Matkaraportti Fuengirolaan 21.2.-10.4.2017
Reissuun lähdin Helsingin lentokentältä 21.2.2017. Lento saapui yöllä Malagaan. Malagan kentältä
otin taksin, jolla päästiin suoraan asunnolle.

Työharjoittelupaikkani oli JYA Housing kiinteistönvälitysyritys. JYA:lla on Suomessa 6 toimistoa, ja
Fuengirolan toimisto on perustettu syksyllä 2015. Se sijaitsi Los Bolichesissa, parin kilometrin
päässä asunnolta. Aamuisin kävelin työpaikalle, ja takaisin tulin yleensä työkaverin kyydillä.
Työpaikan löysin suomenkielisen Fuengirola-lehden mainoksesta, kun netistä etsin eri yrityksiä
mistä löytyisi sopiva työharjoittelupaikka. Asunnon hankin Airbnb:n kautta. Asunto oli melko pieni,
muttei muuten tullut yllätyksiä sen suhteen.

Ensimmäisinä työpäivinä tutustuin yritykseen ja työkavereihin. Muita työntekijöitä oli yrityksessä
kolme. Pääsin ensimmäisinä päivinä mukaan hakemaan pari asuntoa myyntiin, ja samalla
näkemään Fuengirolaa myös hieman korkeammalta, Mijaksesta.

Työtehtäväni oli pääosin tietokoneella tehtäviä mainoksia. Tein yhteistyöhotellien esitteitä ja
hinnastoita kiinnostuneille asiakkaille jaettavaksi. Työt tein LibreOfficella ja Gimpin
kuvankäsittelyohjelmalla. Käytin myös Inkscapea mainosten tekemiseen, jolla sai hyödynnettyä
vektorigrafiikkaa. Etsin myyntiasuntoja netistä ja otin myyjiin yhteyttä. Jaoin myös flayereita
erilaisiin suomalaisten suosimiin paikkoihin Pacosin ja Los Bolichesin alueella. Laitoin yrityksen
myös Google Mapsiin, jotta se saisi suhteellisen uutena yrityksenä lisää näkyvyyttä verkkohauissa.

Ruokailun oli työpaikka järjestänyt puolestani. Kävin syömässä suomalaisen omistajan ravintolassa.

Kielitaito kehittyi hieman reissun aikana. Hieman paremmalla pohjataidolla olisi kehitystä varmasti
tullut enemmänkin. Kuitenkin pystyin toimimaan itsenäisesti.

Lämpötila vaihteli viileästä hellelukemiin. Aurinko paistoi jo aamusta kävellessä töihin. Töiden
jälkeenkin oli vielä lämmin auringonpaiste. Sadetta ei tullut kuin parina päivänä hieman.

Työharjoittelun päätteeksi kävimme syömässä työporukan kesken vielä Thai-ravintolassa. En ollut
aiemmin maistanut äyriäisiä, joten oli mielenkiintoinen ja herkullinen kokemus. Noutopöydässä oli
erilaisia lihoja, äyriäisiä, sushia, kasviksia ja jälkiruokia.
Paluulento oli 10.4.2017 1.05. Malagan kentälle menin junalla, joka oli huomattavasti taksia
edullisempi.

Tämä oli minun ensimmäinen ulkomaanmatka, ja ei varmasti viimeinen. Ulkomailla näki hieman
paikallista työkulttuuria ja hintatasoa. Esimerkiksi Espanjan työturvallisuus ei ole ihan samoissa
kantimissa kuin Suomessa. Työmiehet työskentelivät ilman mitään kuulo-, silmä-, ja hengityssuojaimia. Espanjan hintataso oli mielestäni hieman edullisempi kuin suomessa. Mutta myös
palkat ovat huomattavasti pienemmät kuin suomessa.

Reissu oli kokonaisuutena erittäin kannattava, ja suosittelen kaikkien muidenkin lähtemistä
työharjoitteluun ulkomaille. Ulkomailla näkee paikallisia tapoja ja näkee maailmaa. Työharjoittelu
ulkomailla on juuri sopiva aika nähdä miltä tuntuisi asua ulkomailla ja kun valmistuu niin voi pitää
sitäkin ovea avoinna. Hyvin mahdollisesti itsekin tulen muuttamaan töihin ulkomaille
tulevaisuudessa.
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