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Työpaikkani oli Aurinkorannikolla asuville suomalaisille perustettu jäsenyhdistys. Se 
järjestää jäsenilleen monipuolista toimintaa, josta osoituksena on yli 20 harrastuspiiriä. 
Yhdistys toimii aktiivisena lokakuun alusta maalis-huhtikuulle, ja silloin siellä viihtyy niin 
paikalliset suomalaiset kuin lomailijatkin. Yhdistykseltä voi vuokrata tai ostaa oman 
asunnon, sieltä löytyy yhteiset kerhotilat ja baari sekä keittiö. Kirjastossa on lainattavissa 
lähes 5000 kirjaa. 
   
Ensimmäisenä päivänä töissä saimme tehtäväksi siivota ja järjestää koko keittiön. 
Kirjoitimme ylös mitä kaikkea sinne pitäisi ostaa, ennen kuin voisimme aloittaa työt 
kunnolla. Ostoslistasta tulikin melko pitkä, ja lähdimme sitten seuraavana aamuna isolla 
autolla tukkuun ja muihin kauppoihin ostamaan tarvittavia ruoka-aineita. 
  
Pääasiassa tehtävämme oli leipoa paljon, suuria, rasvaisia ja pehmeitä pullia myytäväksi 
yhdistyksen asiakkaille. Leivoimme myös sämpylöitä lähes päivittäin. Opin siellä ainakin 
tekemään hyvää pullataikinaa! Saimme asiakkailta paljon positiivista palautetta. Kassaa 
käytimme myös päivittäin, kun myimme asiakkaille leipomuksiamme. Lounas tarjoiltiin 
kaksi kertaa viikossa. Keskiviikkoisin teimme jonkin keiton ja sunnuntaina oli tarjolla 
yleensä jokin kastike ja perunat. Suunnittelimme koko kuukauden ruokalistan heti 
ensimmäisinä päivinä. 
  
Pääsimme myös ohjaajamme järjestämille retkille, joille tuli kaikki muutkin yhdistyksen 
työharjottelijat. Meitä oli iso ja mukava ryhmä ja kävimme mm. Mijaksessa ja Malagassa. 
Retkistä jäi mukavat muistot ja samalla kuulimme hieman kaupunkien ja nähtävyyksien 
historiaa. Ohjaaja järjesti meille myös espanjan kielen kurssin, jossa opimme mm. 
esittelemään itsemme espanjaksi ja myös muita tarpeellisia sanoja. 
  
Työpaikan eroista suomalaiseen en osaa kauheasti sanoa. Hyvälle tuoksuvat jätesäkit 
jäivät kuitenkin mieleen!  Asuntomme oli iso ja kylmä. Espanjassa on taloissa yleensä 
kivilattiat, joten nehän olivat kylmät, kun ei sellaiseen ole tottunut. Ovissa oli "turbolukot", 
eli sellaiset kunnon lukot, joita ei saanut sisäpuoleltakaan auki kuin avaimella, jos lukon oli 
laittanut kunnolla kiinni. Varmaan siellä sattuu enemmän varkauksia yms. ja sen takia 
ihmisten on pitänyt varautua noin. 
 
Kävimme tutustumassa Fuengirolassa  jouluseimeen, joka oli vaikuttava näky. Myös muut 
kaupungin joulukoristeet ja -valot kaupungilla pistivät silmään heti ensimmäisenä iltana. 
Kaiken kaikkiaan joulukoristeisiin kaupungit käyttävät vuosittain huimat summat rahaa. 
Loppiaiskulkue oli uskomattoman hieno, siitä onkin muistona videoita ja kunnon läjä 
valokuvia. 
  
Se pisti silmään, kun iltaisin kaikki ravintolat olivat täynnä miehiä, perheen isiä ja pappoja 
seuraamassa jalkapalloa. Meteli oli välillä kova.  
  
Kaiken kaikkiaan Espanjan matkasta jäi mielettömän hyvät muistot. Opin joitakin sanoja 
espanjankielellä, sain puhua myös englantia ja joissakin paikoissa pärjäsi myös suomen 
kielellä. En ollut koskaan aiemmin ollut lentokoneessa, joten sekin oli jännittävä kokemus. 



Opin espanjan kulttuuria ja tapoja, joten Espanjan matkasta on varmasti hyötyä tulevia 
ulkomaanmatkoja varten. Tätä kirjoittaessa tulee kauhea ikävä takaisin, ollaankin jo 
tyttöjen kanssa suunniteltu pientä lomamatkaa Espanjan aurinkoon. 
 


