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MATKARAPORTTI

Matkamme alkoi 13.4, jolloin lähdimme aamupäivällä Ylivieskasta kohti Helsinkiä. Menimme kaverin
kyydillä lentokentälle, josta lento lähti illalla klo 21.15. Kymmenen jälkeen saavuimme Riikaan, jossa piti
vaihtaa konetta ja puolen tunnin vaihtoajalla saatiin ottaa muutama juoksuaskel, että kerettiin koneeseen.
Saavuimme Larnacaan n. 02.30 aamulla, josta Paula ja Costas haki meidät ja vei leipomon kautta hotellille.
Huone oli pieni ja suihkusta ei tullut kuin pikkuisen lirittämällä kylmää vettä. Ensimmäinen päivä oli
sunnuntai ja saimme pitää vapaapäivän matkasta toipumiseen. Menimme aamupäivällä kuitenkin
ravintolalle syömään ja kävimme kiertelemässä vähän Ayia Napaa.
Maanantaisin ravintola oli kiinni, joten sekin oli vapaata ja silloinkin kiertelimme kauppoja ja kävimme
rannalla. Tiistaina minä menin töihin ja Marjutille ruvettiin etsimään uutta hotellityöpaikkaa, koska
Kalypsossa ei ollut minkäänlaista järjestelmää vaan kaikki kirjoitettiin käsin ja asukkaita oli todella vähän
silloin.
Tiistaina saimme myös Paulan avulla isomman huoneen kauempaa after party clubista, joka oli
ensimmäisen huoneemme alapuolella. Tein töitä kuusi päivää viikossa, ensimmäisen viikon olin 11-20 töissä
ja loppuajan 13.30-23, kun pitkälomalaiset lähtivät ja kesäaika alkoi ja ravintola aukesi vasta klo 14. Oikeat
työntekijät olivat välillä 12-13 tuntiakin päivässä töissä ja se oli niiden mielestä normaalia.
Suomalaiset voisivat ottaa mallia tuosta kulttuurista eikä tarvitsisi jokaisesta ylityötunnista valittaa.
Ensimmäisinä päivinä siivoilin ja tein esivalmisteluja ja seurasin annosten kokoamista ja kirjoitin
kastikkeiden ja annosten reseptejä ylös. Keittiökielenä oli englanti, joka alussa tuotti hieman vaikeuksia,
mutta pikkuhiljaa rupesi ymmärtämään mitä milloinkin tarkoitettiin. Keittiöllä kaikki tehtiin itse perunoiden
kuorimisesta jälkiruokiin. Paula teki jälkiruoat kotona itse. Hygieniataso ei ehkä ollut ihan suomalaisen
hygieniatason kanssa samalla viivalla, mutta keittiö siivottiin päivittäin työpäivän päätteeksi perusteellisesti.

Kuvia keittiöltä
päivän päätteeksi.

Töissä söin yleensä
yhden lämpimän
aterian ja pari
kuppia kahvia. Sain
myös syödä silloinkin
ilmaiseksi, kun olin
jo lopettanut työt ja
olin lomalla
viimeisen viikon.
Vähän reilu viikon

jälkeen Marjut lähti Suomeen ja minä jäin pitkän harkinnan jälkeen loppuajaksi kuitenkin sinne. Viikot kului
tosi nopeasti töissä ja aamuisin rannalla.

Kuvassa keittiöporukka. Vasemmalta alkaen: minä, Konstantinus, Violetta, Vesko, Costas ja Roki
Vapaapäivinä kävin Paulalla kotona ja Paulan porukan kanssa rannalla ja pääsiäisenä kävimme myös kirkon
pihalla ja näin vähän erilaisen pääsiäisen.
Neljännellä viikolla minulle tuli kaksi kaveria viikoksi käymään ja pidin pari ylimääräistä vapaapäivää.
Viidennen viikon olin taas töissä ja viimeisellä viikolla kun minulla oli vapaata niin tuli taas kaksi kaveria ja
oikeastaan silloin vasta pääsin käymään vesipuistossa ja venereissulla ja kokeilemaan snorklausta ja muuta
vesiextremeä.
Opin erilaista ruokakulttuuria ja paikallisia erikoisuuksia kuten mousaka ja souvlaki. Vieraalla kielellä
toimiminen keittiöllä kehitti ehkä hieman kielitaitoa ja eri maista tulevien työkavereiden kanssa
työskenteleminen oli erilaista, mutta mukavaa. Viimeisellä viikolla myös opettaja Heli Korkiakoski tuli
ottamaan näytöt vastaan ja etsi uusia mahdollisia työssäoppimispaikkoja ja asumispaikkaa seuraaville
harjottelijoille ja tuli minun kanssa samalla lennolla pois.
Kyproksella opin arvostamaan sitä, miten kehittyneet laitteet ja työvälineet Suomessa on, ja sitä, että
Kyproksella tehtiin kaikki tuoreista raaka-aineista ja alusta asti itse. Reissusta jäi mahtavat muistot ,
työkaverit, kokemus, jollaista ei Suomesta saa, uusia ruokaohjeita ja Paula varsinkin, hän pesi minun pyykit

ja oli minulle varaäiti  Tutustuin myös Paulan tyttöön ja hänen perheeseensä. Jos vaan on mahdollisuus
niin suosittelen kaikille!

Kuvia salin puolelta.

