
Merkonomi maailmalla, eli Työyhteisössä toimiminen Fuengirolassa 

Työyhteisössä toimimisen, 15osp. harjoittelujakson kesto oli noin 2kk, maaliskuulta 

toukokuulle. 

Suosittelen vaihtoon lähtöä ehdottomasti jokaiselle, joka asiaa yhtään miettii. Itsellänikin on 

lapsi, aviomies, koira ja asuntolaina. Korona ja sota meinasi sotkea suunnitelmia. Olemalla itse 

aktiivinen, motivoitunut ja päättäväinen, etsimään työpaikkaa ja asuntoa, kenellä tahansa on 

tilaisuus lähteä kansainväliselle jaksolle.  

 

Työpaikkana SmartWorkPlaza Fuengirola  

  

Calle Maestra Angeles Azpiazu 14 

29640 Fuengirola 

Costa Del Sol / Spain 

https://www.smartworkplaza.com 

 

Yrittäjät Outi Hannuksela ja Pauliina Manso perustivat SmartWorkPlazan vuonna 2018. Heillä 

on vuosien kokemus työskenkentelystä ja yrittäjyydestä Espanjassa. Fuengirolasta puuttui 

paikka, jossa tekijät pystyisivät työskentelemään tehokkaasti, järkevästi turvallisessa 

ympäristössä ja yhteisössä. Näin syntyi business & co-working keskus Fuengirolaan. 

‘’ Halusimme työpaikan mihin mennä joka aamu innolla, positiivisuudella ja odotuksella 
työskentelemään kansainvälisessä tunnelmassa eri alojen asiantuntijoiden kanssa, kaksikko 
kertoo. 
– Oppia uutta, jakaa kertynyttä tietotaitoa, tukea ja saada olla mukana menestystarinoissa 
Espanjassa, verkostoitua ja voida hyvin töissä. Ja saada kaikki tämä saman katon alle.’’ 

Myöhemmin mukaan on saatu myös kaksi osakasta Suomesta, sekä perustettu franchising yritys 

SmartWorkPlaza Boliches . 

 

Työpäivät Smart Work Plazalla 

Minun lisäkseni toimistolla oli myös toinenkin harjoittelija, joten jaoimme vuorot niin että 

toinen tuli aamulla avaamaan toimiston ja toinen tuli iltavuoroon ja sulki paikan. Teimme vuoro 

viikoin aamua ja iltaa.  

Työtehtävät oli laajat ja koska meillä oli kuitenkin eri tutkinnot ja tutkinnon osat, otimme vähän 

eri tyyppisiä projekteja hoitaaksemme, sekä tietenkin omien vahvuuksien ja mielenkiinnon 

mukaan erilaisia tehtäviä.  

Omia erillisiä projektejani oli  

- Asiakastyytyväisyyskyselyn tekeminen, aiheena aktiviteetit. 

- Kestävän kehityksen “vihreä lippu” toimintaan osallistuminen.  

- Harjoittelijoiden käsikirjan päivitys, ohjeet ja numerot ajan tasalle. 

- Rekrytointi ilmoitusten teko. 

https://www.smartworkplaza.com/


 

  

              Kuvassa toimistolla olevat kansalaisuudet            Kuva keskiviikon aamiaiselta 

Yleisiä hommia päivittäin oli tärkeimpänä asiakas tyytyväisyyden varmistaminen. Jäsenet 

kysyivät milloin mitäkin ja tarvitsivat apua monenlaisissa asioissa. Työtilat pidettiin siistinä ja 

järjestyksessä. Huolehdittiin neuvotteluhuoneen varaukset ajan tasalle, järjestettiin joka 

viikkoiset aamupala hetket ja perjantain after work cavat. Viikoittaiset kaupassa ja leipomossa 

käynnit sekä tarvikkeiden tilausten teko. Pidettiin huolta, ettei toimistolle tule ulkopuolisia, 

jotta kaikkien kalliin tietokoneet ja muut on turvassa. Työntekijät pyysivät laittamaan 

asiakasviestintää puhelimessa ja sähköpostilla, suunnittelemaan sosiaalisen median viestejä ja 

toteuttamaan ne sekä päivittämään mainos ja markkinointimateriaaleja. Työssä tarvitsee perus 

valmiudet käyttää Exceliä, Onedrivea, Formsia, Canvaa ja Office Rndtä, sekä jotain kokemusta 

Google, -Facebook, -ja Instagram julkaisujen tekoon. Totta kai kaikki myös tarvittaessa 

opetetaan, mutta itse koin nämä taidon tarpeellisina, jotta työn tekoon pääsi heti hyvin mukaan. 

 

              

Kuvia toimistolta 

 



Asiakkaita yrityksessä on useista eri maista, ja heidän kesken kielenä toimii englanti, sekä useat 

osaavat toki myös espanjaa. Tietenkin loistavaa palvelua, jos osaa sanoa vaikka huomenet 

asiakkaan omalla kielellä. Oma kielitaitoni on huono, mutta aina löytyi tapa selvittää asia. 

Työntekijöiden kesken kielenä toimii suomi ja kaikki perehdytysmateriaali ja ohjeet on kyllä 

suomeksi.  

Välillä tietysti tuli vastaan kielimuuria. Ei niinkään jäsenten kanssa, vaan esimerkiksi 

pakettitoimituksissa tai vastaavissa. Aina lähellä on kuitenkin joku espanjaa puhuva, joka pystyy 

auttamaan. Kertaakaan ei tullut vastaan tilannetta joka ei olisi hoitunut. Ja aina voi ottaa 

käyttöön google kääntäjän. 

Aina sanotaan, että paras tapa oppia kieltä on puhua sitä. Tämä on aivan totta myös itseni 

kohdalla ja mietinkin aina ennakkoon aiheita ja niihin liittyviä kysymyksiä, jotta keskustelu on 

helpompi aloittaa. 

Kulttuuri työyhteisössä ei ole sinällään suuressa roolissa vaan enemmänkin persoonat. 

Työyhteisö on todellinen yhteisö jossa kaikkien yritysten työntekijät viettävät paljon aikaa 

yhdessä, syövät porukalla, juttelevat ja auttavat toisiaan. Tilat ovat jäsenille avoinna aina, mutta 

SmartWorkPlazan työntekijät ovat paikalla maanataista perjantaihin klo 9-18. Osa jäsenistä 

tekee töitä niin sanotussa Espanjan aikataulussa ja osa oman yrityksen kohdemaan kellon 

mukaan. Perinteistä espanjalaista siestaa ei esimerkiksi kukaan pitänyt, vaikkakin ruokatauot 

saattoi välillä venyä iltapäivän mittaisiksi.  

Ehkä perinteiseen suomalaiseen toimistoon verrattuna puhetta ja liikettä täällä on vähän 

enemmän, mutta kyllä jokainen myös työrauhan toimistolla halutessaan saa. 

Työpaikkana SmartWorkPlaza sopii opiskelijalle joka ei pelkää ottaa vastuuta ja menee 

rohkeasti jokaiseen tilanteeseen, joka on oma-aloitteinen, rohkea ja aktiivinen. Työpaikalla saa 

paljon palautetta, sekä kehittävää, että kiitosta.  

Jos pyhäpäivä on Espanjassa viikonloppuna, se siirretään arkipäivänä pidettäväksi vapaaksi. 

Vappu sattui tänä vuonna sunnuntaille, joten myös maanantai oli vapaapäivä. Sama tapa 

Suomeen kiitos! Vappua edeltävänä perjantaina järjestimme asiakkaille vappujuhlat, perinteisiä 

munkkeja, simaa ja tietysti kuohuvaa.  

      

 Kuva Vapulta  Kuvat vaellukselta Mijasissa 

Toukokuun puolessa välissä järjestimme vaelluksen Mijasissa, jonne osallistui yhteensä 

parikymmentä jäsentä molemmilta toimistoilta. 

 



 

Elämä Fuengirolassa 

Sosiaalinen media sekä muiden suositukset on hyvä tapa löytää käymisen arvoisia paikkoja. 

Fuengirolassa on myös suomalainen ilmaislehti, josta löytyy monenlaista toimintaa, täytyy vaan 

uskaltaa lähteä mukaan. Itse kiertelin omatoimisesti paikallisjunalla ja- bussilla rannikkoa. 

Kävin ohjatussa liikuntaryhmässä, elokuvissa ja ostoksilla. Yhtenä viikonloppuna vuokrasin 

auton ja ajoin Marbellan kautta sadan kilometrin päähän Rondaan tutustumaan. Kauden 

ulkopuolella hottellit alueella on melko edullisia, joten kävin muutamana viikonloppuna yksin 

tai ystävien kanssa yhden yön hotellilomalla esimerkiksi Mijaksessa, Torremolinoksessa ja 

Marbellassa. 

Kaupoissa ja ravintoloissa ruoka on suomalaiselle edullista. Aamu ja- iltapalat tein kotona, 

mutta illalliset söin lähes poikkeuksetta ravintolassa ja työpäivisin hain lounaan yleensä 

mukaan.  

On sanomattakin selvää, että nämä ovat tietenkin karkeita yleistyksiä ja harmittomia huomioita 

“Ei puhettakaan, että muille kulkijoille annettaisiin tilaa tai että kuljettaisiin peräkkäin.”  

“Oletusarvona on, että aikataulu on vain suositus.” 

“Koirat käyttävät takkia, kun lämpötila on alle +15.” 

“Lapset valvovat myöhään ja ovat äänekkäitä.” 

                       

     Fuengirolan Los Boliches                           Minä ja koirani Taavi Ravintola Mijas Pueblossa 

 

Fuengirola on varmasti yksi helpoimmista paikoista kotiutua. Peruskoulu, harrastukset, lääkäri 

asiat, kaupat, kampaamot, paikallislehti ja lähes kaikki palvelut löytyvät suomen kielellä. 

Somessa on helppo kysyä ja pyytää apua asiaan kuin asiaan. Suomen kieltä kuulee päivittäin, 

halusi tai ei. 

Uskon itseäni helpottaneen myös sen, että kaupunki on minulle ennestään tuttu. Tiedän suurin 

piirtein mistä mitäkin löytyy, kuinka julkisilla liikutaan, mitä kaupasta kannattaa ostaa ja 

erityisesti se, että minulla oli muutamia tuttuja jo valmiiksi. Työkavereilta sain heti hyviä 

vinkkejä ja apua mihin tahansa, erityisesti he, jotka olivat myöskin muuttaneet kaupunkiin 

vähän ajan sisällä, muistivat omasta kokemuksestaan ja osasivat vinkata sen perusteella. 



  

Kuva Fuengirolan rannalta         Kuva Los Alamoksen rannalta 

Asunnon löysin suomalaisen välittäjän kautta. Koin itse turvalliseksi hankkia asunnon näin ja 

olin käyttänyt samaa välittäjää myös aikaisemmin. Halusin myös kalustetun asunnon tietyillä 

kriteereillä kuten ei katutasossa, parveke, turvallinen ja rauhallinen alue, sekä pyykkikone. 

Asunto osoittautui jopa paremmaksi kuin olin toivonut. Täällä on kuitenkin hyvä muistaa, että 

sähkö on todella kallista ja asunnot talvella kylmiä. Keväällä sää Fuengirolassa voi olla todella 

vaihteleva. Maaliskuussa oli kylmää ja satoi paljon, kun taas toukokuussa oli helposti +30 

astetta. Itse pärjäsin maaliskuusta toukokuuhun ilman ilmastoinnin käyttöä villasukilla ja parilla 

peitolla kylmemmällä ja tuulettamalla lämpimällä ilmalla.  

Lyhyt aikainen vuokraus Fuengirolassa on kallista, sanoisin että täysin suomen hinnoissa 

mennään. Mitä aikaisemmin asunnon varaa itselleen, sen paremmin vaihtoehtoja tietysti on 

tarjolla. Itse maksoin yksiöstä kuukaudessa 600€ + sähkö + vesi. 

Täytyy myös muistaa, ettei Espanjassa olla monissakaan asioissa yhtä “edistyksellisiä” kuin 

suomessa. Monesti esimerkiksi vuokra ja muita maksuja joutuu hoitamaan käteisellä 

toimistossa. Varauksia moniin asioihin tehdään paikan päällä tai puhelimessa, netin 

varausjärjestelmät on käytössä vielä hyvin harvoissa paikoissa. 

Kevät on Fuengirolassa ihanaa aikaa, ilman on vaihtelevia, mutta pääasiassa aurinkoa riittää 

joka päivälle. Ihmiset kerääntyvät terasseille ja puistoihin. Elämä levittäytyy taas talven jälkeen 

ja ihmisistä huokuu onnellisuus.  

Keväälle sattuu myös pääsiäinen ja vappu. Pääsiäisen juhlinta espanjassa eroaa täysin 

suomalaisesta pääsiäisestä. Paikalliset kertovatkin, että pääsiäinen on vuoden tärkein juhla, ohi 

joulun. Pääsiäistä vietetään kokonainen viikko, jolloin perheet, ystävät ja sukulaiset tapaavat 

toisiaan.  Lähes päivittäin kaduilla on juhla kulkueita, joissa eri veljeskunnan kantavat mahtavia 

uskonnollisia patsaita ja koristeita jopa useiden tuntien ajan. Itselläni pääsiäisen juhlinta jäi 

välistä koronaan sairastumisen vuoksi, mutta ehkä joku toinen vuosi sitten. 

Toukokuun alussa Fuengirolassa juhlitaan viikon ajan kansainvälisiä päiviä, jolloin kymmenien 

maiden eri juhlaa, tivoli, kulkueita, ruokaa ja juomaa riittää kaupungissa aamupäivästä aina 

aamuyölle saakka.  Juhlat kuuluvat ja näkyvät kaupungissa isosti.  

 

 

  



Minkälaisilla odotuksilla lähdin ja miten loppujen lopuksi sitten meni? 

Yritin olla luomatta itselleni ennakko-odotuksia, jotten jännittäisi turhaan. Ajattelin että tulee 

mitä tulee, niin parista kuukaudesta selviää miten tahansa. Pari kuukautta uudessa maassa on 

kuitenkin vielä kuin kuherruskuukautta, eikä asiat käyneet tässä ajassa ärsyttämään, eikä koti-

ikäväkään ehtinyt iskemään. Vaikka olen ollut aiemminkin Espanjassa ja aurinkorannikolla 

pidempiä aikoja on elämä täällä joka kerta yhtä ihanaa! 

Itselleni vaihtojakso antoi ehdottomasti varmuutta siihen, että kannattaa hypätä mukavuus 

alueen ulkopuolelle, siinä saa paljon irti itsestään.  Sain rohkeutta mennä uusiin tilanteisiin, 

puhua vierasta kieltä, tutustua uusiin ihmisiin ja pärjätä omillani uudessa paikassa. Opin totta 

kai myös käyttämään englantia huomattavasti paremmin eri tilanteissa, sekä puhuttaessa, että 

kirjoittaessa.  

Vaihtojakson aikana tajusin myös valinneeni osittain ”vääriä” valinnaisia tutkinnon osia. 

Espanjassa ollessa uskalsin ajatella, että kannattaa panostaa niihin aineisiin ja polkuihin, jotka 

todella kiinnostaa. Kyllä se ura sieltä sitten aikanaan rakentuu ja oikealla asenteella ja 

uskalluksella kaikki on mahdollista.  

Kiitos Outi, Pauliina, Sanna, Sanni, Hanna sekä Pihla, teitte ajastani Fuengirolassa parhaan 

mahdollisen! 

Toivottavasti palaan tänne mahdollisimman pian. 

 

 


