
Miten kaikki alkoi?



Istanbul, Türkiye

Kun ensimmäinen aamu Turkissa valkeni, oli yksi kysymys ylitse muiden: mistä ruokaa?

Lähdimme aikaisin aamulla tutkimaan ympäristöä, koska illalla oli ollut niin pimeää, ettemme nähneet mitään. Kävelimme 
aikamme katsellen ympärillemme ja nälän yltyessä etsimme syötävää. Vaihtoehtoja oli monia. Kaikkea emme uskaltaneet heti 
kokeilla tai maistaa, joten päädyimme Borsa Lokantasi –nimiseen ravintolaan. Siellä meitä oli vastassa iloiset kokkihattuiset 
miehet. Ostimme salaattiannokset, jotka maksoivat alle 2€. Muutaman haarukallisen syötyäni suutani alkoi polttamaan. Koskaan 
ennen en ole maistanut niin tulista salaattia. Jotain chiliä sinne oli piilotettu sekaan.

Loppupäivän kävelimme hostellin lähistöllä. Lähinnä İstiklal Caddesi –kävelykadulla, jossa ihmisiä oli lähes miljoona yhdellä kertaa. 
Tungosta riitti ja paniikki meinasi iskeä. Lisäksi joka toinen vastaantulija tupakoi. Raitista ilmaa ei löytänyt mistään.

Lämmintä riitti, lähes +30°C.

Ravintola Borsa
Arch-Ist hostelli



Toisena päivänä lähdimme etsimään Beyoglun kuuluisaa siltaa. Emme löytäneet sitä vaan päädyimme satamaan, josta nousimme 
laivaan. En ole koskaan aiemmin käynyt laivassa ja en osannut varautua, että se keinuu niin paljon. En ollut syönyt aamupalaa
ennen lähtöä, koska luulin, että reissusta tulee lyhyt. Toisin kävi. Laivamatka kesti melkein 4h. Kävimme Büyükadan saarella, 
Aasian puolella ja keinuimme laivalla takaisin.

Laivamatkan jälkeen yritimme löytää reittiä takaisin hostellille, mikä ei osoittautunut helpoksi, koska tienylitys oli lähes 
mahdotonta. Päädyimme nappaamaan taksin, josta pulitimme n. 5€.

Büyükadan saari



Ennen lähtöämme saimme tehtäväksi käydä katsomassa nähtävyyksiä ja raportoida niistä.
Kävimme katsomassa Hagia Sofiaa sekä Top kapin palatsia. Sisällä emme käyneet, koska väentungos oli valtaisa.

Shoppailimme hieman Fatihin kaupunginosassa, mutta emme viihtyneet siellä. Väkeä ja ravintoloita oli liikaa. Ravintolakulttuuri Turkissa 
on erikoinen; jokaisen ravintolan edessä seisoo ns. ”sisäänheittäjä”, joka tarjoaa ilmaiseksi teetä siinä toivossa, että ihmiset jäävät 
syömään heidän ravintolaansa. Joimme monesti ilmaista teetä, mutta emme palanneet niihin ravintoloihin enää.

Top kapin palatsi

Ravintola Borsa



Perjantaiksi ostimme Fatihista turistikierroksen, joka sisälsi kaapelivaunuajelun näköalapaikalla, laivamatkan sekä ajelua ympäri Istanbulia.

Reissu oli mukava ja seurassamme oli kaksi vanhempaa englantilaista pariskuntaa, jotka olivat kahden päivän lomalla. Ilma olisi kyllä 
voinut olla viileämpikin.

huone



Lauantaipäivänä kävelimme hostellin lähistöllä ja shoppailimme tuliaisia kotiin.

Sunnuntaipäivä kului sairastellen lauantai-iltana alkaneen vatsataudin vuoksi.

Näkymä hostellin ikkunasta Hostellin aula



Bulgaria, Pazardzhik



Reissu jatkui lentämällä Istanbulista Sofiaan 30.9. Aikainen lento vaati aikaisen herätyksen eikä 
lauantaina alkanut vatsatauti ainakaan auttanut asiaa. Sofiaan kuitenkin päästiin turvallisesti, 
vaikkakin Istanbulin kentällä piti jonottaa reilu 45min passintarkastukseen.

Jännitys oli huipussaan koneen laskeutuessa Sofian kentälle. Vastassani oli tuleva ohjaajani Iliana
Tsvetanova. Vastaanotto oli lämmin ja ystävällinen.

Lähdettiin ajamaan kohti Pazardzhikiä. Ajomatka kesti reilun tunnin ja matkalla näkyi upeita 
vuoristoja.

Pazardzhikiin päästyämme tapasin rehtorin, Petyan. Yllätyin, kun hän ei puhunut sanaakaan 
englantia.

Tutustuimme ensimmäisenä päivänä hieman Pazardzhikin kaupunkiin. Iliana esitteli meille paikkoja 
ja auttoi meitä ostoksien kanssa, koska Pazardzhikissä ei ole montaa ihmistä, jotka puhuvat 
englantia.

Ensimmäinen viikko jatkui bulgariankielen opiskelulla. Kävimme läpi helpoimpia ja hyödyllisimpiä 
sanontoja kuten ”minun nimeni on…”, ”kiitos”, ”ole hyvä”, ”hyvää päivää”, ”haluaisin tämän” jne.

Lämpötilassa oli huomattava ero Turkkiin. Viileämpi ilma tuli kyllä tarpeeseen.

Auringonnnousu Istanbulissa Huone, jossa asuimme Sarin kanssa

Iliana





Maanantaina 7.10. alkoi työharjoittelu EuroHousella. Koulukeskus osti meille bussikortit, jotta pääsimme 
kätevästi töihin.

EuroHouse on siis talonrakennusfirma, joka rakentaa elementtitaloja tällä hetkellä mm. Kreikassa ja 
Ranskassa. He olivat selvästi innoissaan, kun saivat suomalaisia harjoittelemaan, koska he haluaisivat 
laajentaa toimintaansa myös Suomeen.

Vastassa olivat pomo Krasimir Ivanov sekä ohjaajat Georgi Garkov sekä Aleksander Ivanov.
Alex ja Georgi olivat todella mukavia ja he tekivät työpäivistä hauskoja!
Ensimmäinen tehtävä oli markkinointitutkimus eli soittaa suomalaisiin yrityksiin ja kysellä minkälaisia 
hintoja heillä on ja mitä hinnat sisältävät. Lisäksi etsimme sopivia yhteistyökumppaneita heille ja yksi 
löytyikin, Espoosta. Kuitenkin nämä olivat vain pieniä tehtäviä, suuriosa ajasta kului EuroHousen
nettisivuja suomentaessa. Tehtävä ei ollut helppo ja se vei paljon aikaa, koska sanasto ei ollut tuttua ja 
englanti oli kuin suoraan Google translatesta kopioitua.

Työharjoittelu

Vasemmalta: insinööri/suunnittelija, Alex, Georgi, minä, 
Sari, Krasimir, sihteeri ja insinööri/suunnittelija. Kuva on 
otettu aulasta.

Kuvauspaikkana toimi 
EuroHousen esittelytila.



Ensimmäisen viikon ongelma oli ruoka. Emme löytäneet kunnollisia ruokapaikkoja.
Krasimir vinkkasi, että EuroHousea vastapäätä oli Road Bar. Ravintola ei tuottanut 
pettymystä ja saimme joka lounastunnilla vatsamme täyteen pienellä summalla.
Paikka oli selvästi suosittu, koska usein jouduimme odottamaan jopa puoli tuntia 
ruoan saapumista pöytään, mutta odottaminen oli sen arvoista.

Road Bar

Ravintola Skorpioon tutustuimme toisella viikolla. Ruokalistat 
löytyivät englanniksi eikä palvelussa tai ruoassa ollut mitään 
valittamista. Mielestäni monta kertaa parempaa kuin Suomessa.

Roni –nimisen ravintolan löysimme Merja-opettajan kanssa. Ruoka 
oli sielläkin erinomaista ja edullista.

Skorpio



Vapaa-aika
Vapaa-aikaa oli runsaasti. Suuriosa ajasta 
meni elokuvia katsellessa ja korttia 
pelatessa. Lämmintä säätä riitti usein ja 
kävelimme ympäri kaupunkia ottaen 
valokuvia ja shoppaillen tuliaisia kotiin.



Kokemuksena reissu oli loistava. Jos saisin tällä 
hetkellä valita uudestaan, en muuttaisi mieltäni. 
Ulkomaanvaihto antoi paljon enemmän kuin 
uskoinkaan.

Mutta kyllä kotiin oli ihana palata!

Lähdimme illalla 19:25 Sofiasta Berliinin kautta Helsinkiin. Kelloja piti 
siirtää ilmassa tunti taaksepäin, Saksan aikaan eli lensimme 
periaatteessa tunnin ylimääräistä. Valvoimme su-ma yön Helsinki-
Vantaan lentokentällä ja maanantaiaamuna klo 7:00 Norwegianin kone 
lennätti meidät Ouluun. Olimme niin innoissamme, että väsymyskin 
kaikkosi!


