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Suoritimme työharjoittelun Paula’s Restaurant nimisessä ravintolassa Kyproksella, 
Ayia Napassa. Ravintolan omistaja Paula on alkujaan suomenruotsalainen ja hän 
omistaa ravintolan yhdessä Kyproslaisen miehensä Costaksen kanssa.  

Matkamme Kyprokselle alkoi lauantaina 5.4 illalla. Menimme Katin veljen kyydillä 
Jyväskylään, josta matkustimme junalla Helsinkiin. Lentomme lähti sunnuntaiaamuna 
Saksaan, josta matka jatkui Larnacaan. Larnacassa Costas oli meitä vastassa, ja 
pääsimme hänen kyydillään Ayia Napaan. Ensimmäisenä kävimme ravintolassa 
syömässä, sen jälkeen menimme hotellille lepäämään.  

Työt aloitimme tiistaina 8.4. Ensimmäisen viikon Viivi oli salin puolella tarjoilemassa 
ja Kati oli keittiössä. Sen jälkeen olimme molemmat kokoajan keittiössä. Ravintola 
aukesi joka päivä kahdelta ja oli auki siihen saakka kun asiakkaita riitti. Maanantaisin 
ravintola oli suljettu. Työpäivämme olivat siis päivästä riippuen 7-9 tuntisia, joskus 
pidempiäkin.  

Keittiössä oli hyvin kansainvälinen tunnelma, sillä Roki oli Intiasta ja Vesko Bulgariasta. 
Keittiöapulaisena työskentelevä Rosie oli kreikkalainen. Kiireisinä päivinä myös Paulan 
mies Costas oli keittiössä. Yhteisenä kielenä keittiössä oli englanti, jota tosin kaikki 
puhuivat murtaen. Salin puolella työskentelivät Paula, sekä ruotsalaiset Mia ja Lena. 
Ensimmäisen viikon keittiössä oli myös työelämäjaksolla Oulaisten Ammattiopiston 
opettaja Sari. Sari ja hänen perheensä asuivat samassa hotellissa kanssamme, ja 
auttoivat meitä sopeutumisessa erilaiseen kulttuuriin. 

Työtehtäviimme kuuluivat ruokien esivalmistelut, kuten kasvisten kuoriminen ja 
pilkkominen ja kastikkeiden valmistaminen. Kun tilauksia tuli, kuului tehtäviimme 
vihannesten ja perunalisäkkeiden huolehtiminen ja pääruoan valmistuksessa 
auttaminen. Teimme joka päivä myös ruoan itsellemme. Valmistimme hiljaisina 
aikoina pääruokia myös asiakkaille alusta loppuun itse. Rosie aloitti työnsä vasta, kun 



 

olimme olleet kolme viikkoa töissä, niin sitä ennen työtehtäviimme kuului myös 
tiskaaminen.  

Asuimme Maos nimisessä hotellissa, jonka omistaa suomesta kotoisin oleva Kristiina. 
Hotellilta ravintolalle matkaa oli noin puoli kilometriä, ja se oli jyrkkää ylämäkeä. 
Huoneemme oli aika pieni, mutta sisälsi kaiken tarvittavan. Pyykit pesimme käsin 
tiskialtaassa ja kuivatimme parvekkeella, ruoanlaittoon meillä oli pieni keittolevy. 
Saimme lähes joka päivä tunnukset hotellin wifi-verkkoon. Huoneessa meillä oli vain 
yksi adapteri, joten puhelimien latausvuorot piti jakaa. Yhdessä huoneistossa asui 
Kristiinan anoppi, joka ei osannut puhua englantia. Hän kuitenki tervehti meitä aina 
hymyissä suin ja toi meille suuria määriä tuoreita hedelmiä ja kasviksia.  

Vapaapäivinä ei ollut tekemisen puutetta. Aamuisin lähdimme usein linja-autolla Nissi 
Beachille, jossa otimme aurinkoa. Iltaisin kiertelimme kaupunkia ja esimerkiksi 
juttelimme kavereiden ja perheen kanssa skypessä. Kävimme kerran myös 
keskustassa olevassa huvipuistossa, jonka maailmanpyörästä näkyi koko Ayia Napa. 
Ensimmäisellä viikolla kävimme Sarin ja hänen perheensä kanssa Kyproksen 
pääkaupungissa Nikosiassa, jossa vierailimme Turkin puolella. Kerran kävimme myös 
ostoksilla Larnacassa, johon pääsi kätevästi linja-autolla.  

Kokemuksena työharjoittelu Kyproksella oli todella hyvä, ja siitä on varmasti hyötyä 
meille tulevaisuudessa. Kaikki ihmiset olivat meille todella ystävällisiä ja halukkaita 
auttamaan. Paula oli meille aivan ihana vara-äiti ja huolehti aina että saimme 
tarpeeksi syömistä . Kokkien kanssa tulimme hyvin toimeen, ja he olivat halukkaita 
opettamaan meille uutta ja antamaan vastuuta työtehtävistä. Suosittelemme kaikille 
lähtemään työharjoitteluun ulkomaille, jos siihen on mahdollisuus.  
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