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Matkaraportti
Kypros, Ayia Napa 3.4.-16.5.2015

Matkamme alkoi perjantaina 3.4 klo 18.30 Ylivieskan juna-asemalta. Lentomme lähti
lauantaiaamuna 6.30 Helsingistä kohti Muncheniä, Saksaa, jossa odotimme kolme
tuntia lentoa Larnacaan, Kyprokselle. Larnacassa olimme perillä 15.10. Kentällä
meitä vastassa oli Paulan mies Costas, joka toi meidät suoraan ravintolalle, jossa
söimme ja vaihdoimme kuulumiset. Syönnin jälkeen menimme hotellille lepäämään.

Työt aloitimme tiistaina 7.4, koska maanantaisin ravintola on kiinni. Työpäivämme
olivat n. 9-10 tunnin pituisia, joskus pidempiäkin. Yleensä muina vuosina tällä
aikavälillä on ollut kiireistä, mutta nyt Paulan sanoin oli hiljaisinta koko ravintolan
olemassa oloajalta.

Keittiössä meidän lisäksi oli kaksi kokkia ja Costas auttoi kiireisimpinä iltoina.
Yhteisenä kielenä keittiössä oli englanti. Muutamana ensimmäisenä päivänä salin
puolella oli töissä myös ruotsalainen Mia, mutta loppuajan
Paula pärjäsi yksin väen vähyyden takia.

Tehtäviimme kuului erilaiset esivalmistelut, kuten kasvisten
kuoriminen ja pilkkominen sekä kastikkeiden valmistus ja
lisäksi autoimme annosten valmistuksessa ja niiden esille
laitossa. Lisäksi teimme

joka päivä ruoan itsellemme.

Keittiöapulaisena työskentelevä Rosie aloitti työnsä viimeisellä
työviikollamme, joten tätä ennen tehtäviimme kuului myös
tiskaaminen.

Harjoittelun ajan asuimme Dimitris Apartments nimisessä
huoneistohotellissa. Asuntomme oli kuin pieni kaksio, jossa
oli makuuhuone, olohuone-keittiö sekä kylpyhuone. Pyykit
pesimme käsin ammeessa. Asuntomme sijaitsi vajaan
kilometrin päästä ravintolasta ja matka oli ylämäkeä.
Asunnon omistaja Dimitri asui asuntomme yläpuolella,
joten jos tarvitsimme jotain, niin apu oli lähellä.

Vapaapäivinä kiertelimme kaupunkia, olimme rannalla sekä kerran kävimme myös
Larnacassa ja Paralimnissä ostoksilla, johon pääsi kätevästi bussilla. Pääsiäisenä
kävimme keskustassa sijaitsevassa pääsiäiskirkossa ja näimme samalla keskustan
pääsiäisjuhlaa. Lisäksi kävimme keskustassa sijaitsevassa huvipuistossa.

Kokemuksena harjoittelu ulkomailla oli aivan erilainen kuin Suomessa. Ihmiset olivat
ystävällisiä. Kokkien kanssa tulimme hyvin toimeen, he opettivat meille uutta ja he
antoivat meidän kokeilla ja harjoitella kaikkea. Me opetimme heille myös vähän
suomen kieltä. Kaikki työkaverimme huolehtivat, että olimme syöneet ja että kaikki
oli hyvin. Matka oli mukava, josta jäi ihanat muistot. Suosittelemme jokaiselle
työssäoppimista ulkomailla, jos siihen on vain mahdollisuus.
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