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Työpaikka 1

• Opintoala: Matkailualan perustutkinto

• Työpaikka: Parkview inn

• Työtehtävä: Vastaanotto virkailija ja tarjoilija

• Osoite: Aga Khan Rd, Tansania

• Nettisivut: http://www.pvim.com/

• Ulkomaanjakson kesto: 1 kuukausi



Työtehtävät

• Asiakkaiden sisään ja uloskirjaaminen. Vein ja toin asiakkaiden matkalaukut 
säilöön ja kirjasin sen ylös. Vastasin heidän kysymyksiin. Otin vastaan 
pesulalappuja.

• Tarjoillessani blokkasin asiakkaiden aamias lautaset ja tarjosin heille 
munakkaita. Tilojen siivous ja kattaus aamiaisen jälkeen. Tilausten vastaanotto.

• Menin ensimmäisenä 2 päivänä kerrossiivoukseen, jotta oppisin huoneet. Muuten 
perehdyttäminen oli hieman vajaanaista ja enemmänkin kerrotaan kun 
kerrotaan. 

• Hotelli oli kodikas ja viihtyisä.

• Työkielinä käytin enimmäkseen englantia, ruotsalaisten kanssa käytin ruotsia. 
Työkavereiden kanssa oli erittäin vaikeaa kommunikoida, kun he eivät englantia 
halunneet käyttää ja osa ei osannut/uskaltanut käyttää. Tarjoilijoiden kanssa 
puhuin enimäkseen.



Työympäristö ja kulttuuri

• Työkielinä käytin enimmäkseen englantia, ruotsalaisten kanssa 
käytin ruotsia. Työkavereiden kanssa oli erittäin vaikeaa 
kommunikoida, kun he eivät englantia halunneet käyttää ja osa ei 
osannut/uskaltanut käyttää. Tarjoilijoiden kanssa puhuin paljon.

• Kulttuuri oli vain erilainen kuin Suomessa. Työajat kestivät noin 
12h, josta taukoa oli vain 1h. Usein työntekijät katosivat vain 
omille teilleen usein 30min sanomatta mitään ja jos kysyin 
vastaukseksi sain tulen kohta takaisin tai sitten ei vastattu mitään. 
Asiakaspalvelu oli erittäin löysä käsite respassa. Kohtasin myös 
hellää rasismia usein safarien vetäjiltä. Kaupungilla sai olla 
rauhassa ja siellä ihmiset olivat mukavia.



Työpaikka 2

• Opintoala: Matkailualan perustutkinto

• Työpaikka: Kilimanjaro Wonders Hotel

• Työtehtävä: Vastaanotto virkailija

• Osoite: 1 Kigoma Street, Moshi Tanzania

• Nettisivut: www.kiliwonders.com

• Ulkomaanjakson kesto: 1 kuukausi

http://www.kiliwonders.com/


Työtehtävät

• Kirjasin asiakkaita sisään ja ulos. Autoin heitä jos tarvitsivat apua. 
Esim. huonepalvelu, pyykinpesupalvelu tai jos oli jotakin 
kysyttävää.

• Minut perehdytettiin ensimmäisenä päivänä kiertämällä koko hotelli 
ja sen työpisteet. Työtehtäviini minua opastettiin päivien mittaan.

• Hotelli itsessään oli siisti ja viihtyisä ja asiakkaat vaikuttivat aina 
tyytyväisiltä.

• Työkielenä minulla oli pääasiassa englanti. Viestimisessä 
työkavereiden kanssa oli välillä haasteita. Joskus he eivät 
ymmärtäneet minua ja minä en heitä, sillä lausuminen oli erilaista.



Työympäristö ja kulttuuri

• Työkielenä minulla oli pääasiassa englanti. Viestimisessä 
työkavereiden kanssa oli välillä haasteita. Joskus he eivät 
ymmärtäneet minua ja minä en heitä, sillä lausuminen oli 
erillaista.

• Kulttuuri oli todella erilaista. Tervehtiminen oli vaisua ja se kesti 
pitkään. Havaitsin myös jonkin verran rasismia valkoisia ihmisiä 
kohtaan työpaikallani. Työajat ja tauot eivät olleet niin tarkkoja 
kuin täällä suomessa.



Työpaikka 3

• Opintoala: Matkailualan perustutkinto

• Työpaikka: Kilimanjaro Wonders Hotel

• Työtehtävä: Tarjoilija

• Osoite: 1 Kigoma Street, Moshi, Tanzania

• Nettisivut: www.kiliwonders.com

• Ulkomaanjakson kesto: 1 kuukausi

http://www.kiliwonders.com/


Työtehtävät

• Toimin tarjoilijana hotellin ravintolassa.

• Minut perehdytettiin kertomalla lyhyesti hotellista ja ravintolan 
toiminnasta sekä työtehtävistä. Alussa seurasin vierestä muiden 
tekemistä.

• Aamiaisbuffetilla pöytien tyhjentäminen, buffetin täyttö ja pöytien 
kattamista.

• Lounaalla tilausten vastaanottaminen ja pöytiintarjoilu sekä 
juomatarjoilu.

• Työkaverit ja asiakkaat olivat todella mukavia.



Työympäristö ja kulttuuri

• Työkielenä oli englanti ja viestintä työkavereiden ja asiakkaiden 
kanssa oli pääosin helppoa.

• Sopeuduin hyvin työpaikkaan ja opin työtehtäväni nopeasti.

• Kulttuurissa oli paljon eroja. Myös tuntemattomia tervehdittiin 
kadulla (etenkin valkoihoisia) ja työajoista pidettiin tiukasti kiinni 
mutta tauot eivät olleet tarkkoja. Tansaniassa puhuttavaa swahilin
kieltä oli vaikea oppia, mutta ihmiset odottivat että sitä tulisi 
osata töissä ollessa. 







Majoitus/asuntola

• Majoituimme TVL-House nimisessä asuntolassa koko 
reissun ajan.

• Majoitukseen kuului myös ruuat joka päivälle ja kyyti 
töihin joka aamu. Välillä kuljimme töistä myös taxilla 
tai tuktukilla.

• Saimme myös apua asuntolan tukihenkilöiltä aina 
tarvittaessamme esim. kyyti kaupunkiin tai apua mihin 
tahansa.

• Koulu maksoi majoituksemme.

• Asuntolassa oli joitakin sääntöjä. Emme esimerkiksi 
saaneet tuoda ketään ulkopuolista asuntolaan, tytöt ja 
pojat eivät saaneet nukkua samoissa huoneissa ja 
hiljaisuus alkoi kello kymmeneltä

• Asuntolalta sai lainata pyöriä tarvittaessa. Asuntolassa 
oli myös jääkaappi mistä sai ostettua juotavaa ja pieniä 
välipaloja.



Vapaa-aika

• Vapaa-ajallamme kävimme lähellä olevan hotellin kuntosalilla ja 
uima-altaalla sekä silloin tällöin kaupungissa kaupoilla tai ulkona 
syömässä.

• Oppilaitos ei järjestänyt meille mitään ohjelmaa 
työssäoppimismaassa, mutta asuntolan kautta sai varattua vapaa-
ajan retkiä eri kohteisiin.

• Kävimmekin yhtenä viikonloppuna päiväretkellä kuumilla lähteillä.



Kuva kohdemaasta



Mitä opimme ja millaisia valmiuksia jakso toi

• Kulttuuri on hyvin erilaista Suomessa ja Tansaniassa

• Pääsimme harjoittelemaan englannin kieltä työelämässä

• Opimme työskentelemään erilaisessa ympäristössä ja tutustuimme 
erilaisiin työtapoihin ja –tehtäviin.



Suosituksia Tansaniaan lähtemiseen

• Suosittelisimme Tansaniaan lähtemistä, sillä reissu oli silmiä 
avaava kokemus

• Elintaso Afrikassa on hyvin erilainen, joten esimerkiksi erilaiseen 
ruokaan, köyhyyteen ja huonompaan hygieniatasoon kannattaa 
varautua ennen matkaa

• Kulttuurishokkiin kannattaa varautua, etenkin koska maahan 
sopeutuminen saattaa kestää eikä se välttämättä ole helppoa

• Jos erilaiset kulttuurit kiinnostavat ja haluat nähdä maailmaa sekä 
tutustua uusiin ihmisiin etkä pelkää haasteita, Tansania on hyvä 
kohdemaa




