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TOP-jakso Fuengirolassa  21.10-22.12.2019 
 

Aloitin liiketalouden opinnot 2018 ja ensimmäisenä vuonna kiinnostuin 
ulkomailla suoritettavasta TOP-jaksosta,josta juttelin opettajani kanssa. 
 
Toisen vuoden alussa opettajani soitti minulle yksi perjantai ilta ja kysyi 
olenko vielä halukas lähtemään TOP-jaksolle Espanjaan ja se piti päättää 
suunnilleen heti , joten sovimme maanantaiksi tapaamisen. Viikonlopun 
ajatusta haudutellen ja keskustellen päätin tarttua tähän once in lifetime 
tarjoukseen ja ottaa kihlattuni mukaan matkaan. 
 
 
Maanantain jälkeen asiat lähtivätkin rullaamaan tosi nopeasti ja koska 
lähtöönkin oli reilu kuukausi , täytyi käytännön asiatkin saada rullaamaan 
sujuvasti , kiirettä piti mutta kaikki saatiin ajoissa tehtyä. 
Pari viimeistä viikkoa ennen lähtöä menikin pitkälti tutkiessa tulevaa 
työpaikkaa Finnish Foundation Suomelaa ja sen tehtäviä.Olin ollut kyllä 
yhteydessä Paavo Ässämäkeen joka kertoi minulle Suomelasta , siitä mitä 
he siellä tekevät ja mitkä olisivat minun toimenkuvani yhdistyksessä. 
 



Sitten olikin jo lähdön hetki ja viimeisen huonosti nukutun yön 4 tunnin 
unilla lähdettiin kohti Fuengirolaa.

 
 
 
En osaa nukkua koneessa ja jotenkin aina virkistyy kun pääsee 
lentokoneeseen, tosin pannulla kahvia taisi olla isompi merkitys asiaan. 
 



Lento kesti vajaa 5 tuntia ja perillä Paavo olikin sovitusti vastassa , oli 
ihana astua Andalusian auringon alle. 
 
Matkalla Fuengirolaan Paavo kertoi lisää Suomelasta, tarkemmin 
Suomelan salista ja  toimistosta josta Suomela koostuu. Tutustuin 
matkalla myös Suomelan sanomiin joka ilmestyy kuukausittain ja jota 
toimittaa Jussi-Mikko Kesti. 
 
Matka meni joutuisasti ja menimme ensimmäiseksi hakemaan huoneiston 
avaimen jonka olin vuokrannut. Huoneisto oli iso studio Los Pacosissa , 
aivan Suomelan vieressä joten työmatka ei ollut kuin pari minuuttia 
suuntaansa. 
 
Ensimmäisenä iltana menin tutustumaan Suomelaan, tarkemmin 
Suomelan saliin jossa oli Teema ilta kuten joka maanantai. Saliin 
mennessä tutustuin varapuheenjohtaja Jukka Meroon joka ennen teema 
illan alkua antoi mikrofonin ja pyysi minua esittäytymään Suomelan 
jäsenille joita oli paikalla toistakymmentä. 
Kerroin kuka olen , mistä oppilaitoksesta tulen ja mitä opiskelen, 
vastaanotto oli mukava ja joku yleisöstä murjaisi jonkin vitsinkin. 
 
Pari tuntia kuunnellessa teema illan keskustelua verotuksesta ym. 
haasteista Espanjaan muuttaville ja jo asuville totesin että nyt on pakko 
mennä nukkumaan koska univelka alkoi tuntua liian raskaalta eikä 
kahvikaan enää auttanut joten kiitin Paavoa ja Jukkaa ja lähdin asunnolle 
nukkumaan. 
 
Seuraavana aamuna soitin Paavolle ja kysyin työjärjestyksestä ja miten 
toimitaan mutta Tiistaisin ei ole toimintaa , eli minulle tuli heti vapaapäivä 
joten lähdimme kihlattuni kanssa tutustumaan Fuengirolaan. 
 
 
 
 



Keskiviikkona alkoi sitten työt Suomelan salissa. Tutustuin myös muihin 
suomelan jäseniin kuten Riitta Pulkkiin joka on harjoittelijoista vastaava. 
Suomelassa on lounas joka keskiviikko ja tutustuin töissä muihinkin 
harjoittelijoihin, joita oli ravintola-, matkailu- ja liikunta-alalta. 
Työn kuvaan kuului salin järjestäminen lounasta varten, lounaslippujen 
myynti ja baarissa myynti sekä tietenkin siivous ja kassatilitys lounaan 
päätteeksi. 
 
 
Lounaaksi oli perinteistä kotiruokaa ja viikottain saikin syödä erilaisia 
herkkuja  kuten lihapullia ja muussia, pasta 
bolognesea,lohikeittoa,hapanimelä kanaa ym.  
Annoksia myytiin myös mukaan ja 6 euron lounaalle halukkaita riittikin. 
 
 
Muutaman ensimmäisen viikon lounaat olivat kokkikoulun 
harjoittelijoiden tekemiä eikä hävinneet ollenkaan vakituisen kokin 
palatessa ruoriin. Kaikki ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. 
 
Tykästyin muutenkin espanjalaiseen ruokaa mitä maisteltiin sitten vapaa-
aikana ja kylmä sangria…nam! 
 
Fuengirolassa ja lähimailla onkin tarjolla laidasta laitaan ruokia ja niitä 
kannattaa käydä maistelemassa jotta löytää omasta mielestään ne 
”parhaimmat” ruokapaikat. 
Paljon tehtiin myös kotona itse ja olinkin yllättynyt kuinka hyvälaatuisia ja 
maistuvia raaka-aineet espanjassa olivatkaan.Tulee ihan ikävä kun nyt 
kotona vääntää k-kaupan emmeistä sapuskaa =D 
 
 
 
 
 
 



Lounaslippujen myyntiä

 



 
 
Lounaan jälkeen oli omaa aikaa ja se menikin viilettäessä ympäri 
Fuengirolaa,  ja mikäs siinä kun lämpöä riitti.

 
 
 
Kierrettävää ja katseltavaa riitti ja tulikin käveltyä todella paljon. 
 
 



 
 
Torstai olikin sitten toimistopäivä jolloin otin toimistolla vastaan uudet jäsenet, 
rahastin, kirjasin ja annoin jäsenkortit. 

 
 
 
 
 

Työpisteeni toimistolla jossa otettiin uusia jäseniä vastaan maanantaisin 11-14 ja 
torstaisin 15-18  toimistolla on myös kirjasto josta saa lainata luettavaa. 
Päivän jälkeen tehtiin taas tilitykset ja kirjaukset uusista jäsenistä. 
 
 



 
 
Perjantai oli myös pääsääntöisesti vapaapäivä joka yleensä meni kihlatun kanssa 
pyöriessä ympäri Fuengirolaa ja lähiseuja.

 
 
Benalmadenan rannalta 
 



 

 
Lauantaisin Suomelan salissa oli yleensä tanssit ja elävää musiikkia sekä 
sunnuntaisin konsertti tai muu esitys 
 
 
Työnkuvaan kuului lippujen myynti ja baarissa työskentely. Mukana on tietenkin 
joukko vapaaehtoisia työntekijöitä ja koska kyseessä on voittoa tavoittelematon 
yhdistys toiminta, ei siitä siis makseta palkkaa. Ilman vapaaehtoisia toiminta olisikin 
aikalailla mahdotonta. 
 
Sunnuntaisin salissa olikin konsertti tai esitys jolloin myös baari oli auki ja halukkaille 
löytyi kahvia ja pullaa, myös muutakin juotavaa oli tarjolla. 
 
 
Suomelan toimintaa voikin kuvailla lauseella jokaiselle jotakin, suomelassa voit 
opiskella, harrastaa käden taitoja, kulttuuria, kuntoilua, ulkoilua sekä tanssia ja 
viihdettä. 
 
Toimintaa löytyy viikon jokaiselle päivälle ja mukaan on helppo lähteä. 
Osaavat vetäjät pitävät huolen että tekeminen on kaikin puolin mukavaa. 
 
 
 
 
Suomela järjestää myös pari/kolme kertaa kuukaudessa retkiä erilaisiin kohteisiin 
Espanjassa.Retket ovatkin olleet todella suosittuja ja niihin ilmoittautuminen 
kannattaakin tehdä ajoissa ettei jää kyydistä, tosin jos halukkaita on enemmän kuin 
mukaan mahtuisi, on tilattu toinenkin bussi jotta kaikki pääsevät mukaan. 
 
 
 
 



 
 
 
Suomelan harrastuspiirit 
 



Pari ensimmäistä viikkoa meni tällä ohjelmalla joka oli sovittu Riitan kanssa, siitä 
eteenpäin vaihdettiin lauantain ja maanantain työvuorot niin että maanantaisin 
avustin kirjanpidollisissa tehtävissä eli laskettiin edellisen viikon tilitykset ja tehtiin 
tarvittavat kirjaukset. Lauantai muuttui vapaapäiväksi. 
 

  



Työssäoppiminen Suomelassa meni kivasti ja toimintaan tutustumisen aloitin jo 
suomessa netin kautta , sekä tarvittavat opastukset tapoihin ja turvallisuusohjeisiin 
sain perillä. 
 
Matkajärjestelyt ja asunnon vuokraus sujuivat kätevästi eikä ongelmia ollut 
lukuunottamatta sitä että asunnossa ei oltu mielestämme siivottu kunnolla ja 
muutama asia oli rikki mistä pelkäsin joutuvani vastuuseen, ilmoitin kuitenkin 
asiasta ja ilmeisesti asunnon omistaja  oli tietoinen niistä. Ihmettelin kuitenkin 
TUPASI/vuokraustoimiston 200€ loppulaskua siivouksesta ja sähköstä. 
 
Työtehtävät olivat ennestään tuttuja ja pääsinkin niihin sisään helposti. Työilmapiiri 
oli erilainen kuin suomessa ja sama ilmapiiri heijastuu espanjassa muutenkin. Ei ollut 
heillä kiireitä ja kaikki jaksoivat hymyillä, lieneekö auringossa se voima. 
 
Kaikki kuitenkin noudattivat yhteisiä pelisääntöjä ja viikko-ohjelmia.Lopulta 9 viikkoa 
tuntui menevän vikkelästi ja voisin ajatella tulevaisuudessa työskenteleväni 
espanjan auringon alla. 
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