
Matkakertomus Fuengirolan kotikoulu ja Tuiskula 17.11.2019- 21.12.2019: 

Matkani alkoi sunnuntaina 17.11.2019 aamulennolla Helsinki-Vantaalta kohti Malagaa. Saapuessani 

Malagan lentokentälle ensimmäisenä erona Suomen pimeyteen ja koleuteen koneesta astuessani pois oli 

lämpö ja auringonvalon määrä. Tunne oli mukava. Lentokentältä lähdin suunnistamaan kohti juna-asemaa, 

josta matkani jatkuisi Benalmadenaan, jossa huoneistoni matkan ajaksi olisi.  Juna C1 kulkee Malagan ja 

Fuengirolan väliä pysähtyen joka pysäkillä. Noin 15min junamatkan jälkeen saavuin Benalmadenaan, josta 

oli noin 10 min kävelymatka asunnolleni, jossa vuokraisäntä minua jo odotteli. Asunnon olin internetistä 

varannut, ja asunto oli hyvä ja siisti. Purin matkalaukut ja lähdin tutustumaan lähialueeseen. 

Viiden viikon harjoittelujaksoni alkoi maanantaina 18.11 Fuengirolan kotikoulussa, jonne kuljin C1 junalla ja 

pysäkkinä koulupäivinä toimi Los boliches, josta oli noin 5 min kävely harjoittelupaikkaan. Aamulla olin 

hyvissä ajoin liikenteessä että löytäisin oikean paikan. Työntekijät ottivat minut vastaan ja esittelivät 

toimitilat, jonka jälkeen lapsia alkoikin jo tulla luokkiin. 

 

 

Fuengirolan kotikoulussa annetaan suomenkielistä opetusta peruskoululuokkalaisille. Koulu on 

yksityiskoulu, ja kouluun voi tulla erimittaisiksi ajoiksi opiskelemaan, esim. lomareissun ajaksi. 

Suomenkieliset opettajat ovat yhteydessä koululaisten kotisuomen opettajiin, josta tulee ohjeita mitä 

kenenkin oppilaan kuuluu opiskella ja milloin on kokeita. Fuengirolan kotikoulussa on myös Tuiskula- 

lapsikerho 3-6.vuotiaille. 

Harjoittelujaksoni ajalla toimin pääosin alakoululaisten 1-4 luokkalaisten kanssa ohjeistaen ja ohjaten lapsia 

koulutehtävien kanssa.  Annettuja läksyjä tarkastelin ja toimin apuohjaajana yrittäen opettaa lapsille uusia 

asioita eri oppiaineista. Kouluruokailut syötiin yleensä rannalla, johon oli muutaman minuutin kävelymatka. 



Monilla oli omaat eväät, mutta mahdollista oli myös pientä korvausta vastaan saada lämmin keittoateria 

koulun alapuolella olevasta ravintolasta. 

 

 Syömisen jälkeen koululaisille ohjattiin erilaisia pelejä ja liikuntatuokioita. Sadepäivinä ruokailut pidettiin 

koululuokassa. Toimin myös Tuiskulan- päiväkerhossa, jossa pienet 3-6.vuotiaat lapset leikkivät ja 

askartelevat. 

Harjoittelujaksoni aikana tehtiin paljon koulutehtäviä, ja tutustuin koululaisiin hyvin. Koululaisia vaihtui 

viikoittain, osa lähti takaisin suomeen opiskelemaan, ja uusia tuli tilalle.  Itsenäisyyspäivää ja joulua varten 

askarreltiin monia koristeita ja pidettiin joulujuhlat alakerran ravintolassa. Viimeisellä viikollani ennen 

joulua ja joululomaa tehtiin loppuja koulutehtäviä ja jouluaskarteluja sekä suoritettiin joulusiivousta. 

Perjantaina 20.12.2019 oli harjoittelujaksoni viimeinen päivä Fuengirolan kotikoulussa, ja monet koululaiset 

ja opettajat sekä muut harjoittelijat lähtivät Suomeen joulun viettoon. Osa jäi Espanjaan viettämään joulua. 

Lauantaina 21.12.2019 luovutin asuntoni pois ja matkustin takaisin Suomeen. 

Benalmadena jossa asuin oli viihtyisä 67.000 asukkaan kaupunki Aurinkorannikolla. Siellä oli pieniä 

kauppoja, ravintoloita ja kahviloita joissa viettää vapaa-aikaa. Päivittäin kävin rannalla kävelemässä, jossa 

oli hyvä todella pitkä kävelykatu. Aurinkorannikon rantoja voi kävellä kilometritolkulla, ja ravintoloita ja 

kahviloita on jatkuvasti.  

 

Kuva rannalta. 

 

Hiekkataitelijoiden hienoja teoksia oli monia. 



Benalmadenassa kävin myös Selwo Park nimisessä eläintarhassa, jossa oli pingviineitä ja delfiineitä. 

  

Hieno paikka oli myös Sealife, jossa pääsi tutustumaan erilaisiin kalalajeihin lähietäisyydeltä. Alueelta löytyy 

myös Teleferigo, joka on köysirata, jolla pääsee Monto Calamorro vuoren huipulle. Huipulta oli loistavat 

näkymät aurinkorannikolle.  

 

 

 



Benalmadenassa löytyy myös todella hieno venesatama Puerto Marina. Kaiken kaikkiaan alue oli todella 

viihtyisä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espanjan matkan aikana kuljin päivittäin C1- junalla joka toimi moitteetta ja aikataulun mukaisesti. 

Tutustuin Fuengirolaan, jossa suomalaisia asuu paljon, ja suomea kuulee jatkuvasti. Kiertelin kävellen 

Torremolinosissa ja Malagassa. Malagassa kävin Picasson näyttelyssä, jossa oli esillä monia kuuluisan 

kuvataiteilijan töitä. Picasso oli syntynyt Malagassa. Eläminen Espanjassa oli edullista. Ruoka ja juomat 

olivat halvempia kuin suomessa ja ravintolaista tulleet ruoka-annokset olivat hyvälaatuisia. Monissa 

kaupungeissa joulukuussa sytytettiin hienot jouluvalot ja joulumarkkinat.  

 

 t. Kalle Vihervaara 

 

 

Joulukuusi ja joulumarkkinat Benalmadenassa. 


