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Matka on tullut päätökseen ja on aika tiivistää opittu ja koettu. Sillä onhan paljon tapahtunut viimeisen 
kahden kuukauden aikana. Pääsääntöisesti matka oli hyvin antoisa, mutta haasteitakin riitti sillä vaatiihan 
toiseen kulttuuriin sopeutuminen itseltä heittäytymistä. Toisaalta huomasin yhteneväisyyksiä itsessäni ja 
espanjalaisessa kulttuurissa. 
    
Olin matkalla Espanjassa Fuengirolassa. Tein työharjoittelun Tiladesignilla, mikä on suomalainen 
sisustussuunnittelualan yritys. Yrityksessä on kaksi työntekijää, ja myös sen perustajat Tiina ja Eva. Heidän 
asiakaskuntaansa ovat pääsääntöisesti Fuengirolan suomalaiset, jotka haluavat sisustaa loma-asuntonsa.  
 
Ensimmäisenä työpäivänäni kävimme läpi harjoittelun tavoitteita. Päätavoitteena oli tehdä itsenäisesti 
yhdelle asiakkaalle sisustussuunnitelma. Lisäksi halusin oppia espanjalaisesta yrityskulttuurista, ja kehittää 
omia suunnittelutaitojani. Yhdeksi tavoitteeksi asetin asiakaspalvelussa ja kommunikaatiossa kehittymisen.  
Minua myös kiinnosti suuresti espanjalainen rakennustekniikka ja arkkitehtuuri, joista halusin oppia lisää ja 
mahdollisesti ammentaa inspiraatiota. Tässä kohtaa voin jo todeta, että inspiraatiota ei näiden asioiden 
tiimoilta syntynyt. Mielestäni espanjalaisessa rakennustekniikassa näkyi ihmisten piittaamattomuus, 
osaamattomuus ja se, että tehdään halvalla huonoa. Esimerkiksi parvekkeilla ei aina ollut 
vedenpoistojärjestelmää, ja ne olivat usein homepilkkujen peitossa. Kylpyhuoneissa ei ollut aina kaatoja. 
Laatoitus tehtiin usein täysin ilman saumaväliä. Arkkitehtuuri ei ollut mielestäni silmää hipovaa, sillä minulla 
ei tullut  otettua yhtäkään kuvaa yhdenkään rakennuksen julkisivusta, sillä ne eivät yksinkertaisesti 
miellyttäneet minua tai herättäneet kiinnostustani.    
 
Asiakas, jolle minun tuli tehdä sisustussuunnitelma, oli mies jolla oli nuori tytär. He asuvat Suomessa. Mies 
oli ostanut Fuengirolasta kolmion loma-asunnoksi. Asunnossa oli suuri parveke, josta oli hulppeat 
merinäkymät. Merinäkymä olikin viimeistellyt asiakkaan ostopäätöksen, ja se oli asiakkaalle tärkein osa 
asuntoa. Se tuli ottaa huomioon sisustuksessa niin, että parvekkeella on viihtyisä viettää paljon aikaa. 
Muuten toiveet asunnon sisustuksen suhteen olivat niukat, ainoastaan oli tärkeää saada asuntoon 
lomafiilistä ylläpitävä sisustus. Lähdin tavoittelemaan sitä raikkailla ja vaaleilla väreillä, luonnonmukaisilla 
materiaaleilla kuten puulla, sekä laadukkailla tekstiileillä kuten pellavalla. Huonekalujen valinnassa päädyin 
funktionaalisiin ja pelkistettyihin kalusteisiin. Esimerkiksi sohva oli asiakkaan toiveiden mukaan rento 
löhösohva.  
Pidimme palaverin asiakkaan kanssa tehtyäni ensimmäisen suunnitelman. Olin aluksi luonut silti hieman 
liian tumman sävyisen sisustuksen, ja asiakas halusi tähän muutosta. Lähdin muokkaamaan suunnitelmaa 
palaverin pohjalta, ja ennen seuraavaa palaveria informoin asiakasta sähköpostin välityksellä tekemistäni 
muutoksista. Ilokseni asiakas oli täysin myyty nähtyään uuden sisustussuunnitelmani. Tästä oli hyvä jatkaa 
suunnitelman toteuttamista, mihin en täysin ehtinyt mukaan toimitusaikojen vuoksi.  
 
Työpaikassani oli sekoitus espanjalaista ja suomalaista työkulttuuria. Aikataulut olivat hyvin joustavat, jota 
toivoisin myös täällä suomessa. Kuitenkaan emme viettäneet siestaa espanjalaiseen tapaan. Jään todella 
kaipaamaan kiireettömiä aamuja, kun ihmiset hakivat suosikkikahviloistaan juuri omaan makuun tehdyn 
kahvinsa. Kokemukseni mukaan espanjalaiset olivat hyvin palvelualttiita ja usein sai tilata kahvilasta juuri 
sellaisen leivän ja kahvin kuin halusi vaikkei menussa sitä lukisi. Suomessa tämä saattaa joskus olla 
haastavaa jos menusta haluaa poiketa.  Ravintolakulttuuri oli muutenkin ihanaa, kun kahvilat ja ravintolat 
olivat avoinna myöhään.  
 
Koin, että ”personal space” on espanjassa pienempi kuin suomessa. Kommunikointia tuntemattomien 
kanssa ei voi vältellä, ja se olikin mielestäni aivan mahtavaa sosiaalista altistamista suomalaiselle. Koinkin 
enemmän itseni ”normaaliksi” espanjassa, jossa nauroin tuntemattomien kanssa vaikka emme 
ymmärtäneet toisiamme. Muutenkin avoimempi kommunikointi virkisti ja ilahdutti arkea. 



Haasteena koin hyvin näkyvän kulutuskulttuurin. Tämä johtuu varmasti osin myös isosta turismimäärästä 
Fuengirolassa. ”Krääsäkauppoja” oli todella paljon ja muutenkin tuntui että kulutus näkyi vahvempana kuin 
Suomessa. Myös jätehuolto oli ainakin omassa asuinpaikassani silmänlumetta, sillä vaikka kaikille jätteille 
oli oma laarinsa niin roskakuski laittoi ne kaikki samaan. Tämä oli hyvin huolestuttavaa ja surullista 
katsottavaa. Se on oikeastaan syy miksi en haluaisi asua siellä, koska silloin minusta ei tulisi 
sisustussuunnittelijaa vaan ympäristöaktivisti.  
 
Työharjoittelusta sain lisää itsevarmuutta tekemiseeni sekä rohkeutta tulevaisuuteen. Uskon että en enää 
pelkää sanoa mielipiteitäni vaan luotan enemmän omaan tekemiseeni, sillä se tuotti myös tulosta. Ilokseni 
sain myös Tiladesign yrityksestä töitä harjoittelun jälkeen ja teinkin siellä muutaman päivän 
sisustusassistentin töitä ennen kuin lähdin Suomeen.  
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