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Matkaraportti Turkin Istanbulista ja Bulgarian Pazardzhikissä 
 
 

Turkki Istanbul 
 
Lähdin kaverini Eevan kanssa maanantaina 23.9. aikaisin aamulla kohti Oulun 
lentokenttää josta lentäisimme Helsingin ja Ukrainan kautta Turkin Istanbuliin. 
Viettäisimme Istanbulissa viikon ennen Bulgariassa suoritettavaa työssäoppimisjaksoa 
joka kestäisi kuusi viikkoa. 
Saavuimme Istanbuliin myöhään illalla ja otimme Eevan kanssa lentokentältä taksin 
majapaikkaamme. 
Paikka oli viihtyisä ja lähellä Taksimin-aukiota, ainoa haittapuoli oli kadulta kuuluva 
tauoton meteli kun autoja ja ihmisiä kulki koko ajan ohi. 
Vietimme viikon kulkiessa majapaikkamme ympäristössä jossa sijaitsi runsaasti kauppoja 
ja ruokapaikkoja, lempi ruokapaikkamme oli ravintola nimeltä Borsa Lokantasi. 
Keskiviikkona lähdimme tutustumaan kävellen kauemmas Istanbulissa. Yli tunnin kävelyn 
jälkeen päädyimme satamaan josta lähti laivoja, ostimme liput ja hyppäsimme kyytiin risteilymme tuli 
kestämään n.3 tuntia ja 30 minuuttuia.  

  
 
Myöhemmin viikolla päätimme ilmoittautua opastetulle turistikierrokselle. Kierroksella pääsimme 
tutustumaan Istanbulin nähtävyyksiin ja pääsimme kulkemaan kaapelivaunulla ja kierrokseen kuului myös 
risteily. Turistikierroksella tutustuimme kahteen mukavaan englantilaiseen eläkeläis-pariskuntaan. 
Kävimme myös katsomassa Hagia Sofiaa ja Topkapin palatsia, mutta suuren väkipaljouden takia emme 
menneet sisälle vaan tyydyimme ottamaan kuvia ulkopuolelta. 
Sää suosi meitä sillä päivät olivat aurinkoisia ja vain yhtenä iltana satoi vettä. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liikenne Istanbulissa oli kaoottista ja sai olla tarkkana ettei jäänyt auton alle ylittäessään tietä. 
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Bulgaria Pazardzhik 
 

 
 
30.9. lensimme aikaisin aamulla Istanbulista Sofiaan jossa tuleva 
ohjaajamme Iliana oli meitä vastassa kuljettajamme Ogin kanssa. 
Matkustimme Sofiasta Pazardzhikiin autolla ja näimme matkalla 
upeita maisemia. 
 
Pazardzhik on pieni, mutta viihtyisä kaupunki, mutta vanhemmat 
talot ja jalkakäytävät olivat rapistuneita. 
 
Vietimme ensimmäisen viikon tutustuessa ohjaajamme Ilianan johdolla Pazardzhikiin ja 
koulukeskuksen englannin kielen opettaja piti meille bulgarian kielen oppitunteja. Saimme 

myös bussikortit joita näyttämällä bussissa olevalle rahastajalle pystyimme matkustamaan työpaikalle ja 
sieltä takaisin. Huoneemme oli pieni mutta viihtyisä ja siellä oli kaikki tarvittava, kuten jääkaappi ja pieni tv, 
josta näkyi paljon bulgarian kielisiä tai bulgariaksi dubattuja ohjelmia, huoneessamme oli myös pieni 
eteinen josta pääsi omaan wc:hen jossa oli myös suihku. 
 
 
 
Työharjoittelu 
 
EuroHouse on bulgarialainen yritys joka rakentaa elementtitaloja tällä hetkellä mm. 
Bulgariassa, Ranskassa ja Kreikassa. Työmatkamme oli 1,7 km ja työaikamme oli 10.00–17.00 
johon sisältyi tunnin ruokatauko. 
 
Työharjoittelumme EuroHousessa alkoi maanantaina klo 10.00 jonne menimme yhdessä 
Ilianan kanssa bussilla ja varmisti että meillä oli kaikki hyvin ennen kuin jätti meidät 
ohjaajiemme huomaan. Pomomme oli Krasimir Ivanov jonka tehtävänä oli ohjata meitä, myös kaksi 
työtekijää Georgi Garkov ja Aleksander Ivanov ohjasivat meitä tarvittaessa. 
 

 
 
Ensimmäisenä tehtävänämme oli tehdä 
markkinatutkimusta eli soittaa Suomalaisille yrityksille 
jotka rakentavat elementti taloja ja tiedustella heidän 
hintojaan ja mitä kaikkea hintaan sisältyy. 
 
Vaativin työtehtävämme joka myös vei eniten aikaa oli 
EuroHousen sivujen kääntäminen englannista suomeksi. 
 
Muita työtehtäviä oli soitella suomalaisiin 
arkkitehtitoimistoihin ja kysellä olisivatko he 
kiinnostuneita tekemään yhteistyötä EuroHousen 

kanssa. Yksi yhteistyökumppani löytyi, Espoosta. 
 
Opettajamme Merja Räihä saapui 17.10. Perjantaina 18. päivä hän kävi vierailemassa työpaikassamme. 
Viikonlopun vietimme yhdessä shoppaillen ja kierrellen kaupunkia. 
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Työskentely EuroHousessa oli hauskaa ja ihmiset olivat ystävällisiä. 

 
 
Ruokailu 
 
Aluksi oli vaikeaa löytää paikkaa missä voisimme käydä syömässä sillä vain harva osasi puhua englantia, 
mutta yllätykseksemme löysimme ravintoloita joissa ainakin joku osasi puhua englantia tai ruokalista oli 
kuvallinen josta pystyi näyttämään mitä halusi tilata. 
Työpäivinä kävimme työpaikan lähellä olevassa Road Barissa syömässä, missä ruoka oli herkullista. 
Viikonloppuisin ja tarvittaessa illalla ravintola vaihtoehtoina olivat Skorpio ja Roni josta kummastakin sai 
hyvää ruokaa. Löysimme myös ravintolan jossa tarjoilija ei osannut englantia, mutta eräs ystävällinen 
nainen joka puhui englantia auttoi meitä tilaamaan erittäin hyvää spagettia ja jälkiruoaksi erittäin makeat 
suklaakakkupalat. 

 

Valkosipuli kanaa Ronissa 
 
Vapaa-aika 
 
Vapaa-aikaa meillä oli runsaasti ja vietimme sitä katsellen elokuvia, pelaten korttia, kävellen ja shoppaillen 
tuliaisia sekä valokuvaten.  
Vastapäätä koulukeskusta oli pieni puoti josta sai ostaa esim. leipää ja jogurttia tarvittaessa. Vähän matkan 
päässä oli myös kauppa joka oli auki ympäri vuorokauden. Kaupoissa ei ollut varastoa vaan myynnissä 
olevat tavarat olivat myymälän puolella. 
 
Kävimme myös Pazardzhikissä olevassa pienessä eläintarhassa josta mieleen jäi erityisesti nuori tiikeri ja  
ystävällinen pieni poni.  

 
Eräänä torstaina kävimme myös tutustumassa Sofiaan. 
Liikenne Pazardzhikissä oli rauhallisempaa kuin Turkissa ja hyvin usein saattoi nähdä hevoskärryt 
liikenteessä autojen seassa. 
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Sää suosi meitä ensimmäisenä viikkona oli kylmempää, mutta loppuaika oli hyvin lämmintä ja vettäkin satoi 
vain yhtenä päivänä. 
 

Kotiinpaluu 
 
Lähdimme sunnuntaina 19.25 Sofiasta Berliinin kautta Helsinkiin ja vietimme yön Helsinki-Vantaan 
lentokentällä ennen Ouluun lähtevää lentoa. 
 

Kokemus 
 
Kokemuksena tämä oli hyvä. Sain lisää itseluottamusta. Matka oli elämys, mutta oli silti ihanaa palata 
takaisin kotiin. 
 

 


