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Malagan lentokenttä oli suuri, mutta siellä oli helppo kulkea, opasteet olivat todella selkeät. 
Olimme tilanneet lentokenttäkuljetuksen kiinteistövälitysfirman kautta, jolla pääsimme 
‘’kotiin’’. Vastaanottoaulassa meitä odotti espanjalainen kohtelias mies nimilapun kanssa. 
 
Katselimme netistä paljon asuntoja, eri kiinteistövälitysfirmoilta. Päädyimme Rantakylä 
groupin kautta vuokraamaan Apartamentoshotelli Nurioasolista kaksion, yhdellä 
makuuhuoneella Fuengirolan Los Bolichesista. Rantakylä Group on suomalainen 
kiinteistövälitysfirma Fuengirolassa, olimme heihin yhteydessä sähköpostitse ja 
puhelimitse. Palvelu oli todella sujuvaa ja joustavaa. Henkilökunta erittäin ystävällistä, kun 
kävimme maksamassa lentokenttäkuljetuksen paikan päällä (40e). 
 
Kyseisessä ‘’hotellissa’’ on 24h vastaanotto ja palvelu ystävällistä. Palvelu oli 
enimmäkseen englanniksi. Asuntomme sijaitsi 7. kerroksessa ja näkymät merelle, lisäksi 
takapihallamme on suuri jalkapallokenttä, jossa pelejä ja harjoituksia joka päivä. Vuokran 
hintaan (990e/5vkoa) sisältyi kuntosalin rajaton käyttö, allasalue, 2 saunaa, tv-Finlandia, 
ilmainen WiFi-yhteys, lakanoiden ja pyyhkeiden vaihto viikoittain, sähkö, ilmastointi, vesi ja 
loppusiivous. Ainoa maksullinen palvelu oli kassakaappi koko harjoittelun ajaksi 
huoneessamme. Ainoaksi miinukseksi asunnossamme koimme alkeellisen astiaston sekä 
pienen ja huonon suihkukopin. Asuntomme alakerrassa oli suuri Mercadona Supermarket, 
joten ruoka-ostoksia ei tarvinnut pitkästi kantaa. 
 
Työharjoittelupaikkamme sijaitsee seurakunnassa Los Pacosissa. Työpäivämme alkaa klo 
8.30 ja kestää klo. 14.00 saakka. Ohjausta emme ohjaajalta juurikaan saaneet, piti itse 
ottaa monesta asiasta selvää ja päästä päivärytmiin kiinni. 
 
Töitä meillä on maanantaista torstaihin. Perjantaisin Pacosin tuvalla on perhekerho, johon 
osallistuimme kerran. Silloin olimme keittiön puolella tarjoilemassa ja pitämässä kahviota.  
Kerhossa on n. 10-15 3-6 vuotiasta lasta päivittäin. Päivärytmiin kuuluu piiri, jonka joku 
aikuisista vetää n. klo 11.00, jonka jälkeen syödään omat eväät (ei lämmitettäviä). N. klo 
12.45 mennään pihalle, jos ei ole märkää tai sada vettä. Espanjassa on käytäntö, että 
lapsilla ei ole kuravaatteita ja ulos ei mennä jos maa on hiemankin kostea. Muu aika 
pelataan/leikitään lasten kanssa. Pidimme piiriä pari kertaa sekä myös muita 
toimintatuokioita. 
 
Aikuiset eivät saa puhua keskenään päiväkerhossa, koska aikuiset ovat päiväkerhossa 
lapsia varten. Meidän lisäksi kerhossa oli neljä muuta harjoittelijaa ympäri suomen 
(sosionomeja ja yhteisöpedagogi). Ohjaajamme oli ammatiltaan montessoripedagogi, joten 
kerhossa toteutetaan Montessorimenetelmää mahdollisuuksien mukaan.  Koimme tätä 
välillä hieman ristiriitaisena omiin oppimiin käytäntöihimme. 
 
Teimme työssäoppimisen aikana projektin yhdessä lasten kanssa. Rakensimme tyhjistä 
kenkälaatikoista ja muista keräilymateriaaleista (jugurttipurkit yms.) suuren nukketalon, 
joka päätyi lopulta valmistuttuaan lasten leikkeihin.  Aikaa tähän käytimme n. 2 viikkoa pari 
tuntia aamuisin. Siitä tuli hieno!!  
 



Ensimmäisenä viikkona Espanjassa oli lämpöä n. +25 astetta ja aurinko porotti täysiä joka 
päivä. Kaksi seuraavaa viikkoa satoi vettä, olimme hieman masentuneita tekemisen 
puutteen vuoksi sadepäivinä. Keksimme kuitenkin loppupeleissä tekemistä ihan hyvin. 
Yksi ukkosmyrskykin mahtui joukkoon, olimme hieman peloissamme, koska täällä 
ukkosmyrsky oli hieman rajumpi kuin suomessa. Sadepäivinä kävimme rannalla 
katsomassa aaltoja, jotka olivat valtavia. Surffaajia oli huonosta säästä huolimatta 
liikenteessä.  
 
Jos Fuengirolaan lähtee talvikautena, kannattaa varata mukaan myös lämmintä vaatetta, 
ilmasto muuttuu kylmemmäksi, jota voi verrata Suomen ns. lämpimään syksyyn. 
Meillä oli liian vähän lämpimiä vaatteita, mutta selvisimme siitä huolimatta. Sadeviikoilla 
kadut tulvivat vedestä, koska Espanjassa ei ole paljon viemäreitä. Kadut ovat myös 
liukkaita, koska ne ovat kaikki melkein laatoitettuja. 
 
Vierailimme Torremolinoksessa junalla, junalippu maksoi 1.20e. Kävimme siellä 
kalajalkahoidossa ja katselimme muutamia kauppoja. Lisäksi vierailimme Crocodile 
parkissa, jossa oli n. 400 krokotiilia ja Euroopan suurin krokotiili, Big Daddy.  
Junalla menimme myös Malagaan, jossa oli kaksi suurta kauppakeskusta.  Kävimme 
Mijasvuorilla pienessä Mijaksen kylässä, johon bussi maksoi 1.45e. Todella kaunis ja 
viehättävä paikka, jossa on aaseja ja pieniä kojuja. Kylä sijaitsee 400m korkeudessa 
meren pinnasta. Näköalat ovat sanoinkuvaamattomat. 
 
Junalla ja bussilla oli todella helppo liikkua. Junalippu täytyi ostaa automaatista, joka on 
espanjaksi, hieman vierestä seuraamalla ja kysymällä ymmärsimme idean ja lopulta se oli 
helppoa.  
 
Espanjassa autoliikenne on vilkasta, mutta kaikki autot pysähtyvät, jos on ylittämässä 
suojatietä. Parkkeeraaminen on erittäin alkeellista verrattuna suomeen. Jos haluaa kulkea 
bussilla, kannattaa pysäkille mennä ainakin 15 min aikaisemmin, kuin bussin olisi määrä 
saapua. Espanjassa bussit tulevat siihen aikaan, kun haluavat ja lähtevät myös, kun 
haluavat.  
 
Espanjalaiset ja espanjassa asuvat suomalaiset ovat erittäin ystävällisiä. Hississäkin tuli 
juteltua tuiki tuntemattomien suomalaisten kanssa niitä näitä. Ravintoloissa myös kaikki 
ovat todella kohteliaita ja ystävällisiä. Yrittävät parhaansa mukaan pitää ihmiset 
tyytyväisinä. Espanjalaiset tunnistavat kyllä, että olet suomesta. 
 
Fuengirolassa ei pärjää pelkästään suomenkielellä niin kuin puhutaan. Englanninkielellä 
pärjää pitkälle ja kun osaa muutamia espanjankielen sanoja. Espanjalaiset eivät puhu 
myöskään hyvää englantia, joten omakaan englannintaito ei tarvinnut erityisen hyvä olla.  
Kävimme ainoastaan yhdessä ravintolassa, missä henkilökunta puhui hieman suomea ja 
siellä pystyi myös tilata suomeksi. Monessa paikassa on suomenkieliset ruokalistat, mutta 
ei kannata olettaa, että palvelua saa suomeksi.  
 
Asiointi kaupassa tapahtui espanjaksi, kaikki päivittäiselintarvikkeet ovat espanjaksi ja 
välillä sai miettiä mitähän sitä ostaa. Ravintolassa tulee aina yhteinen lasku pöytään. 
 


