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JOHDANTO 

 

Työnantaja tarjosi minulle mahdollisuuden lähteä työelämäjaksolle neljäksi viikoksi 
ulkomaille, kohteena Kyproksen saari. Olin innoissani tästä mahdollisuudesta 
perehtyä toisenlaiseen kulttuuriin, toimintatapoihin keittiöllä sekä katsoa miten 
pärjään kielitaidoillani minulle vieraassa paikassa. 

Työpaikkani oli Paulas restaurant Agia Napan pienessä kunnassa. Agia Napa sijaitsee 
Kyproksen kaakkoisrannikolla, Famagustan alueella. Agia Napa on rauhallinen 
paikka marraskuusta huhtikuun puoliväliin saakka, sillä suurin osa turisteista on tällä 
aikavälillä eläkeläisiä. Paulan ravintolassa kävikin päivittäin asiakkaita Ruotsista, 
Norjasta ja Tanskasta. Ravintolassa oli töissä salin puolella Paula ja Mia, keittiöllä 
kokit Rocky ja Vesko. Mia oli kotoisin Ruotsista mutta asunut Kyproksella jo 
pitemmän aikaa, kuten myös Rocky, joka oli kotoisin Intiasta ja Vesko oli 
Bulgariasta. Paulan mies Costas oli tarvittaessa apuna sekä keittiöllä että salissa. 

 

 



      

 

 
Paulan ravintolaa ulkoa ja sisältä kuvattuna 



      

 



      

 

Costaksen kanssa valmistimme jauhelihapullia uppopaistamalla. 

 



      

Salilla työskentelin Mian ja Paulan kanssa. Olin ensimmäisen päivän perehdytyksen 
jälkeen Mian kanssa salissa kahdestaan loppuviikon. Silloin tuli kunnon kielikylpy 
viikko. Mia puhuu ruotsia ja englantia, asiakkaiden kanssa ruotsinkieli oli 
kommunikointikieli. 



      

 

Rocky ja Vesko; uudet essut ja suikat otettiin heti käyttöön. Aamun 
aloitimme aina esikäsittelemällä päivän aikana tarvittavia raaka-aineita, 
osan käsittelimme jo edellisenä päivänä. Kaikki kasvikset, juurekset ja 
hedelmät tulivat tuoreina, yleensä aloitimme perunoiden kuorimisella, 
jonka jälkeen niistä valmistettiin ranskalaisia, keitettyjä perunoita, 
viipaleperunoita sekä perunamuusia.

 

Perunat olivat aivan eri kokoluokkaa kuin meillä. 



      

Rockyn ja Veskon kanssa kommunikoin koko ajan englanniksi, yhdessä opettelimme 
sekä Suomen-, Bulgarian- ja Kreikankielen sanoja, ja monta hauskaa hetkeä koimme 
kun yritin opettaa heitä sanomaan suomeksi hyvää yötä.  

Samaan aikaan kun olin töissä Paulan ravintolassa, sinne tuli myös kaksi opiskelijaa 
Nivalan ammattiopistosta. Oli todella mukavaa ja antoisaa olla heidän kanssaan yhtä 
aikaa. Koska olin tullut jo pari viikkoa aikaisemmin, olin jo oppinut paikan tavat ja 
pystyin näin auttamaan heitä keittiöllä alkuun. Työpäiväni alkoivat klo 10.15–10.30 
ja tein 8-12 tunnin päiviä, maanantait olivat vapaapäiviä, sillä ravintola oli silloin 
kiinni. Kokit tekivät tiistaista sunnuntaihin 12 tunnin päiviä ja salissa työntekijät 
tekivät 9 tunnin työvuoroja. Syys- ja lokakuussa ollaan joka päivä töissä, koska 
silloin on kovin sesonkiaika. Työn tekeminen on erilaista; tehdään pitkiä työpäiviä ja 
yksi päivä viikossa vapaata, tammikuu lomakuukausi ja asenne työn tekemiseen 
iloista, rentoa ja sitoutunutta.  

 

 

Yksi valmistamistani annoksista, joka oli myös suosikkiannokseni; Caesarsalaatti. 
Valmistin joka päivä listalta eri annoksen itselleni, jotta opin valmistamaan 



      

mahdollisimman monta erilaista annosta sekä kokoamaan ne työpaikan tavan 
mukaan.  

Aloitin joka päivän raaka-aineiden esikäsittelemisellä, valmistin perunamuusia, sen 
jälkeen tein asiakkaille tarjottavat alkusalaatit ja sitten siirryin tekemään tilattuja 
annoksia. Minusta oli ihana kun siellä valmistettiin kaikki itse, kastikkeita myöten. 
Luita ja kasviksia keitettiin isolla kattilalla lihakastikkeen pohjaa varten, samoin 
valmistettiin kalakastikkeen pohja keittämällä kalan ruotoja ja kasviksia. Toki 
jälkiruoka-annoksia piti itselle myös valmistaa 



      

Juustokakkua ja omenapiirakkaa

 



      

 

Kävin välillä tutustumassa eri ravintoloihin ja kuvasin myös heidän annoksiaan. 
Ylhäällä Caesarsalaatti ja alhaalla omenapiirakka. 

 



      

 

Kävin myös tutustumassa Kyproksen saareen osallistumalla yhteen opastettuun linja-
autoretkeen, joka meni Kyproksen Turkin puolelle aavekaupunkiin, jossa aika on 
pysähtynyt vuoteen 1974 ja kävimme retken aikana myös Famagustan vanhassa 
kaupungissa, joka sijaitsi muurien sisäpuolella sekä Salamiksessa. Salamiksessa 
kävimme kiertelemässä antiikin ajan kreikkalaisessa teatterissa, sen aikaisessa 
kylpylässä. 

 



      

 

 



      

 

 



      

 

Vaikka on tullut reissattua, niin WC:t yllättävät minutkin monesti, siistejä toki olivat. 

 

 

 



      

 

Kuvia kuolleesta eli aavekaupungista, joka oli ympäröity aidalla. 

 

 



      

 

 

Se on iso alue yhdellä parhaimmista alueista Kyproksen pohjoispuolella. 



      

 

Asuin työelämäjaksoni ajan Korkeakosken Helin serkun Kristiina Salmisen ja hänen 
miehensä Georgen perheyrityksen omistamassa Maos huoneistohotellissa, josta ei 
ollut pitkä matka kävellä aamulla katua alaspäin Paulan ravintolaan, työpäivän 
jälkeen matka tuntuikin jo hieman pitemmältä kun käveli koko ajan ylöspäin. Osasin 
tosiaan varautua siihen, että siellä asuu Kristinan anoppi, Varvara aivan ihana ja 
herttainen nainen. Harva se aamu hän toi itse tai oli jättänyt oven taakse 
kasvattamiaan tomaatteja, kesäkurpitsaa, salaattia, erilaisia kaaleja, sitruunoita ja 
yhtenä aamuna oli iso pussillinen kananmuniakin. Että nämä tuoreet raaka-aineet 
olivat maultaan aivan erimakuisia kuin mihin olemme Suomessa tottuneet. 



      

 

Tällaisia pusseja oli aina oven takana ja hyvälle maistui. 

 

Kuva Maos huoneistohotellista, jossa asuin. 



      

 

Kuva huoneestani  

 

Työmatkani alkutaivalta ja puut matkalla ja niiden väriloistoa. 



      

 

 

Pääsiäisen aika näkyi joka paikassa, koululaisilla oli lomaa kaksi viikkoa pääsiäisen 
aikaan, joka on Kyproksella suurempi juhla kuin joulu. 



      

 

 

Sain tältä työelämäjaksolta paljon enemmän kuin mitä odotin. Kielitaitoni karttui 
kovasti, sain käyttää sekä englantia että ruotsia joka päivä. Huomasin myös sen, että 
kun lähtee rohkeasti matkaan ja on innostunut ja kiinnostunut oppimaan uutta, saa 
siitä paljon uusia ajatuksia ja oppii ymmärtämään paremmin erilaisia kulttuureja kun 
on paikan päällä ja elää arkea.  

Suuri kiitos siitä, että tämä oli mahdollista ja ehdottomasti suosittelen kaikkia 
rohkeasti lähtemään työelämäjaksolle jos se on mahdollista. Se avartaa enemmän 
kuin osaa arvatakaan. 

 



      

 


