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Harjoittelupaikan hankkiminen 

Sain harjoittelupaikan Tutorsilla koulun kautta. Opettajani pitämässä infossa työharjoittelusta hän 

näytti Tutorsin harjoitteluilmoituksen koulun sivulla. Kiinnostuin, koska olin pitkään toivonut, että 

olisi mahdollista suorittaa työssäoppimisjakso ulkomailla ja koska Espanja on minulle uusi maa. 

Vietin Espanjassa kolme viikkoa.       

Ennen harjoittelua 

Ennen harjoittelua piti täyttää lomakkeita, tehdä kielitesti, varata lennot ja sopia majoituksesta. 

Tutors järjesti minulle vuokrahuoneen Fuengirolasta, joka sijaitsi Paseo Maritimo -rantakadun 

varrella, aivan Fuengirolan juna-aseman läheisyydessä, jossa oli lähellä myös ruokakauppa ja 

paljon kohtuuhintaisia ravintoloita. Huone oli pieni mutta sijainti korvasi tilanpuutteen. Myös 

ilmastointia mietin etukäteen, koska espanjalaiset eivät sen kalleuden vuoksi juuri käytä sitä. Pelko 

oli kuitenkin turha, sillä huoneessani ei ollut lainkaan kuuma, vaan pikemminkin viileää.  

Saapuminen Fuengirolaan 

Málagan lentokentältä matkustin Fuengirolaan junalla. Junamatka maksaa noin 3 euroa. Junalla 

Fuengirolan asemaa ei voi ohittaa sillä se on päätepysäkki. Myös toinen mahdollinen asema on Los 

Boliches, joka on vain hieman kauempana keskustasta. Junamatka Málagan lentokentältä 

Fuengirolaan kestää noin puoli tuntia.   

 



Fuengirola kaupunkina 

Fuengirolaa eli Fugea kutsutaan Suomen eteläisimmäksi kaupungiksi ja syyn huomaa muutamassa 

minuutissa: kadulla käyskentelee paljon suomea puhuvia ihmisiä ja kaupungissa on kokonainen 

suomalaisten kansoittama kaupunginosa, Los Pacos. Tämä kannattaa muistaa, jos etsii autenttista 

espanjalaista kokemusta. Myös brittejä näytti olevan paljon. Ravintolatarjonta lienee muotoutunut 

kysynnän perusteella ja rantabulevardilla voikin tilata ravintolasta lähes kaikkea muuta paitsi 

espanjalaista ruokaa, kärjistetysti sanottuna: englantilaisen aaamiaisen, gyozaa, pizzaa, pastaa ja 

burgereita. Itse miellyin aivan rannan tuntumassa sijaitsevaan ranskalaistyyppiseen crepes-

paikkaan, Crepería la Plazaan.      

Fuengirolassa oli Wikipedian mukaan 80309 asukasta vuonna 2019. Kaupungin keskusta on 

kompakti ja monet paikat saavutettavissa kävellen. ”Junakadun” lisäksi Fuengirolassa on myös 

”bussikatu”, jota pitkin pääsee muun muassa Los Pacosiin tai päinvastaisella suunnalla sijaitsevaan 

Miramarin ostoskeskukseen.    

Rantabulevardi on kilometrien mittainen, ja rannalla tapahtuu paljon myös talvella. 

Auringonottajia bongasin vain muutamia helmikuussa, mutta sen sijaan näin purjeveneitä ja 

suppailijoita. Jos olisin ollut Fugessa lomamatkalla tai hieman pidempään, olisi ollut ihanaa 

osallistua vaikka joogaan rannalla.    

Työtehtävät  

Tein monipuolisesti erilaisia valokuvaus- ja kuvankäsittelytehtäviä Tutorsilla. Otin kuvia uutta 

virtuaaligalleriaa varten, kuvasin Tutorsin vapaaehtoistyötä katulätkää, katufutista ja seniorifutista. 

Pääsin myös kuvausreissulle Jubriquen vuoristokylään. Lisäksi pääsin laatimaan käsikirjoja To Do -

kursseille (teoksen kuvaaminen ja harjoittelijan käsikirja).       

Virtuaaligalleria 

Teimme yhteistyötä paikallisen Suomi-yhdistyksen, Suomelan, kanssa, jonka kuvataideryhmälle 

Tutors rakentaa virtuaaligallerian. Tätä varten kuvasin noin 30 teosta Suomelan tiloissa. Tein 

Suomelaan kolme kuvausreissua ja kuvankäsittelyyn käytin useita päiviä.   

Katufutis- ja -lätkä sekä seiniorifutis 

Kuvasin Tutorsin vapaaehtoisaktiviteetteja, joihin kuuluvat katufutis, katukätkä ja seniorifutis. 



Fuengirolan lisäksi kuvasin katufutista myös vuoristokylä Jubriquessa.  

To Do .kurssit 

Laadin harjoittelijan käsikirjan ja käsikirjan teoksen kuvaamisesta TuNettiin.   

 

  

 

 

 









 



Nähtävyyksiä Fuengirolassa ja lähistöllä  

Fuengirolan oma nähtävyys on Sohailin linna, joka sijaitsee kukkulalla rantabulevardin läntisessä 

päädyssä. Sisäänpääsy on ilmainen, joten linna kannattaa kyllä käydä katsastamassa.  



















 



Muita paikkoja, joissa itse kävin olivat Málagan kaupunki, Benalmadenan perhospuisto sekä 

Alpandeira-Ronda-vaellusreitti.  

Málaga on arkkitehtuurillisesti kiinnostava kaupunki, jossa viihdyin kokonaisen päivän kuvaten 

rakennuksia. Kaupungissa on myös paljon mielenkiintoisia muraaleja.  







 

 



Benalmadenan perhospuisto on valittu Espanjan parhaaksi nähtävyydeksi ja se on todella vierailun 

arvoinen. Alla oleva kuva on muodostettu kahdesta kuvasta, mutta se vangitsee hyvin puiston 

vetonaulan, Blue Morpho -perhosen. Perhosten lisäksi puistossa käskentelee muun muassa 

kilpikonna ja papukaijoja. 

 



 



 

Alpandeira-Ronda -vaelluksen bongasin Sofia-opiston sivulta ja päätin osallistua, koska se sopi 

aikataulullisesti oleskeluuni Espanjassa. Ajoimme ensin bussilla noin kilometrin korkeuteen ja 

vaellus olikin pääasiallisesti laskeutumista nousemisen sijaan. Koko päivän kestäneen reissun 

päätteeksi näimme mantelipuiden kukinnan.  
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Koronapolitiiikka 

Koronatodistus vaaditaan Espanjaan tulijoilta tällä hetkellä. Myös yhdessä ravintolassa sitä 

kysyttiin, mutta pääosin ravintoloihin pääsi ilman. 

 

 


