihan missä vain, niin ei tarvinnut pelätä kysyä! Ilmapiiri oli kaikin puolin 

mahtava, joten vaikka töihin suhtauduttiin vakavasti, silti huumoria mahtui jokaiseen työpäivään. 

 

Työskentely keittiössä: 

 

Keittiön toiminnasta vastasi toinen omistaja Tero, joka oli tarkka ja vaativa, mutta mieluusti neuvoi 

aina tarvittaessa. 

Jo ensimmäisenä työpäivänä pääsimme keittiönpuolella tositoimiin. Ohjeena oli että kysyä saa, 

mutta jos homma toimii, niin kukaan ei puutu tekemiseen. Todennäköisesti meillä homma hoitui, 

koska saimme tehdä ruokia samalla lailla kuin ravintolan vakituisetkin kokit. Eli harjoittelijoihin 

luotettiin ruuanlaitossa todella vahvasti ja vastuuta sai sen mukaan mitä osasi tehdä.   

 

Työskentelytilat olivat erittäin pienet, joten keittiöllä normaalissa työvuorossa oli kaksi työntekijää. 

Aamuvuorot alkoivat klo. 9.00 ja loppuivat klo. 16.30 

Aamuvuorot olivat aina hiljaisempia, joten silloin keittiöllä lähinnä siivoiltiin ja täytettiin paikkoja 

iltaa varten. Siinä välissä valmistettiin aamupaloja ja muutamia ruoka-annoksia. 

Aamuvuoron toimiin kuului päivittäin myös pullien ja munkkien leivonta, jotta asiakkaille olisi 

tuoretta tarjottavaa joka päivä! 

 

Iltavuorot alkoivat klo. 16.00 ja loppuivat keittiön sulkemisen ja siivouksen jälkeen noin klo. 22.30 

Iltavuoro taas oli aivan täysin aamuvuoron vastakohta. Joinakin iltoina bongi piippasi jatkuvalla 

syötöllä, mutta väliin sattui rauhallisempiakin iltoja.   
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Ruokalistalta löytyi annoksia etanoista lohikeittoon ja illan aikana kaikkea siltä väliltä valmistettiin. 

Iltavuorot olivat oppimisen kannalta parhaita, koska kiireen keskellä oli pakko luottaa omiin 

taitoihinsa. 

 

 
Keittiön lämpötilasta johtuen pullataikina kohosi sitä mukaa takaisin, kun sitä kerkesi leipoa. 
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Vakituinen kokki Merja valmistamassa pekoni-kasviskääröjä tilauslounaalle. 
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Työskentely salin puolella: 

Salin puolesta vastasi Mummolan toinen omistaja Pasi. Pasi teki vaan iltavuoroja, ja hän halusi, että 

työskentelen hänen kanssaan, joten minäkin tein harjoittelun ajan pelkästään iltavuoroa eli klo. 

14.30-23.00, asiakkaiden määrästä riippuen usein myös myöhempään. 

Tein ensimmäisen työvuoroni heti seuraavana päivänä saarelle saapumisestamme. Päivä oli 

sunnuntai eli viikon kiireisin päivä, joten pääsin tositoimiin heti. Tosin sovimme Pasin kanssa, että 

en opettele kiireen takia kassakoneen käyttöä heti ensimmäisenä päivänä vaan palvelen 

ainoastaan asiakkaita tilauksia ottaen. 

Jatkossa opettelin ehkä jopa hieman haastavan kassakoneen käytön. Harjoittelun aikana pääsin 

palvelemaan asiakkaita suomen kielen lisäksi, myös lähes päivittäin englanniksi ja hieman 

ruotsiksikin. Päivittäisiin työtehtäviini kuului myös erilaisten juomien tekeminen. Kiireettömiä iltoja 

ei juurikaan ollut, sillä Mummolassa kävi päivittäin n. 100 asiakasta. 

Pasi oli työssäoppimisohjaajana loistava, sillä hän antoi paljon vastuuta, mutta kysyä sai kuitenkin 

mistä tahansa ongelmasta. Hän myös neuvoi ja opetti asiat niin moneen kertaan kuin tarve vaati. 

Olin jo harjoittelun alusta alkaen usein illat yksin salin puolella, kun Pasi oli tekemässä 

paperihommia ja hoitelemassa asioitaan, mutta jos kova kiire yllätti niin pyysin vaan Pasin avuksi. 

Harjoittelun aikana sain runsaasti uutta, tarvittavaa kokemusta ravintola-alalta! 
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Itsenäisyyspäivän noutopöytä 
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Vapaa-aika 

Työskentelimme kuusi päivää viikossa, joten vapaa-aikaa ei jäänyt paljoa.  Työpäivät olivat sen 

verran raskaita, että emme jaksaneet iltaisin kovinkaan kauas saarelle lähteä. Pisin vapaa-ajalle 

tehty reissu oli shoppailupäivä Las Palmasissa. 

Muuten vapaa-aikaa vietimme työkavereiden hyvässä seurassa, erilaisissa ravintoloissa käyden ja 

monina iltoina työpäivien jälkeen jäimme Mummolaan istuskelemaan ja viettämään aikaa uusien 

tuttavuuksien kanssa. Tutustuimme saarella myös ulkomaalaisiin asukkaisiin. Pidempiä reissuja ei 

edes osannut kaivata, koska Mummolassa tunsi olevansa kuin kotonaan ja siellä niin henkilökunta 

kuin asiakkaatkin olivat yhtä perhettä.  

 

    

 

Muutamia päiviä vietimme rannalla löhöillen ja rentoutuen, mutta talvi teki tuloaan Espanjassakin, 

joten sää oli usein pilvinen helteestä huolimattakin. Sää olikin todella vaihteleva, välillä aurinko 

paahtoi kuumasti, mutta joulukuun alussa jopa ukkosmyrsky yllätti. Paikalliset ihmettelivätkin sitä 

suuresti, sillä saarella sataa todella harvoin. 
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Ravintolan ’Mirkku-mummo’, joka piti meistä kaikista huolta kuin omista lapsenlapsistaan  

 

 

 

Mutta niin kuin kaikki tietävät, hyvä loppuu aikanaan, niin myös tämä 

harjoittelu. Aika meni nopeasti ja pian olikin joulukuun 18. päivä ja paluu 

Suomeen koitti. Tosin Pasi ja Tero saivat yhden meistä houkuteltua salille 

kiireapulaiseksi joulun ajaksi, joten Sini tuli Suomeen vasta uudeksi 

vuodeksi. Itku oli herkässä, kun lämpö, työkaverit ja muut ihanat uudet 

tuttavuudet jäivät taakse ja vastassa oli Helsinki-Vantaan lentoasema ja 

pimeä, kylmä ilma vesisateineen. 
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Kaiken kaikkiaan reissu oli ikimuistoinen ja kokemuksena mahtava, 

jokainen päivä oli erilainen ja aina oppi jotain uutta. Ravintolan nimi on 

kyllä osuva, meille jokaiselle Mummolassa tuli tunne, kuin olisi todella 

ollut omassa mummolassa.    


