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Keskustelin Sirpa Korhosen kanssa aiemmin keväällä kv-vaihdon mahdollisuuksista. 
Huhtikuun alkupuolella Sirpa oli käymässä Haapaveden ammattiopistolla ja hän 
kysyi kiinnostustani lähteä Kyprokselle katsomaan kolmea Jedun opiskelijaa ja 
keskustelemaan heidän työskentelystään ja arvioinneistaan ohjaajien kanssa. Ilmoitin 
että olen halukas lähtemään. Matka kuuluu Leonardo-liikkuvuus hankkeeseen.  
Sovimme ajankohdan toukokuun puoleen väliin, jota täytyi myöhemmin 
päällekkäisyyksien takia muuttaa. Seurantamatkan tarkoituksena oli tutustua 
opiskelijoiden toimipaikkoihin, keskustella yhdyshenkilöiden kanssa opiskelijoiden 
ammatillisesta osaamisesta ja miten arviointia tehdään. Keskustelin matkasta myös 
esimiesteni Erkki Juolan ja Ritva Joki-Kolehmaisen kanssa, ja he antoivat puoltavan 
lausunnon matkalleni. 
 
Tein matkaa koskevat järjestelyt sekä oppilaitoksen että Jedun suuntaan, sekä varasin 
matkaliput ko. ajankohdalle. 
Ennen lähtöäni toinen Nivalan ammattiopiston opiskelijoista oli päättänyt palata 
suomeen. 
29.4.2013 matkustuspäivä, perillä Agia Napassa 30.4 klo 1.30 
30.4.2013 tutustuminen kaupunkiin ja Paula’s restauranttiin. Tapasin opiskelija Miia 
Korrin ja ravintolan tarjoilijan. Keskustelin Miian kanssa työskentelystä ravintolassa. 
Paula Antonia ei ollut silloin paikalla, joten ilmoitin tulevani uudestaan kun hän 
paikalla. 
1.5.2013 kävin uudelleen Paula’s restaurantissa ja keskustelin Paula Antonian kanssa 
Miian työskentelystä. Paula kertoi Miian olevan hyvin ahkera ja tunnollinen. Paula 
kertoi myös että siellä on aiemminkin ollut opiskelijoita myös ruotsista.  Keskustelin 
myös Paulan miehen kanssa, hän vastaa keittiöstä, ja hän kertoi että Miialla on vielä 
opittavaa. Hän sanoi myös että Miia ei kiertänyt töitä, vaan teki kaikkea mitä 
pyydettiin. 
 
2.5.2013 kävin So Nice Boutique Suites hotellissa. Hotellin uusi puoli on valmistunut 
2012 ja hotellissa on n. 300 majoituspaikkaa. Haon matkailupuolen opiskelija 
työskenteli tässä hotellissa. Tapasin hotellin johtajan Christos Volosin, mutta hänen 
oli lähdettävä sukulaisen hautajaisiin, joten sovimme tapaamisen seuraavalle päivälle. 
Tapasin myös opiskleijan ja hänen esimiehensä. Keskustelin jonkun aikaa heidän 
kanssaan Alisian työskentelystä. Alisia oli pärjännyt hyvin, sillä asiakaskunta oli 
venäläisiä ja Alisia on syntyisin venäjältä. Hän kertoi olevansa hyvin innostunut 
vaikkakin joitui tekemään paljon töitä koska hotelli oli täysi. Sillä hetkellä hotellissa 
oli n. 300 asiakasta. 
 
3.5.2013 uusi tapaaminen Christos Volosin kanssa. Keskustelin hänen kanssaa 



 
hotellin tominnasta ja henkilökunnasta. Hotelli on auki koko vuoden ja henkilökuntaa 
on sesonkiaikana n. 100. Hän oli tyytyväinen Alisian työskentelyyn. Annoin hänelle 
tuliaiset ja tein hotellissa kierroksen hotellipäällikön johdolla. 
 
4.5.2013 kävin syömässä Paulas restaurantissa ja keskustelin Paulan miehen kanssa 
mahdollisuudesta tulla töihin syksyllä. Hän kysyi millaista palkkaa minulle pitäisi 
maksaa, mutta kuultuaan etten tarvitse palkkaa hän oli hyvinkin kiinnostunut asiasta. 
Keskustelimme asiasta ja sovimme alustavasti, että menen kansainväliseen 
työssäoppimisen vaihtoon syyskuussa. Sovimme että ilmoitan tarkemman ajankohdan 
kun asiasta on sovittu oppilaitoksen ja jedun kanssa. 
 
Koska kyproksella oli pääsiäinen, kävin yöllä katsomassa miten paikallinen väki 
saapui kirkkoon ennen keskiyötä. Kirkossa oli koko ajan messu. Klo 24.00 alkoi 
kansa tulla ulos kirkosta kynttilöidensä kanssa, kaikki ei tosin sopinut kirkkoon, ja 
siirtyivät viereiselle aukiolle jossa tapahtuma jatkui. Asiaan kuului myös huikea 
ilotulitus. 
 
5.5.2013 kiertelin kaupungilla katsellen alueen nähtävyyksiä. Suurin osa liikkeistä oli 
suljettu pääsiäisen vuoksi. 
6.5.2013 huoneen luovutus klo 12.00 ja oleilua, kuljetus kentälle Larnakaan lähti klo. 
23.00 ja lento Helsinkiin klo. 1.00. 
7.5.2013 matkustuspäivä 
 
Seurantamatkani tavoitteet täyttyivät. Opiskelijoiden kohdalta kaikki toimi hyvin ja 
sain sovittua myös oman kv-vaihto ajankohdan ja paikan minne menen, mikäli 
anomukseni hyväksytään. 
 
 
 



 
 
 

 
 
Tässä kuvia paikallisesta noutopöydästä. Noutopöytä oli tarjolla aamiaisella, 
lounaalla ja päivällisellä. Salaatit ja jälkiruoat pääosin samoja, lämpimät ruoat 
vaihtelivat jonkin verran. 
 
 
 

 
 



 

 
 
Tässä kuvissa Paulas restaurantin salaatiannoksia. Annokset olivat hyvin isot. 
A´la carte lista oli hyvin perinteinen, johtuen siitä että asiakaskunta oli pääosin 
skandinaavista. 


