
Ravintolakokki 

El Rocio, Calle San Pedro 4, 29640 Fuengirola, Espanja 

16.1.2011-13.3.2011 

 

 

Ennen ulkomaille lähtöä 

 

Ennen vaihtoa minun piti hankkia itselleni tarpeelliset rokotukset (A - ja B- hepatiitti) sekä mahdolliset matkaan liittyvät vakuutukset. Pankkitilini 

nostosaldoa piti myös muuttaa. Opiskelin myös itsenäisesti hiukan Espanjaa. 

 

 

Tiedot ennen lähtöä 

 

Sain tietoa kohdeyrityksestä ennen lähtöä KV- vastaavaltani. Häneltä sain selville työpaikan yhteystiedot. Myöhemmin otin itse yhteyttä työpaikkaan 

kysyäkseni tarkempia tietoja mm työvaatetuksesta.  

 

 

Saapuminen 

 

Saapumisen kanssa meillä oli kämppäkaverini Julia Bilundin kanssa ongelmia. Olin ottanut n. viikkoa ennen yhteyttä kiinteistövälitystoimistoomme 

Tupasiin vahvistaakseni saapumisemme. Olin aluksi lähettänyt heille sähköpostia, mutta en ollut saanut vastausta. Puhelun aikana kysyin heiltä 

asunnon osoitetta, jota he eivät suostuneet antamaan. Kysyin kuka meitä on vastassa ja Tupasissa kerrottiin, että nainen nimeltään Jane tulisi meitä 

vastaan ja antoivat minulle naisen tuntomerkit, mutta eivät puhelinnumeroa. 

Saapuessamme Malagan lentokentälle kukaan ei ollut meitä vastassa joten soitin Tupasille ja he sanoivat meidän olevan väärässä paikassa, vaikka 

olimme aiemmassa puhelussa sopineet, että odottaisimme Janea pääovien luona, jossa Julia ja minä olimme puhelun aikana. He myös kysyivät 

tuntomerkkini. Seuraavaksi isäni soitti Suomesta, joka kertoi Janen soittaneen hänelle ja ihmetteli miten Tupasi on saanut hänen numeronsa. Lopulta 

Jane löysi meidät ja vei meidät autollaan Fuengirolaan unohtaen kuitenkin periä kyyditysmaksun. Jane antoi minulle ja Julialle yhden avaimen ja näytti 

vain kuinka pesukone toimi ja lähti.  

Kun olimme lähdössä Julian kanssa ostamaan vettä ja muita tarpeellisia tavaroita lukkojen kanssa tuli ongelmia, mutta niistä kuitenkin selvittiin. 

Vaihdon aikana jouduimme vierailemaan Tupasin toimistolla pariinkin kertaan mm. asunnossa ilmenneen homeongelman takia. Tupasilla ei ollut 

koskaan tietoa meistä ja paperimme olivat aina hukassa. Toisen avaimenkin saimme viikon päästä, mikä oli ongelmallista minulle ja Julialle koska 

työaikamme olivat erilaiset. Muutenkin toimiston henkilökunta oli epäluotettavaa koska luvatut soitot ja tapaamiset eivät toteutuneet. Kuulin 

myöhemmin työpaikallani, että moni asiakas oli tyytymätön Tupasiin epäluotettavan toimintansa takia ja oli asiakkaiden vähentymisen takia lähellä 

konkurssia.    

Jouduimme Julian kanssa pari kertaa pyytämään neuvoja ja saimme niitä aluksi perheenjäseniltämme, mutta myöhemmin tiedot tulivat työpaikoilta.  

 

 

Muut käytännön asiat 

 

Maksoimme asunnosta 308 euroa kuussa (300 euroa vuokra + 8 euron vesilasku). Vuokratakuuta ei tarvittu. Huoneisto oli 2. kerroksessa 

pienkerrostalossa ja huoneisto oli valmiiksi kalustettu. Julialla ja minulla oli omat huoneet ja kylpyhuoneet ja juna-asema sekä ruokakauppa olivat 

aivan vieressä. Merenrannallekin oli viiden minuutin kävelymatka ja työpaikoille 10 minuutin matka.   

En avannut pankkitiliä Fuengirolassa vaan riitti, että haimme rahat automaatista, mutta välillä rahaa ei tullutkaan, mutta kyse oli nostorajoista, joten 

otimme yhteyttä Suomen pankkeihimme. Pankit joissa asioimme, olivat suomenkielisiä.  

En joutunut käymää Fuengirolassa lääkärissä, mutta suomalainen lääkäripalvelu löytyi aivan lyhyen kävelymatkan päästä ja suomalainen 

hammaslääkäri aivan etuovemme edestä.  

Söin lounaan töissä ja illalla laitoin kotona ruokaa minulle ja Julialle. Joskus kävimme ravintolassa ja hakemassa pizzaa kotiin. Kävimme 30 metrin 

päässä olevassa ”Supercor” nimisessä supermarketissa ostoksilla, mutta puolen kilometrin päässä oli hiukan halvempi marketti ”Mercadona,” mutta 

hintaerot eivät olleet kovinkaan huomattavat kauppojen välillä. Eniten merkittävät hintaerot olivat lihatuotteissa.  

Kävimme kaupassa yleensä joka 3. päivä ja maksoimme aina ostoksista 8 euroa per hlö. Yhden aterian hintakustannukset olivat suurin piirtein euron 

tai alle.   

Työpäiväni alkoivat kello 10 ja loppuivat illalla klo 17.00.  Päivä alkoi aina alkusalaatin ja salaatinkastikkeen teosta, sekä esivalmisteluista. Jos oli 

aikaa, autoimme myös salin valmisteluissa.  

Seuraavaksi meillä oli vartin kahvitauko (n. klo 11), jonka jälkeen alkoi ruuhka-aika joka kesti yleensä pitkälle iltapäivään. Päivisin tarjoilimme 

lounasruokaa, mutta ala carte listakin oli käytössä, mikä kyllä sotki vähän päivän rytmiä ja työpaikallani keskusteltiin vakavasti sen jättämistä suosiolla 

iltaan.  

Päivän päätteeksi kun salissa kaikki oli rauhoittunut, esivalmistelimme seuraavan päivän ruokia työpäivän loppuun asti.  

Joskus satuin tekemään pitkän päivän, jolloin pidin kolmen tunnin siestan, joka alkoi klo 16.00. Työpäivä oli silloin 22.30 asti ja ilta oli pääasiassa 

esivalmistelua ja ala carte ruokien valmistelua. 

Työssäoppimispaikkani oli kokonaisuutena loistava. Minut otettiin lämpimästi vastaan ja kysymyksiini vastattiin aina. Opin nopeasti talon tavoille ja 

kahdessa viikossa pyöritin ravintolaa tarjoilijaharjoittelijan kanssa. Työ oli rentoa ja asiakkaat olivat todella mukavia, mikä teki työpaikasta erittäin 

viihtyisän.  

Työtehtäviini kuului alkusalaatin teko, ravintolasalaatin kuntoon laitto, keittiön puhtaanapito, ala carte –ja lounasruokien valmistus ja tarjoilu.  



Työssäoppimispaikalla minuun suhtauduttiin todella loistavasti ja suurella kunnioituksella. Minua kohdeltiin kuten muita työntekijöitä ja olo oli 

enemmän kuin harjoittelijalla. Työntekijät myös olivat valmiita auttamaan minua tilanteessa kuin tilanteessa ja työpaikan ulkopuolella. Muutenkin 

työporukkamme oli todella läheinen ja monta kertaa saimme kuulla olevamme kuin yksi suuri perhe.  

Kieliongelmia minulla ei ilmennyt ollenkaan työpaikalla, mutta vapaa-aikana pari kertaa. Fuengirolassa harva ihminen puhui todella sujuvaa englantia. 

Käydessämme naapurikaupungeissa kieliongelmia ei ollut ja Brittiyhteisöjäkin löytyi, mikä oli kielellinen helpotus kommunikoidessa ihmisten kanssa.  

Fuengirolassa oli myös paljon suomalaisia, joten suomenkielellä pärjäsi pitkälle.  

 

 

Työn ulkopuolinen elämä 

 

Paikalliseen kulttuuriin oli suhteellisen helppoa päästä sisälle vaikka Espanja poikkeaa monella tavalla Suomesta. Ravintolassa ruokailu toimii täysin 

erilaisella tavalla ja on paheksuttavaa jos lautanen syödään tyhjäksi. Myös tipin jättäminen on suositeltavaa.  

Espanjalaiset eivät myöskään ole yhtä täsmällisiä kuin me suomalaiset. Esim. työpaikallani hajosi pesukone ja tilasimme korjaajan jo samana aamuna, 

joka lupasi tulla tunnin sisään. Apu kuitenkin tuli seuraavana päivänä, mikä on täysin normaalia Espanjassa.  

Ihmiset olivat kuitenkin todella avoimia ja iloisia kadulla. Naapureiden välit olivat läheisiä ja kaikki tervehtivät toisiaan.  

Työpaikkani työntekijät opettivat meille espanjalaisia tapoja ja kävimme monta kertaa yhdessä viettämässä vapaa-aikaa. Suunnittelimme yhdessä pari 

retkeä, mutta samojen vapaa-päivän puuttumisten takia, emme voineet retkiä toteuttaa. Kovasti tilaisuuksia meille ei järjestetty, mutta 

asiakastilaisuudet olivat suuri tapahtuma meillä, jolloin suomalaisia kokoontui ravintolaamme iltaa viettämään. Viimeisinä työpäivinä minut ja toinen 

harjoittelija vietiin läksiäisillalliselle.  

 

 

Rahoitus 

 

Ottaen huomioon vuokran minulla meni rahaa lähemmäs yli tuhat euroa. 

Vuokra 616 euroa 

Matkoihin n. 20 euroa. 

Ruokaan n. 80 euroa. 

Vapaa-aikaan n. 70 euroa 

Vakuutuksiin n. 

Tuliaisiin n. 60 euroa 

Matkatavaravakuutus 45.90 e 

Rokotukset 1. rokotus 45.07 e (pitää ottaa kolme kertaa) 

Matkustajavakuutus 59.85 e 

Puhelinlasku n. 150 e 

 

 

 

Odotin ulkomaan jaksolta onnistunutta kahta kuukautta, jossa oppisin lisää ravintola-alasta ja Espanjan kulttuurista. Odotin myös saavani paljon uusia 

ystäviä ja itsevarmuutta sekä toivoin itsenäistyväni.  

Odotukseni täyttyivät täysin ja sain matkasta paljon kokemusta ja varmuutta. Itsenäistyin enemmän kuin osasin odottaa ja opin todella paljon. 

Vastoinkäymisistä huolimatta kyseessä oli elämäni paras kaksi kuukautta ja yritän mahdollisimman pian palata takaisin Espanjaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Rocion keittiö 



 

 

 
 

 
 

 



             Fuengirolan rantakatu            

 

 Hotelli Yaramar, joka tunnettiin Fuengirolan maamerkkinä nuorten keskuudessa. 

 



 
Näkymä parvekkeeltani Fuengirolan keskustaan päin. Edessä Los Bolichesin juna-asema 

 

 
 

Vuoristokylä Mijas. Suosittu turistikohde ja yksi paikoista joissa kävin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


