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Raportti Sansibarilta 

 
 

Lähdettiin KEVA-hankkeen kautta Tansaniaan Sansibarille työssäoppimaan 8 viikoksi. Aloitettiin matkan 

valmistelut viime vuoden puolella. Yhtenä päivänä vaan piti tehdä päätös, että lähdetäänkö, ja siitä se 

sitten lähti. Seuraavana olikin vuorossa hirveästi kirjoitettavia papereita ja piti hankkia rokotuksia ja 

malarialääkkeet, joten aika lähtöä odotellessa kului kuin siivillä kaiken tekemisen takia.  

 

Saavuttiin Sansibarille maanantaina 30.3. kahdeksan jälkeen illalla ja todellinen Afrikka paljastui heti! 

Ensimmäinen askel ulos lentokoneesta ja trooppinen kuumuus paiskautui ihoa ja farkkuja vasten, huhhuh. 

Kaikki sujui ongelmitta ja päästiin helposti ulos lentokentältä, jonka jälkeen vastassa oli meidän 

kuskimme Clever. Ajettiin lentokentältä noin tunti pilkkopimeässä ja tuijotettiin kaikkea ympärillä 

vilisevää elämää.  

 

Ensimmäisellä viikolla meillä alkoi orientaatio Moshissa, eli tutustuttiin Tansaniaan ja Moshiin ja alettiin 

harjoitella swahilia. Pääsimme myös käymään kahden päivän safarilla Lake Manyaran ja Tarangiren 

kansallispuistoissa. Näimme ja koimme safarilla paljon ja se oli kaikkien mielestä uskomaton kokemus. 

 

Lauantaiaamuna lähdimme autolla viideltä aamulla kohti Dar Es Salaamia Louiksen ja Jennin kanssa. 

Sieltä otimme lautan Sansibarille, jonne saavuimme kuuden aikaan illalla juuri ennen auringonlaskua. 

Ensimmäiset päivät kuluivat orientaation parissa ja kaupunkiin tutustuessa. Keskiviikkoaamuna kävimme 

yhdessä Jennin kanssa tutustumassa työssäoppimispaikkaamme Fisherman Tours & Travelsiin, mutta 

aloitimme työt virallisesti vasta torstaina. 

 

Töissä meidän tehtäviin kuului uusien varausten avaaminen, eli niiden kirjoittaminen papereille. 

Seuraavaksi meille opetettiin kuinka valmistaa koneella listat hotelleissa käyville työntekijöille (eli mihin 

aikaan kuka tapaa kenetkin ja missä hotellissa). Pääsimme välillä myös vastaamaan sähköposteihin. 

Kirjasimme uudet varaukset myös päiväkirjaan, josta aina näki, kuinka monta asiakasta saapuu ja lähtee 

minäkin päivänä. Lähes kaikki tehtiin tosiaan käsin, sillä haluttiin olla varmoja, että tiedot säilyvät, jos 

esim. sähköt katkeavat.  

 



Noin puolessavälissä alettiin käymään työkavereiden kanssa rannikoilla hotelleissa tapaamassa asiakkaita 

ja myymässä retkiä. Pääsimme myös itse esittelemään juuri saapuneille vieraille Sansibarin saaria, 

retkimahdollisuuksia ja muita hyödyllisiä neuvoja koskien matkaa. Olimme myös mukana muutamalla 

retkellä apuoppaina Ahmedin kanssa. Viimeisellä viikolla pääsimme myös tutustumaan paremmin yhteen 

hotelleista (Bluebay Beach Resort & Spa), kun vastaanoton päällikkö henkilökohtaisesti pyysi meidät 

vierailulle.  

 

Sansibarilla ollessamme pääsimme tutustumaan moniin erilaisiin retkiin ja kohteisiin. Ensimmäisenä 

päivänä kävimme Stone Town –kierroksella oppaamme Edin kanssa, josta myöhemmin tulikin hyvä 

ystävämme. Kierroksella tutustuimme alueen historiaan ja tunnetuimpiin nähtävyyksiin. Saimme myös 

hyödyllistä tietoa paikoista, joita tulimme tarvitsemaan tulevan seitsemän viikon aikana. Seuraavalla 

viikolla työkaverimme Adam vei meidät maustesafarille, jossa kuulimme tarinoita mausteista ja niiden 

parantavista vaikutuksista. Saimme myös maistaa joitain hedelmiä suoraan puusta. 

 

 

 

 

Työpaikkamme tarjosi koko henkilökunnalle yhtenä lauantaina Safari Blue –retken. Päivän sisältöön 

kuului käynti kolmella saarella, joista ensimmäisellä pysähdyttiin liian kovan sateen vuoksi. Matkan 

aikana seuraavalle saarelle näimme delfiinejä ja muutama työkaverimme innostui hyppäämään veteen 

niiden perään. Sitten olikin vuorossa pysähdys Sand Banksilla, eli saarella, joka oli pelkkää hiekkaa ja 

häviää nousuveden aikana. Sand Banksin jälkeen vuorossa oli snorklausta. Näimme paljon ja Henna pääsi 

jopa ruokkimaan kaloja. Seuraavaksi vene vei meidät kolmannelle saarelle syömään herkullista 

grilliruokaa (hummeria ja jättikatkarapuja). Päivä oli tosi kiva ja oli hassua, kun muslimityökaverimme 

viettivät päivän ilman huiveja ja kaapuja. 

 



Kävimme myös Mnemban saarella snorklaamassa, vietimme viikonlopun Kendwa Rocks –hotellissa, 

teimme retken itärannikolle, jolloin kävimme katsomassa apinoita Jozani Forestissa, vietimme päivän 

Pajen rannalla ja näimme The Rock –ravintolan, joka on yksi tunnetuimmista Sansibarin nähtävyyksistä. 

Kävimme myös Prison Islandilla, jossa näimme jättimaakilpikonnia. 

 

Ihmiset Sansibarilla ovat tosi avoimia ja mukavia. Kaikille huudellaan jokapuolella Jamboa ja mamboa. 

Jambo tarkoittaa moi ja mambo mitä kuuluu. Mamboon kuuluu vastata poa. Myös habari tarkoittaa mitä 

kuuluu ja siihen kuuluu vastata nzuri. Yleensä ihmiset lisäilee perään myös omia sanojaan, jolloin oltiin 

ihan suut auki eikä tiedetty mitä vastata. Mm. mambo vipi tai habari kani. 

 

Saimme Tansaniaan lähtiessämme mukaamme lahjoituksia, jotka halusimme itse antaa eteenpäin. 

Sovimme käynnin Bububun orpokotiin. Kävimme ensin yhtenä päivänä viemässä lahjoitukset, mutta 

lapset olivat tunneilla, emmekä siis päässeet tutustumaan heihin. Meitä pyydettiin kuitenkin tulemaan 

uudestaan leikkimään lasten kanssa. Toisiksi viimeisellä viikolla meillä oli viimeinkin aikaa ja menimme 

lasten kanssa rannalle ja sitten leikimme heidän kanssaan myös talolla. Veimme heillä karkkeja ja he 

olivat innoissaan. Lapset olivat todella ihania ja hyväkäytöksisiä ja heidän englanninkielentaitonsa oli 

hyvä. 

 

 

Ylipäätänsä koko matka oli aivan mahtava kokemus ja opimme todella paljon. Tansania ja varsinkin 

Sansibar on paikka, jota voimme suositella matkakohteeksi kaikille, jotka haluavat kokea ja nähdä 

kulttuuria paratiisissa.  

 

 


