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Bristol 
 
Bristol sijaitsee Lounais-Englannissa, Lontoosta noin 169 kilometriä länteen. 
Bristol on Englannin kuudenneksi ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
kahdeksanneksi suurin kaupunki. Tämän lisäksi Bristol on yksi Englannin 
aurinkoisimpia paikkoja. Tätä väitettä en sanoisi turhaksi, sillä tämän 
kuuden viikon aikana Bristolissa on satanut keskimäärin kerran viikossa. 
Monet paikalliset ovatkin sanoneet, että tähän aikaan keväästä on ”kesän 
parhaimmat ilmat”. Ja kun työpaikka oli 30 minuutin päässä asuinpaikastani, 
niin ei haitannut ollenkaan kävellä kesäisellä ilmalla. Eikä kyllä sateessakaan. 
 
Työharjoittelupaikkani oli Cabot Circuksen SOHO COFFEE CO. –nimisessä 
kahvilassa. 
 
               Gloucester Rd, Bristol 

1. Viikko 
 
 
Pari ensimmäistä päivää meni talon tapoihin sopeutuessa ja työmenetelmiä oppiessa. Kävimme myös 
toisen esimiehen kanssa läpi kahvilan tavoitteita ja liikeideaa. Kommunikointi työntekijöiden kanssa ei 
tuottanut vaikeuksia, mitä nyt välillä meni vähän kieli solmuun. 
 
Ensimmäisellä viikolla harjoittelin enimmäkseen tarjoilua ja erikoiskahvien ja frappien (pirtelöitä, 
smoothieita, yms.) valmistamista. Minusta oli hienoa oppia erilaisia maidon vaahdottamistekniikoita ja 
yleensäkin sitä kahvinvalmistus prosessia. Näiden lisäksi pääsin jo toisena päivänä kassalle, kunhan kahvilan 
henkilökunta oli opettanut minulle punnat ynnä muut. Viime kesän kesätöistä minulla on kokemusta 
kassalla olemisesta, mutta Englannissa on todella erilainen tapa kohdella asiakasta. Tietenkin 
englantilaisella kulttuurilla on osansa tässä. Asiakkaita tervehditään iloisesti, kysellään kuulumisia, lisätään 
”darling” sinne ja ”sweetie” tänne. Aluksi oli pieni sokki kun asiakkaat saattoivat vastata takaisin: ”Thanks,  
love!” 
Lauantait ovat kahvilassa todella kiireisiä. Henkilökuntaa on hieman enemmän, koska puolet päivästä 
asiakkaita on jonoksi ulko-ovelle saakka. Hieman loppupäivästä alkoi stressi päästä valloilleen, kun 
asiakkaat alkoivat kysellä, että missä se kahvi viipyy. Välillä jouduin yksin tarjoilemaan, niin tuntui siltä kuin 
pitäisi repeytyä joka paikkaan. 
Sain kuitenkin todella hyvää palautetta ensimmäisestä viikosta. 
 



Vapaa-ajalla oleskelin Minnan ja 
Kevinin luona. He olivat 
vuokranneet minulle huoneen 
kotoaan. Sunnuntaina kun 
minulla oli vapaapäivä, kävimme 
porukalla Cliftonissa. Clifton on 
pieni esikaupunkimainen paikka, 
jossa asuminenkin on hieman 
kalliimpaa. Kiertelimme 
keskustaa ja kävimme myös 
Clifton Suspension Bridgellä.  
Lopuksi päätimme piipahtaa 
Ashton Court Mansionissa, joka 
oli todella kaunis paikka 
rakennuksineen ja peuroineen. 
Nykyään tämä historiallinen 
paikka toimii myös 
toimintakeskuksena ja ihmiset 
viettävät siellä vapaa-aikaansa 

esimerkiksi grillaamalla, pelaamalla jalkapalloa tai 
vain oleskelemalla. 
 
 

2. Viikko 
 
 
Toisella viikolla sain hoitaa osan kahvilan 
omavalvonnasta, johon kuului jääkaappien, 
pakastimien ja ruokien lämpötilaseuranta. Tämän 
lisäksi sain lisää kokemusta kassalla olemisesta. 
Aluksi se oli todella stressaavaa, mutta mitä 
enemmän sain harjoitusta, sitä paremmin osasin 
seuraavilla kerroilla. Muihin työtehtäviin kuului 
jääkaappien hyllyjen täyttäminen. Esimerkiksi 
limsatölkit ja muut virvoitusjuomat olivat todella 
suosittuja, puhumattakaan panineista, salaateista ja 
voileivistä. 
 
Torstaina pääsin ensimmäistä kertaa avaamaan 
kahvilaa. Terassin pöydät, tuolit ja kyltit oli vietävä 
ulos ja varmistettava, että ne olivat siistejä. Tämän 
lisäksi kokosin salaattipöydän. Viikonlopun 
lähestyessä asiakasmäärät kasvoivat. Englannissa on 
mielestäni aivan erilainen kahvilakulttuuri tai sitten 
se vain tuntuu erilaiselta tällaiselle pikkukylän 
tytölle. Ihmiset tuntuivat käyvän paljon enemmän kahvilla. 
Kahvilan leivosten ja muiden makeiden tuotteiden nimien muistaminen oli aluksi hieman hankalaa, mutta 
parin vitriinin täyttämisen jälkeen ne jäivät kummasti mieleen. Niiden kanssa piti aina muistaa antaa 
lautanen ja haarukka mukaan. 
 



Lauantai oli todella kiireinen verrattuna 
edellisen viikon lauantaihin. Olin 
tarjoiluvuorossa ja vastasin ruokien ja 
kahvien toimittamisesta asiakkaille. Välillä 
jouduin olemaan yksin salin puolella, mikä 
hieman stressasi, sillä olihan se vähän 
hitaampaa, kun ottaa vielä huomioon, että 
kahvila oli täynnä. Silti päivä sujui hienosti 
ja työntekijöiltäkin tuli hyvää palautetta.   
 
Sunnuntaina kävimme Minnan kanssa 
Bathissa. Emme ehtineet käydä Jane 
Austen museossa, mutta se jää ensi 
kerralle. 
 
 

3. Viikko 
 
 
Maanantai oli lauantaihin verrattuna todella hiljainen, oli toinen iltavuoroni . Iltaisin työntekijöitä on kolme 
ja kahvila suljetaan kahdeksalta. Päätin paremman puutteessa hoitaa illan tiskit, mistä sain vähän noottia 
esimieheltä, joka totesi: ”Sinä et ole tullut tänne Suomesta asti tiskaamaan.” Tästäkin täytyy nostaa hattua, 
sillä on monia harjoittelupaikkoja, joissa helposti laitetaan tiskaamaan ja tekemään kaikenlaisia 
hanttihommia.  
 
Loppuviikko sujui samaa rytmiä. Kahvin valmistaminen sujui jo 
hienosti ja muutamat työkavereista opettivat tekemään 
kuvioita vaahtoon. Vielä ei minusta mestaria tullut enkä 
riikinkukkoa osaa tehdä, mutta välillä sain ”vahingossa” tehtyä 
sydämen.  Pysyin silti renkaissa ja abstraktissa taiteessa. 
 
Sain myös kokeilla lounaan ja aamiaisen valmistamista, mutta 
se jäi hieman lyhyeen. Olisin mieluusti tehnyt lämmintä ruokaa 
enemmänkin.  
 
 

4. Viikko 
 
 
Viikon aikana olin suurimmaksi osaksi salin puolella 
tarjoilemassa ja samalla harjoittamassa ”small talkia” 
asiakkaiden kanssa.  Työkaverit suunnittelivat jo tässä 
vaiheessa pitävänsä minulle läksiäiset viimeisellä viikollani, 
mikä on ihan hauska idea. On tosi mukavaa kun on päässyt 
mukaan työporukkaan, tekee työnteosta vielä parempaa. 
SOHO:n korkeampi esimies, jonka kanssa olin sopinut 
työharjoittelustani, tuli käymään kahvilassa ja ehdotti, että 
menisin seuraavalla viikolla tutustumaan Cheltenhamissa 
sijaitsevaan SOHO:n keittiöön, josta toimitetaan kaikki 
tuotteet kahviloihin. 



 
Sunnuntaina kävimme Kevinin ja Minnan kanssa Aveburyn kauniissa kylässä,  
joka sijaitsee Megaliittiajalta peräisin olevan kivikehän keskellä. Kivet 
muistuttavat kuuluisaa Stonehengeä. Lisäksi Avebury on maailman suurin 
tunnettu kiviympyrä, joka on tosin säilynyt vain osittain. Historiasta 
kiinnostuneena paikka oli minulle kuin unelma. Lähistöllä oli vanhoja taloja ja 
todella kaunis vanha kirkko hautausmaineen. Kaikki rakennusten pienet 
yksityiskohdatkin olivat todella upeita. Paikallisissa turistikaupoissa oli 
kaikenlaista keltteihin ja druideihin liittyvää. Mutta ne vihreät nummet ja 
maisema olivat todella kauniita. 
 
 

5. Viikko 
 
 
Tässä vaiheessa alkoi tulla paniikki kun tajusin, että työharjoittelua on jäljellä 
enää kaksi viikkoa! 
 
Olin maanantaina iltavuorossa ja teimme vähän viikkosiivouksia, johon kuului 
hyllyjen pyyhkiminen kassan takaa kaikesta pölystä ja muruista. Lisäksi 
tiskipaikan ja astianpalautuspaikan seinien putsaus ja lattioiden harjaus oli 
työlistassa. Ilta oli melko hiljainen, joten saimme tehtyä loppusiivoukset 
nopeaa. 
 
 
Tiistaina minulla oli vapaapäivä joten lähdin käymään Lontoossa Minnan 
kanssa. Lähdimme bussilla heti aikaisin aamusta niin, että saapuisimme 
Lontooseen pahimman aamuruuhkan jälkeen. Ensimmäisenä päätimme 
suunnata Buckinghamin palatsia kohti. Paikalla oli kuitenkin todella paljon 
turisteja ja päättelimme, että oli vahtien vaihdon aika. Sen lisäksi sotilaat 
alkoivatkin soittaa James Bondin Goldfingerin tunnusmusiikkia ja pian musta 
auto ajoi ohi kuningatar kyydissään. Kyllä siinä vähän pääsi nauru jälkikäteen 
kun ajattelee, että mitenkäs sitä nyt näin kävi. 
 
Siitä sitten jatkoimme nähtävyyksiä 
katsellen. Kävimme muun muassa Hyde 
Parkissa, Big Beniä ja parlamenttitaloa 
katsomassa, sekä muutamilla 
muistomerkeillä. Oli lämmin aurinkoinen 
sää ja Trafalgar Square oli kaunis paikka. 
Ensi kerralla olisi ihana käydä King’s 
Crossin juna-asemalla ja Sherlock 
Holmes museumissa. 
 
Torstaina sitten menin SOHO:lle 
seitsemäksi aamulla, josta pääsin autolla 
Cheltenhamiin. Ajaminen kesti sinne 
noin tunnin. Keittiön lisäksi 
rakennuksessa oli toimistot, joissa 
työskenteli muitakin esimiehiä ja 
korkeampia tahoja. Keittiö itsessään ei 



ollut kovin suuri. Pääsin tekemään kaikki salaatit, jotka vietäisiin seuraavana päivänä eri pisteisiin. Päivä oli 
todella mukava ja olisin toivonut, että olisin voinut viettää siellä toisenkin päivän. 
Alun perin jonkun piti viedä minut autolla takaisin Bristoliin. Päädyin kuitenkin matkustamaan kahden junan 
kautta päästäkseni kotiin. Tiedonkulku ei ollut sinä päivänä oikein onnistunut, mutta olihan siellä junissakin 
mukava seikkailla. 
 
Seuraavat kaksi päivää olin normaalisti töissä kahvilassa. Lauantai oli oikein hauska päivä. Kiireestä 
huolimatta kukaan ei näyttänyt myrkyn nielleeltä. Tilausten tekeminen ja tarjoilu sujuivat hyvää tahtia ja 
valittavia asiakkaitakaan ei näkynyt eikä kuulunut. Kaiken lisäksi tämä viikko oli minulle näyttöviikko. 
Omasta mielestäni kaikki meni hienosti. 
 
 

 

6. Viikko 
 
 
Maanantaina kävimme läpi näyttöviikon arvioinnin. Sain 
hyvää palautetta näytönohjaajaltani, joka vielä arvioinnin 
loppuun totesi, miten paljon kaikilla tulisi olemaan ikävä 
minua. Kiitettävähän tästä harjoittelujaksosta tuli, mistä 
olen todella iloinen.  
 
Kaksi seuraavaa päivää olivat melko kiireisiä. Tein alkuviikon 
kassavuoroa, mikä oli mukavaa vaihtelua tarjoilemiselle. 
Tämän lisäksi suunnittelimme keskiviikon läksiäisiäni. 
Työkaverit olivat oikein innoissaan. Menimmekin sitten 
työporukalla keskiviikkona pubiin syömään.  Alun perin 
olimme suunnitelleet elokuviin menemistä, mutta jostain 
syystä työpäivän jälkeen oli vähän nälkä. Ulkona syöminen 
oli mukavaa kaikkien mielestä ja siinä sai mukavasti 
keskusteltua. 
 
Torstai olikin sitten viimeinen päivä ja kaikilla oli vähän 
haikea olo. Päivä sujui töissä hyvin eikä ollut kiirettä. Pääsin 
olemaan koko päivän lounasta valmistamassa, mikä oli hyvä päätös tälle harjoittelulle. Lopuksi ennen 
lähtöä kaikki työntekijät jakelivat yhteystietojaan ja olemme nytkin harjoittelun päätyttyä yhteydessä. 
Lupasin mennä takaisin vaikka vain käymään tervehtimässä. Tämä lupaus on helppo pitää, sillä jo nyt on 
ikävä Bristolia.   


