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Tupasi oli todella mukava paikka työskennellä. Yritys on pieni ja firmassa työskentelee 
omistajan lisäksi 2 muuta työntekijää. Tupasilla on usein työharjoittelijoita. Toimisto on 
pieni mutta kotoisa ja sijaitsee kaikkia vuokrattavia asuntoja lähellä (lukuun ottamatta 
muutamaa asuntoa). Asiakkaat ovat pitkälti vakituisia ja palaavat joka vuosi uudestaan 
samaan paikkaan ja jopa samaan asuntoon viettämään talvea. Minun tehtäviin kuului 
lähes kaikki samat asiat kuin muille firman työntekijöille. Pitkälti päivät meni 
vastaillessa sähköposteihin, kun ihmiset kyselivät asuntoja vuokrattaviksi ja silloin 
vapaita asuntoja tarjotaan kuvien sekä lyhyen esittely tekstin kera. Välillä asiakkaat 
saattavat oleskella jo valmiiksi lähellä, ja silloin haluavat nähdä asunnon omin silmin. 
Minä sain myös itse käydä näyttämässä asuntoja asiakkaille. Ajan mittaa kun olin ollut 
töissä, aloin pikkuhiljaa oppimaan mikä asunto oli mikäkin ja missä ne sijaitsivat. 
Työpäiväni kesto oli 10-16 josta toimisto oli avoinna 10-14. Työtehtäviin minua ohjattiin 
niin, että minä tein ja kysyin kun en jotain osannut. Ajan mittaan myös opin tuntemaan 
joitakin vakioasiakkaita ja heidän tarpeitaan. Työskentelyni oli lähestulkoon kokonaan 
itsenäistä mutta minulla oli mahdollisuus pyytää apua, jos sitä tarvitsin. 
 
Sain todella paljon tietoa kulttuurista ja eri maahan liittyvistä asioista työnantajaltani ja 
ihmisiltä kehen tutustuin jotka asuivat kohdemaassa. Espanja ei ollut kulttuurisokki ja 
olin siellä myös ennen jo käynyt. 
Harjoittelu jakson aikana maahan tuli uusi laki liittyen kiinteistönvälitykseen joka oli 
ihan kiinnostavaa huomata miten se vaikuttaa kyseiseen firmaan missä olen töissä. 
Opin paljon kiinteistövälityksestä ja mitkä asiat ovat tärkeitä kun ihmiset hakevat 
loma-asuntoja ja näitä tietoja voin myös itse hyödyntää tulevaisuudessa asunto 
vuokratessa. 
 
En koe että minulla olisi ollut hirveästi ongelmia minkään asian suhteen 
työssäoppimisjakson aikana. Olen todella tyytyväinen työpaikkaan ja siihen, mitä 
minulle opetettiin. Koen että tulin todella hyvin toimeen työkaverin kanssa ja meillä oli 
usein hauskaa. 



 
 
Sain todella hyvää palautetta esimieheltäni ja kaikista kouluun liittyvistä näytöitä ja 
työssäppimistehtävistä myös parhaimmat numerot. 
 
Työpaikallani työskentelin lähes joka päivä tietokoneella ja tietokoneen avulla. Eroja 
Suomen ja espanjan välillä työpaikka käyttäytymisessä on paljon siinä, että Espanjassa 
ollaan paljon rennompi eikä asioita oteta niin vakavasti jos ei niin tarvitse tehdä. Pidin 
tästä, sillä työt tuli aina tehtyä mutta ei ollut sellainen olo että minua olisi hengität 
niskaan koko ajan. Minun luotettiin ja sain tehdä kaikkea mitä työhön kuului. Vaikka 
itse noudatin työaikoja, niin ne ei ollut sellaisia asioita joita välttämättä seurattiin silmä 
kovana. Kuolin oloni oli että työpaikalla oli todella hyvä ilmapiiri. 
 
Työpaikan ympäristöjä estetiikka näkyi sillä että, meillä siivottiin joka maanantai. 
Näyteikkunoille yritimme jouluksi ja joulukuuksi joulukuusen ja joulukoristeita. Ei ollut 
olemassa erityisesti mitään työvaatteita. Tänä aikana kun olin työharjoittelussa firmalle 
tuli uudet logot. 
 

 
Kuvassa näkyvät toimiston uudet ikkunatarrat. 
 



 
 
Joulun aikaan asiakkaille tarjoiltiin glögiä, ja niin kuin näkee Espanjassa ei erityisemmin 
anniskelulupia tarvita tai kysellä. 
 
Jakson aikana tutustuin muutamiin ihmisiin jotka asuivat tai oleskelivat Fuengirolassa. 
Heistä tuli minulle todella tärkeitä ja hyviä ystäviä joihin olen edelleen yhteyksissä 
Suomessa. Vietimme myös yhdessä Suomen itsenäisyyspäivää Espanjassa. Teimme 
suomalaista kotiruokaa ja katsoimme linnanjuhlat. 



 
kuvassa on tekemämme kotiruoka. itsetehtyjä lihapullia sekä ruskeakastiketta. Sekä 
tottakai suomalaista raejuustoa. 
 
 
En tiedä saiko hirveästi ideoita yrityksen perustamiseen jakson aikana, mutta pidän  
ideaa takaraivossani. Uskon että työjakson ulkomailla auttaa minua saamaan töitä 
tulevaisuudessa ja näyttää hyvältä CV:ssäni. Voin hyvillä mielin suositella Tupasia 
yöharjoittelupaikaksi tulevaisuudessa, sekä Fuengirolaa kohteena. 
 
 


