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Pitkän lentoni jälkeen saavuin Kambodzaan pääkaupunkiin Phnom Penhiin, jonka asukasluku on n.
1,5 miljoona. Siellä oli minua vastassa serkkuni ja ystäväni. Olen kotoisin Kambodzasta, mutta
muutin vanhempieni mukana Suomen varsin nuorena. Työssäoppimisjaksoni Kambodzassa oli n. 4
viikkoa. Käyn harvoin Kambodzassa, joten monet asiat ovat muuttuneet käyntini jälkeen.
Kambodza on kuningaskunta, jonka asukasluku on yli 14 miljoonan. Kambodzassa käytetään
valuuttana riel, mutta riippuu paikasta. Pääkaupungissa ja entisessä pääkaupungissa Siem Reapissa
käytetään riel ja USA dollaria ja jopa euroa joissakin paikoissa! Thaimaan rajalla oleva Poi Pet
kaupungissa käyttävät Thaimaan valuutta baht ja riel. Tämä oli minullekin uutta ja kesti, että opin
käyttämään eri valuuttoja oikeissa kaupungeissa ja paikoissa.
Matkani tavoitteena oli suorittaa tuotteen suunnittelun‐ ja valmistuksen osaamisalaan liittyen
palvelujen tuotteistamisen opinnot. Etsin siellä eri kaupungeista luotettavia yhteistyökumppaneita
ja tukkuliikeitä ja selvittää eri madollisuuksia tavaroiden lähettämisestä. Sekä tutustua paikallisten
tapaan tehdä esim. patsaita, jotka ovat yksi tärkeimmistä Kambodzaan sisustuskulttuurille. Olen
perustamassa sisustus‐ ja maahantuontikauppaa Kambodzasta Suomen ja siksi tämä matka oli
minulle erittäin tärkeä ja tapahtumarikas.
Kävin Phnom Penhissa, Siem Reapissa, Poi Petissa ja sen lähistöllä.

Kambodza on tunnettu köyhäksi maaksi, joten kaikki oli jotenkin alkeellista vielä. Liikennekaaos oli
jotain järkyttävää kaupungissa. Teitä ja rakennuksia parannellaan koko ajan. Tieliikennesääntöjä ei
oikeasti ole ja kaikki ajavat miten sattuu. Itse en voisi koskaan ajaa siellä, enkä suosittelisi
kenellekään turistille. Kolareita tapahtuu joka päivä.
Siellä saa olla varuillaan koko ajan, ettei sinua ryöstetä. Turisteja ryöstetään usein ja ilta/yö ei
suositella liikkumaan ulkona syrjäseudulla.

Tuk Tuk on yleisin kulkuväline, joita turistit käyttävät. Tuk Tukilla on helppoa päästä paikasta
toiseen halvalla. Pitää muista tinkiä joka paikassa ja myöskin tässä asiassa. Yrittävät veloittaa aina
turistilta liikaa!!
Kambodzassa löytyy ihania eksoottisia hedelmiä ja tuoreita! Hinnatkin ovat edullisia =)

Ihmiset ovat siellä ystävällisiä ja auttavat mielellään pientä maksua vastaan tietysti =)
Ruoka on hyvää, jos tykkää mausteisista ruuista.
Kävin monessa sisustusliikkeessä/ tukkuliikkeessä oman kontaktieni avulla. Matkalla on kertynyt
yhteistyökumppaneita runsaasti. Ovat ystävällisiä ja valmiita tekemään yhteistyötä minun
kanssani. Hinnat vaihtelevat hyvin paljon eri liikkeessä/tukuissa/kaupungeissa. Heillä ei ole mitään
hinnoittelusääntöjä olemassa, joita olisivat voinut noudattaa.

