1. JOHDANTO
Seurantamatkallani Kyprokselle otin vastaan oppilaitoksemme kokkiopiskelijan näytöt Paulan ravintolassa
Agia Napassa 18.5-26.5-13 välisenä aikana. Keskustelin samalla yhteistyömme jatkosta ja solmimme
jatkosopimukset (Memokam/Demokam-sopimukset). Turistikausi Kyproksella alkaa täysipainoisesti vasta
viikolla 22, mutta saarella vierailee talvisaikana, viipyen aina helmikuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin
eläkkeellä olevia skandinaaveja. Joten Paulan ravintola on auki lähes koko talven (poikkeus; tammikuusta
aina helmikuun puoliväliin suljettu). Paulan ravintolassa voi työssäoppimisen yhteydessä kokiksi opiskelevat
tehdä a´la carte ruoanvalmistukseen, lounasruokien- annosruokien valmistukseen liittyvät näytöt. Tarjoilijat
puolestaan voivat salissa näyttää annosruokien- ja juomien tarjoiluun liittyvät näytöt ja luonnollisesti
baarityöskentelyyn ja asiakaspalvelu- myyntityöhön liittyvät kokonaisuudet. Tilaus-ja juhlaruokien valmistus
onnistuu myös, sillä kevättalvella ja kesän kynnyksellä on Paulalla erilaisia juhlia, liittyen hää-syntymäpäiviin
jne. Kevättalvella Paula avaa ravintolan jo 12.30 tarjoten Kyproskella talviaikaa viettäville lounasta aina klo
17.00 saakka. Lounasaikaan on a´la cartelistalla on tarjouksia ja mm. vanhukset sekä esim. to-jaksolla olevat
nuoret voivat ostaa ruokaa listalta edullisesti 7-8 € / annos. Huhti-toukokuun vaihteessa ravintola avaa
ovensa vasta klo 16.30. Maanantaisin paikka on suljettu.
Opiskelijamme ovat pääsääntöisesti asuneet Macigs-Hotels ketjuun kuuluvassa apartementos hotellissa
Kalypsossa, mikä sijaitsee hyvin lähellä Paulan ravintolaa. Hotelli on ollut edullinen asua (30 €/2 hengen
huone/vrk) ja on auki koko vuoden. Tavoitteenani oli löytää yhtä edullinen asumismuoto ja
mahdollisimman turvallisen välimatkan etäisyydeltä Paulan ravintolasta.
Jedussa koulutetaan vastaanottovirkailijoita Nivalan ammattiopistossa sekä Artemassa Kalajoella. Heille oli
tarkoitus myös löytää uusia työssäoppimispaikkoja. Aikaisemmin Artemasta on ollut kaksi opiskelijaa
Kalypsossa työssäoppimisjakolla samanaikaisesti oman työelämäjaksoni aikana, suorittamassa
vastaanottovirkailijan ammatinkuvaan liittyvää näyttöä. Heidän mielenkiintonsa opiskelijoita kohtaan
aikaisemmin oli ihan toista luokkaa kuin nyt, sillä Kalypsossa on meneillään sukupolven vaihdos ja heidän
mielenkiintonsa ei yllä tällä hetkellä työssäoppijan ohjaukseen. Työskentely on lisäksi vanhanaikaista ja
manuaalisesti tapahtuvaa ja asiakaskunta koostuu hyvin nuorista henkilöistä. Työskentely vastaanotossa on
pääsääntöisesti yöaikaan, vaatien jaksamista ja kykyä ohjata humalaisia ihmisiä. Lisäksi englannin kieli
hallittava hyvin.
Kartoitin Agia Napan alueen eri hotelleja, vieraillen ja jututtaen henkilökuntaa vastaanotossa ja selvittäen
heidän mielenkiintoaan vastaanottaa Suomesta opiskelijoita ja sitoutua heidän ohjaukseensa.

2. YLEISTÄ TIETOA AGIA NAPASTA
2.1 Asuminen
Asuin matkani ajan serkkuni Kristiina Salmisen ja hänen miehensä George Maouksen perheyrityksen
omistamassa Apartementos Maos nimisessä B-luokan hotellissa. Apartemenos on rakennettu vuonna 1988
ja siinä on 34 huoneistoa. Paikka sijaitsee Paulan ravintolasta puoli kilometriä ylöspäin ja on kuitenkin ihan
keskustan tuntumassa. Apartementoksen osoite on: 30 Demokratias Street, 5343 Ayia Napa. Tietoja
hotellista löytyy www.booking.com/hotel/cy/amaos-apartements.fi Alue oli vielä rauhallinen ja paikka
varsinaisesti avataan vasta viikolla 22. Sovimme Kristiinan kanssa kuitenkin, että hän on valmis ottamaan
vastaan opiskelijoita aina huhtikuun puolivälistä aina syyskuun loppuun. Asunnon voi varata soittamalla
Kristiinalle (+35799414736) mielellään kuukautta ennen tuloa, niin hän järjestää huoneen. Sovimme
asunnon hinnaksi saman kuin Kalypsossa eli 30 €/vrk. Huoneessa on kuitenkin erillinen makuuhuone
kahdella sängyllä, sekä keittiö-olohuone yhdistelmä ja erillinen kylpyhuone ammeineen, sekä myös iso
parveke. Huoneistoon on mahdollista sijoittaa 4 henkilöä samanaikaisesti, joten hintakaan ei henkilöä
kohden tule silloin kovin kalliiksi. Olohuoneessa on levitettävä sohva. Huoneen kunto ja taso ei ole
kulumisen vuoksi mitenkään loistelias, mutta palvelee tarkoitustaan. Mukavuussyistä laittaisin huoneistoon
kuitenkin vain kaksi opiskelijaa samanaikaisesti. Huoneistoon tulee lämmin vesi ja se sijaitsee toisessa
kerroksessa ihan uima-allas alueen yläpuolella.
1. Maoksen pääsisäänkäynti (Suomesta soitettaessa puhelinnumeron eteen +357…..)

2. Apartementos Maos

Kuvassa näkyvä talo on osa Maoksen apertomentos kokonaisuudesta. Pylväiden yläpuolella oleva asunto on
tarkoitettu opiskelijoille. Parveke on etelää kohti ja siitä on ”kapeahko” merinäköala.
Alin asuinkerros pylväiden juurella kuuluu serkkuni Kristiinan anopille. Hän on 75 –vuotias leski ja erittäin
palvelualtis ja vieraanvarainen. Perheyrityksessä työskentelee Kristiinan mies George ja hänen veljensä sekä
vastaanottotehtävissä heidän siskonsa. Siivoushenkilökuntaan kuuluvat eivät ole perheenjäseniä.
Tässä huoneistohotellissa olisi toki mahdollista työskennellä myös puhtaanapitotehtävissä. Asuntojen
perussiivoukset aloitetaan jo huhtikuun lopulla ja normaali huonesiivous toki jatkuu aina sesongin loppuun
asti. Välineistö ei ole samaa luokkaa kuin Suomessa ja en nähnyt käytettävän siivouskärryjä, koska talossa ei
ole hissiä.

3. Keittiökuva opiskelijoille tarkoitetusta huoneistosta

Huoneistossa ei ole kaasuhellaa, vaan vaatimaton sähköllä toimiva keittolevy ja pienoinen jääkaappi. Astiat
löytyy kaapistosta neljälle. Aikaisin keväällä työssäoppimimaan lähtevä ja tähän huoneistoon asumaan
tulevan kannattaa varautua kuitenkin itse siivoamaan huoneisto haluamaansa siisteystasoon. Käsitys
siisteydestä on hieman erilainen meillä, kuin Kyproksella. Siivoushenkilöstö on usein Bulgariasta tai
Romaniasta. He eivät osaa esim. englantia ja heiltä ei oikein voi pyytää siivousvälineitä ym.
kieliongelmankaan vuoksi. Mikäli jotain tarvitsee, niin soittamalla Kristiinalle, asia selviää.
Asumisen hintaan sisältyy liinavaatteet ja pyyhkeet sekä wc-paperi, mutta pyykkihuolto pitää hoitaa itse.
Pesula sijaitsee ihan 100 m päässä apartementoksesta.

4. Olohuone ja parveke

5. Makuuhuone

Makuuhuone on suhteellisen tilava ja kaappitilaa on hyvin.
6. Kristiina Salminen (edessä seisova henkilö)

7. Maoksen vastaanotossa on valuutanvaihto mahdollisuus

8. Tallelokerot vastaanoton aulassa

9. Atk-työskentelypisteet vastaanoton aulassa Maoksessa

10. Maoksen pieni allasbaari

Baari avataan vasta vko 22, joten kuvanottohetkellä sitä vasta varustettiin kesäsesonkia varten kuntoon.

11. Baarin takana oleva keittiö

Sesonkiaikana on mahdollista saada keittiöstä erilaisia pikkusuolaisia annoksia aina myöhään yöhön saakka.
Lisäksi keittiössä valmistetaan aamupalaa, mikä tarjoillaan noutopöytään apartementoksessa asuville.
Aamupala ei kuulu opiskelijan 30 €:n huonehintaan.
12. keittiö

2.2 Kartta Agia Napan alueesta ja kuvia ympäristöstä

1) Ylempi nuolenkärki osoittaa kartalla Apartementos Maoksen sijainnin.
2) Alempi osoittaa Paulan ravintolan sijainnin
Todellinen matka ei ole kuin puoli kilometriä, mutta maasto on erittäin jyrkkää Maosta kohti Paulan
ravintolalta. Kartalla oleva vaaleanpunaisella merkitty alue on täynnä erilaisin liikeideoin toimivia baareja.
Kävelykatualue on hyvin vilkas kesäsesonkina.
13. Kävelykadun näkymää ilta aikaan

14. Kylän vanhin ruokataverna

15. Ravintolan ruokalista

3. TAVOITTEET
Päätavoitteeni seurantamatkalla oli löytää vastaanottovirkailijoiksi opiskeleville uusia
työssäoppimiskohteita. Kalypso ei vastaa tarkoitustaan, mikäli opiskelijalla on tavoitteena hoitaa sisään- ja
ulos kirjautumiset atk:n välityksellä. Kartoitin alueen hotellit, jotka sijaitsisivat maksimissaan 2,5 km:n
etäisyydellä Maoksen apartementoksesta ja joissa pääsääntöisesti asuisi skandinaaveja. Kävin viidessä eri
hotellissa haastattelemassa vastaanoton työntekijöitä ja tiedustelin heidän tarvettaan ja kiinnostustaan
Suomesta työssäoppimaan tulevista opiskelijoista. Usein en tavoittanut hotellin työssäoppimisesta
päättävää johtajaa, mutta he ymmärsivät, että työskentely on maksutonta ja kuinka kauan se kestäisi jne.
3.1 Uusien työssäoppimispaikkojen kartoitus
16. Kartta

1) Limanaki hotelli satama-alueella; Hotellissa asustaa skandinaaveja ja se on lyhyen kävelymatkan
päässä Maoksesta (noin 1 km). Jätin hotelliin yhteystietoni ja sinne voi olla yhteydessä
sähköpostilla. Hotellin tiedot löytyy www.hotels.com sivustolta.
2) Panthea hotelli on sijaitsee Paulan ravintolaa vastapäätä meren äärellä. Tämä Hotelli
työssäoppimiskohteena olisi kaikkein varteenotettavin. Asukkaat skandinaaveja pääsääntöisesti ja
sijainti lähellä asuntoa sekä tasolleen erinomainen.
3) Callisto/Blue Village hotelli ei ihan näy kartalla, mutta sijaitsee noin 2,5 km:n päässä asunnolta ja
turvallisen reitin varrella. Asukkaat skandinaaveja hotellin taso erinomainen. Erittäin hyvä
työssäoppimispaikkana.

17. Panthea hotellin sisäänkäynti

18. Vastaanoton työntekijöitä; kuvassa suomalainen Janna

19. Sisäkuva Panthean sisäaulasta

20. Matkanjärjestajät, jotka käyttävät Pantheaa (Finnmatkojen omistuksessa)

Panthean yhteystiedot;
Panayiotis Kolanis/manager

Häneen yhteys to-paikkaa hakiessa!

Panthea Village: Tel. +35723724200 Fax: +35723724350
email: panthea@aquasolhotels.com.cy

21. Hotelli Callisto Blue Village

22. Kuvia Callistossa toimivista matkaoppaista

Hotellin palveluja käyttää pääsääntöisesti skandinaavit ja kuvassa olevat matkaoppaat ovatkin kaikista
skandinaaviaan kuuluvista maista. He ovat tavattavissa kolme kertaa viikossa vastaanotossa.
En tavoittanut työssäoppimisesta vastaavaa päällikköä, koska hänen toimistonsa sijaitsi Larnacassa, mutta
vastaanoton henkilökunta oli hyvin kiinnostunut suomalaisista työssäoppijoista, koska vastaanotossa ei
puhuttu suomea. Työssäoppijoita heillä olikin ollut kaikista muista skandinaavian maista, mutta ei
Suomesta. Jätin omat yhteystietoni vastaanottoon sekä sain….
Yhteystiedot työssäoppimisesta vastaavalle henkilölle:
Mr Nicos Pharmakallider
LarnacaMain office
Tel; +3572420000
email; operations@aquasolhotels.com.cy

23. Kuva Callisto Blue Village asuin ympäristöstä

Hotellin lisäksi Blue Villagen ympäristö koostuu sinivalkoisista taloista, jotka on suunniteltu perheille.
Puutarha on kaunis ja lapsille paljon leikkipaikkoja. Uima-altaita on myös pienille ja hotellin rannassa on
ohjattua toimintaa lapsista aikuisiin.
24. Hotellin rantaa

4. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutustuessani eri hotelleihin alueella tulin siihen johtopäätökseen, että kaksi skandinaavien
matkailukohteena olevaa hyvätasoista hotellia riittää matkailualan työssäoppimispaikoiksi. Näissä
hotelleissa oltiin aidosti kiinnostuneita ja Pantheassa on lisäksi suomalainen työntekijä
vastaanottovirkailijan työtehtävissä. On opiskelijan kannalta myös hyvä, että molemmissa hotelleissa on
mahdollisuus saada tukea/tietoa suomalaisilta matkailuvirkailijoilta, jotka auttavat suomalaisia turisteja
vastaanotossa sovittuina päivinä viikosta. Näissä kahdessa hotellissa on sinne työssäoppimaan menijän
hallittava ruotsin ja englannin kieli suomenkielen lisäksi. Hotellit ottavat mielellään vastaan opiskelijoita
keväällä huhti-toukokuun aikana, mutta opetettuaan heidät töihin, oli toive, että opiskelijat voisivat jäädä
samoin tein kesäksi myös töihin. Harmillista on aina, että työn opittuaan opiskelijat palaavat takaisin
Suomeen. Syksy on parasta aikaa työssäoppimiselle, mutta sen pitäisi alkaa jo heti elokuusta ja voisi kestää
aina lokakuun puoliväliin. Tämä toive oli alasta riippumaton.
Muut alueen hotellit, jotka olivat ennen skandinaavien suosiossa, ovat nyt venäläisten turistien suosimia.
Venäläisiä on enenevässä määrin tullut turisteiksi Kyprokselle, kertoi paikalliset yrittäjät. He ovat
vaatimustasoltaan myös hyvin tiukkoja, niin asumisen kuin ympäristönkin suhteen. Mikäli Jedussa on
venäjän kielen hallitsevia matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoita, heille löytyy varmasti helpoiten
työssäoppimispaikat 4-5 tähden hotelleista.
Asumisen halusin vaihtaa pois Kalypsosta, koska serkkuni Kristiina pystyi nyt tarjoamaan asuntoa myös
heidän apartementostaan. Asunto on suurempi kuin Kalypsossa ja rauhallisemmalla paikalla. Lisäksi
Kristiinan apua on opiskelijankin helpompi tarvittaessa pyytää, kun asuu ns. heillä.
Muita eri alojen työssäoppimispaikkoja yritin myös kartoittaa. Lähihoitajille ei alueella ole to-paikkoja, sillä
mm. vanhainkodit sijaitsevat naapurikylässä 15 km:n päässä ja siellä tarvitaan Kreikankielen taitoja. Hoitajat
saattavat puhua englantia, mutta asukkaat eivät. Lisäksi tiedustelin josko lastenhoitoalalta löytyisi topaikkoja, ja niitä Kristiina aikoi selvittää yksityiseltä puolelta. Lastentarhassa lapsille, jotka opettelevat juuri
puhumaan, saa puhua vain kreikkaa. Eli ainoastaan ihan pienten osastolla voisi lähihoitajaksi opiskeleva
tehdä opintoihinsa liittyvän tutkinnon osan. Atk:n alan to-paikkoja en löytänyt. Tällaisia nettikahviloita on
pienten kauppojen yhteydessä, mutta ei Agia Napassa kylän pienuuden vuoksi. Rakennusalasta todettiin jo
vuosia aiemmin, ettei onnistu myöskään. Työturvallisuus on ihan eri luokkaa kuin Suomessa, ja opiskelijoita
ei voisi jättää työskentelemään ilman omaa suomalaista opettajaa työmaille.
Ravintola-ala on hyvin monenkirjavaa ja tasoista. Omistussuhteet ovat luonnollisesti ulkomaalaisomisteisia,
ei yksistään Kyproslaisia. En nähnyt tarpeelliseksi tutustua ja solmia uusia kontakteja Paulan ravintolan
lisäksi, ruokaillessani ja vertaillessani erilaisin liikeideoin toimivia paikkoja. Hänen ravintolansa tarjoaa
meille parhaan madollisen to-paikan, joita alueelta voi löytyä. Paulan ravintolan keittiössä on neljää eri
kansallisuutta kokkeina, jotka kaikki puhuvat englantia murtaen, ja tuovat näin työssäoppijalle riittävästi
haastetta pärjätä ja ymmärtää.
Pidin matkaa oikein onnistuneena ja Paula toivoi ja odottaa kovasti meiltä taas syksyisin ja keväisin
työssäoppijoita. Hän on huolehtinut kaikella tavalla erinomaisesti työssäoppijoistamme.
Mikäli Kypros työssäoppimiskohteena herättää kiinnostusta alan opiskelijoissa tai opettajissa, voi minuun
ottaa yhteyttä. Kerron mielelläni lisää.

