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Olen Sanni Isosaari, 20-vuotias tyttö Etelä-Pohjanmaalta Seinäjoelta ja muutin Nummelaan
kahdeksi vuodeksi eläintenhoitajaopintojen ajaksi. Jo opintojen alussa puhuttiin
mahdollisuudesta käydä työssäoppimisjakso ulkomailla ja olin heti valmis lähtemään. Lähtö tuli
ja päädyin Malagan lentokentälle, josta mentorini haki minut ja toi Torrox nimiseen pikku
kaupunkiin missä työpaikka sijaitsi. Tail Torrox oli hyväntekeväisyys järjestön nimi, jossa aloitin
seuraavana päivänä työt. Yövyin vuokralaisena mentorini ystävän luona, joka asui ihan vasta
päätä työpaikkaa ja myös lähellä keskustaa ja rantaa.
Minulla ei ollut mitään vahvoja odotuksia työpaikasta, ajattelin vain että sitten nähdään
minkälainen paikka on. Tail Torrox on iso suuren navetan näköinen kuitenkin muovikatolla ja
pelti ja kivi seinillä seisova rakennus, jossa oli ulkoilma eteinen etuoviportissa kiinni ja siinä katto.
Tässä hökkelissä oli kiinni pieni talo, jossa oli keittiö olohuone työhuone yhdistelmä, vessa ja
katto terassi. Tässä talossa työntekijät kokkasivat, peseytyivät ja elivät ja kahdella pitkäaikaisella
työntekijällä oli tarhan etupihalla karavaani alue. Tarhassa oli melkein 100 koiraa puolet aikuisia
ja puolet pentuja, omissa kenneleissään. Koiria lähti uusiin koteihin kuukausittain noin 20 ja
saman verran tuli lisää.
Työtehtävät ja -tavat opetettiin hyvin ja tarkasti. Päiviin kuului aamulla koirien häkkien eli
kenneleiden siivous ja sen jälkeen koirien ruokinta. Siivouksia sai käydä päivän aikana vähän väliä
hoitamassa. Iltapäivällä 4 aikaan tehtiin samat työt ja ruokinnat kuin aamulla. Päivän aikana
pyykättiin koirien leluja ja nukkumisalustoja, käytettiin koiria lenkillä ja koulutettiin niitä
esimerkiksi pentuja ja arkoja koiria valjaisiin ja talutushihnassa kulkemiseen ulkona. Muita
koulutuksia oli luopumista, pujottelua jalkojen välistä, kuono kosketusta käteen ja lentohäkkiin

menemistä. Työ oli mielenkiintoista, monipuolista ja opettavaista ja työtä riitti. Oli myös vapaa
päiviä ja työ-ajat olivat joustavia, saatiin itse päättää vapaa päiviä ja aina ei tarvinnut nousta
aikaisin aamulla jos ei jaksanut.
Työkieli oli yleisesti englanti, koska työpaikassa ei ollut yhtään espanjalaista. Pitempi aikaiset
työntekijät olivat kotoisin Englannista, Norjasta ja Suomesta (mentori), joka on opiskellut myös
vuosia sitten Luksiassa. Lyhytaikaisia työntekijöitä tuli esimerkiksi Saksasta, Columbiasta,
Thaimaasta, Englannista, Austriasta jne. Tutustuin muiden työntekijöiden kanssa helposti ja he
olivat todella mukavia ja avoimia ja heidän kanssaan oli helppo tulla toimeen. Joistain tuli
pitempi aikaisiakin ystäviä minulle. Mielestäni parasta matkustamisessa on kun tapaa ihmisiä
toisista maista ja täytyy puhua englantia ja sitä oppii koko ajan lisää.
Asunto ja asunnon omistaja olivat todella mukavat. Asunto oli kodikas ja kaunis ja siellä oli ihana
asua. Asunnon omistaja Maria oli Ruotsista kotoisin ja asunut Espanjassa jo monta vuotta. Hän
oli erittäin vastaanottavainen, sosiaalinen, huolehtiva ja hyväntahtoinen ihminen. Vuokra oli 400
euroa/kk.

