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Työharjoittelupaikkani oli matkailuyritys Akác-tanya, joka sijaitsee Újlengyelin kylässä vajaan 
tunnin ajomatkan päässä Unkarin pääkaupungista Budapestista. Yritys on suomalais-unkarilaisessa 
omistuksessa, jonka vuoksi suurin osa asiakkaista oli suomalaisia. 

Matkustaminen kohteeseen
Matkustaminen Budapestiin ei sujunutkaan aivan niin kuin olisi alunperin pitänyt. Lähtöaamuna 
Brysselissä oli tapahtunut lentokentällä terrori-iskuja, joiden vuoksi lentomme olivat myöhässä. 
Lento Oulusta Helsinkiin oli noin tunnin myöhässä, jonka vuoksi jatkolento Helsingistä Budapestiin
tapahtui todella nopeasti. Onneksi jatkolento lennettiin samalla lentokoneella, eikä sen vuoksi 
tarvinnut vaihtaa lentoa myöhästymisien vuoksi. 
Budapestiin saavuttuamme vastaanotto oli mielenkiintoinen. Jo lentokoneesta noustessa edessä 
kulki poliiseja ja vartijoita aseistettuina luotiliivit ja kypärät päällä. Pihalla lentokentän porteilla oli 
kaksi suurta tankkia ja niiden ympärillä asein varustettuja sotilaita. 



Asuminen ja tutustuminen
Asuin koko työssäoppimisjakson asiakkaille tarkoitetuissa majoitustiloissa päärakennuksen 
yläkerrassa. Samassa huoneessa kanssani majottui toinen saman alan harjoittelija, joka oli tullut 
mukanani samaan aikaan harjoitteluun. Ruokailu tapahtui samassa rakennuksessa alakerrassa. 
Ruoan saimme kolme kertaa päivässä, aamulla kahdeksalta,  keitto kahdeltatoista ja iltaruoka 
kuudelta. Tilaan tutustuminen tapahtui heti seuraavana päivänä, jolloin kiersimme tilan läpi ja 
keskustelimme työtehtävistä. 

Kommellukset ja mieleenpainuneet tapahtumat
Erityisesti mieleen jäi asiakkaiden kanssa oleminen ja keskusteleminen. Se oli kaikista mukavinta 
”työtä”, jota teimme tilalla. Olin pitänyt pääsykokeita varten poikkihuiluani mukana tilalla ja 
soittelin iltaisin ja välillä päivisin karaokehuoneella ja huoneessani. Muutamat asiakkaat olivat 
huomanneet huiluni ja pyysivät muutaman kerran, että soittaisin iltaruoan jälkeen heille muutaman 
kappaleen. Moneen otteeseen asiakkaat kiittelivät upeista konserteista ja monipuolisesta 
asiakaspalveluvalmiudesta. 
Toinen mielenkiintoinen asia mitä tuli tehtyä, oli Unkarin liikenteessä ajaminen. Täysi-ikäisille 
kortillisille harjottelijoille kuului asiakkaiden kuskaaminen lentokentälle ja lentokentältä tilalle, 
jonka vuoksi myös minä pääsin ajamaan Unkarin hurjassa liikenteessä. Moottoriteitten 
nopeusrajoitus oli 110km/h ja 130km/h. Nopeusrajoitukset ihmetyttivät ensimmäisiä kertoja, mutta 
siihen alkoi pikkuhiljaa tottua.
Erään kerran hakiessani asiakasta kentältä, poliisi pysäytti minut ja teki Brysselin terrori-iskuista 
johtuvan satunnaistarkastuksen. Toinen poliiseista ei puhunut ollenkaan englantia, jonka vuoksi 
tarkastus venyi pitkäksi. He myös katsoivat ajokorttiani pitkään, mutta päästivät jatkamaan matkaa 
normaalisti. Vieressäni ollut unkarin kieltä ja suomen kieltä puhuva ajatteli, etteivät poliisit 
jaksaneet ottaa selvää kortistani, jonka vuoksi he olivat ”luovuttaneet” ja päästivät meidät 
jatkamaan matkaa. 



Unkarilainen työkulttuuri

Työkulttuuri ei juurikaan eronnut suomalaisesta työkulttuurista. Erona oli suomalaiseen ahkeruuteen
ja työorientoitumiseen verrattuna rennompi ilmapiiri ja työnteon rentous. Ei ollut niin tarkkaa ajan 
kanssa, kunhan työt tulivat tehtyä kunnolla ja suurin piirtein oikeaan aikaan. Kulttuurishokkia ei 
suomalais-unkarilaisessa yrityksessä tullut. Ihmisiin oli helppo tutustua ja sainkin uusia kavereita 
muista harjottelijoista ja oli helppo tulla toimeen myös vain unkaria puhuvien työntekijöiden 
kanssa, vaikka yhteistä kieltä ei ollut. 

Luontoruokailun näyttö Pusztavacsin tammimetsässä samalla kun Janita teki oppaan näytön asiakkaille.



Työtehtävät

Ennen lähtö Suomessa varoiteltiin hyvin paljon siitä, että täällä olisi hirveästi töitä ja siihen pitää 
varautua. Olin varautunut, mutta minun makuuni töitä ei ollut paljoa siltikään. Olin odottanut paljon
ruumiillista työtä, esimerkiksi heinätöitä ja muita tallihommia. Tallia ei vielä yrityksellä ole, joten ei
tallitöitä tullut tehtyä juuri yhtään. Kun tilalle tuli isompi asiakasryhmä, tuntui töiden määrä olevan 
sopiva. Rästitöitä, kuten varusteiden putsaamista ja hevosten harjojen nyppimistä oli koko ajan 
kuitenkin tarjolla.

Työtehtäviimme pääsääntöisesti kuului ruokkia aamulla hevoset, valmistaa aamupala kahdeksaksi, 
viikonloppuisin lämmittää päivän keitto, ruokkia iltapäivällä hevoset ja illalla koirien ruokinta 
yhdeksän aikoihin. Muu aika kului päivystämiseen, jolloin teimme rästitöitä, avustimme asiakkaita 
hevosten kanssa ja teimme siivoushommia tallilla ja milloin missäkin. Joskus kävimme 
ratsastamassa asiakkaiden kanssa maastossa jonon viimeisenä tai ratsastimme uutta hevosta tai 
vanhoja hevosia läpiratsastusmielessä. 



Vapaa-aika
Vapaa-aika työpäivinä oli mielestäni hieman tympeää. Aamuvuoron tehtyä vapaa-aika alkoi noin 
kolmen aikoihin, mutta itse mielsin loppupäivän lähinnä päivystysajaksi, jolloin odotetaan 
mahdollista työkomentoa. Yhtenä päivänä sattui vapaa-aikanani juuri tällainen työkomento. Olin 
pääsykokeita varten etätunnilla skypen välityksellä suomeen, kun sihteeri tuli yläkertaan ja yritti 
unkarin kielellä selittää, että minun täytyy lähteä ratsastamaan hevonen pois maastosta ratsastajan 
pudottua ja loukattua itsensä. Tällaisten työkomentojen vuoksi mielsin vapaa-ajan enemmänkin 
työajaksi. Vain kokonaiset vapaapäivät tuli käytettyä rennommin, sillä lähdin aina joko Budapestiin 
ja Balatonille koko päiväksi. 

Balatonkenese
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