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Kypros, Ayia Napa
Työssäoppimispaikkanamme toimi Paula´s Restaurant. Tästä mahdollisuudesta
kuulin omalta opettajaltani, joka heitti ilmaan tälläisen ajatuksen, että haluaisinko
lähteä työssäoppimaan ulkomaille. Epäilin sitten pienen hetken, että uskallanko
lähteä niin kauas kotoa ja vielä niin pitkäksi aikaa. Sitten päätinkin, että uskallan
lähteä ja niin homma pyörähti käyntiin ja ruvettiin kirjoittamaan paperit ja kohta
oltiinkin lentokoneessa matkalla Kyprokselle.

Matkustaminen
Lentoliput kävimme varaamassa hyvissä ajoin opettajamme kanssa. Matka alkoi
Ylivieskan asemalta, nousimme junaan ja matka jatkui kohti Helsinkiä. Yö vietettiin
lentokentällä ja lento lähti klo 6.00.
Välilasku oli Saksassa ja siellä odotimme n.3h ja sieltä koneella kohti Larnacaa.

Kun olimme saapuneet Larnacaan, oli meitä vastassa Paulan mies Costas, joka vei
meidät ravintolalle jossa pääsimme tervehtimään Miaa, Paulaa ja Rockya.
Vastaanotto oli todella lämmin, meille tarjottiin heti ruokaa ja kyseltiin miten matka
meni.

Asuminen
Paula oli jo aikaisemmin käynyt varaamassa meille huoneen Pambos Napa Rocks
Hotellista, joten menimme sitten yhdessä lunastamassa sen. Olimme todella
tyytyväisiä, että saimme tälläisen majapaikan, tosin keittiötä ei ollut ja pyykit piti
pestä nyrkkipyykkinä.

Ruokailu
Saimme syödä joka päivä ravintolalla, paitsi maanantait söimme ulkona koska
ravintola oli kiinni. Kerkesimme käydä todella monessa eri paikassa syömässä, mikä
oli mukavaa vaihtelua koska kaikki paikat olivat niin erilaisia.

Työ
Töihin menimme ensimmäisenä päivänä jo kello 11.00, Kokkina toimi Rocky joka
opasti meidät alkuun, opimme tekemään esivalmistelut ja kun asiakkaita alkoi
saapumaan, seurasimme vierestä miten rocky teki annokset ja autoimme häntä
parhaamme mukaan.

Loppuajasta menimmekin vasta 15.00 töihin ja olimme yleensä puoli yhteentoista
ellei asiakkaita enää tullut.
Keittiössä puhuimme vain englantia, vaikka koitimme opettaa Rockylle myös
suomea.
Tehtäviimme kuului enimmäkseen esivalmistelut päivällä, kuten perunoiden
kuoriminen sekä niiden pilkkominen, tiskaaminen ja kastikkeiden valmistus, sekä
muut esivalmistelua vaativat asiat. Päivemmällä kun asiakkaita tuli enemmän niin
tein usein alkusalaatin ja alkuruuat, muuten sitten olin Rockylla apulaisena kun olin
omat hommat tehnyt.

Vapaa-aika

Meillä oli yleensä maanantai ja tiistai vapaa jolloin kerkesimme kierrellä vähän
paremmin. Kävimme Larnacassa, mutta vain piipahtamassa koska huomasimme että
bussit eivät lähde enään kovin myöhään takaisin niin reissu jäi sitten vähän lyhyeksi.

Kävimme myös Protaraksessa eläintarhassa ja akvaariossa. Suurimman osan ajasta
vietimme kuitenkin ihan Ayia Napassa koska sieltä löytyi aikalailla kaikki mitä tarvitsi.
Kauppoja oli paljon, ranta oli ihan kävelymatkan päässä ja ravintoloita oli mistä
valita.

Loppumietteet
En voi muuta sanoa kuin että kokemus oli todella mahtava, nähtiin paljon ja opittiin
sitäkin enemmän. Paikallisten positiivisuus tarttui ja sain mukaani ihania muistoja.
Eli siis suosittelen lämpimästi kaikille ketkä vähänkin harkitsevat harjoittelua
ulkomailla, kannattaa mennä. Itse en katunut kertaakaan että lähdin!

