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Työpaikkani oli ompelimo-ateljee Asphalte Jingle Lyonin vanhassa kaupungissa. Työpaikkaohjaajani oli
yrityksen perustaja, vaatesuunnittelija Marlène Weber ja lisäksi ateljeessa työskenteli maanantaisin ja
keskiviikkoisin ompelija madame Wu. Marlène halusi alun perin keskittyä miesten mittatilauspukujen
tekemiseen, mutta riittämättömän kysynnän vuoksi ateljeessa tehdään nykyään myös valmisvaatemallistoja
sekä mittatilausvaatteita niin naisille kuin lapsillekin. Lisäksi ateljeessa suunnitellaan ja valmistetaan
Ranskan jäätanssin ykkösparin, kaksinkertaisten Euroopan-mestareiden Nathalie Péchalat:n ja Fabian
Bourzat:n kilpapuvut. Viimeisimpänä lisäyksenä ateljeehen on tullut korjausompelu, joka ei Marlènen
mielestä ole erityisen hohdokasta, mutta on kenties varmin tapa pysyä työllistettynä.
Ompelimon tilat olivat riittävän isot Marlènelle ja madame Wulle, kun Marlène leikkasi kankaita, otti
vastaan asiakkaita ja hoiti yrityksen hallintoa yläkerrassa ja madame Wu ompeli alakerrassa. Leikkuupöytiä
oli yksi, samoin teollisuusompelukoneita ja saumureita. Lisäksi yläkerrasta löytyi kaksi pöytäkonetta, joten

tilat eivät käyneet ahtaiksi edes kahden työssäoppijan ollessa paikalla. Alakerran perältä löytyi pienen
keittiötilan yhteydestä teollinen silitysrauta, prässi sekä pikeerauskone.
Työtehtäväni koostuivat etenkin aluksi lähinnä kankaiden leikkaamisesta, sillä madame Wulla oli oltava
koko ajan ommeltavaa. pian pääsin kuitenkin myös saumuroimaan ja ompelemaan vaatteita, sekä
tekemään pieniä korjausompelutöitä. Työtä tehtiin yleensä yhteistyössä, yläkerrassa leikkasimme kankaita
ja madame Wu ompeli. Tilanteesta riippuen saatoin välillä käydä saumuroimassa tai ompelemassa joitain
osia madame Wun muuten valmistamiin vaatteisiin ja viimeistelyn ja tuotteiden lopputarkastuksen hoiti
Marlène. Muutamia vaatteita tein myös itse alusta loppuun.
Työtehtäviin perehdyttäminen oli perinpohjaista, niin Marlène kuin madame Wukin pitivät huolen, että
ymmärsin aina mitä olin tekemässä. Marlène puhui minulle etenkin aluksi lähinnä englantia, mutta
ammattisanaston vaikeuden takia kieli vaihtui nopeasti ranskaksi. Madame Wu ei puhunut käytännössä
ollenkaan englantia, joten hänen kanssaan puhuin parhaani mukaan ranskaa. Viestimisessä ei oikeastaan
ollut missään vaiheessa ongelmia, asiat käytiin läpi tarvittaessa useampaan kertaan. Myös asiakkaiden
kanssa viestiminen sujui pääasiassa hyvin, tosin en joutunut kovinkaan vaativiin tilanteisiin asiakkaiden
kanssa.
Työkulttuurissa erot Suomeen verrattuna löytyivät lähinnä työajoista. Työt alkoivat yhdeksältä, 12:30 alkoi
puolentoista tunnin mittainen ruokatauko ja illalla työt jatkuivat puoli seitsemään asti. Marlènella oli myös
tapana olla myöhässä aina ja kaikkialta, mutta näin sen enemmän henkilökohtaisena piirteenä kuin maan
tapana. Itse suhtauduin työntekoon samanlaisella kuuliaisuudella ja ahkeruudella kuin työpaikoilla
Suomessa. Marlènea minun ei tarvinut teititellä, mutta madame Wuta ja asiakkaita kyllä.

Asuin alkuperäisestä suunnitelmastani poiketen koko jakson ajan hostellissa, viiden minuutin kävelymatkan
päässä työpaikasta. Asuminen oli halpaa, 22€/yö sisältäen aamiaisen, ja hostellin taso oli sen mukainen.
Yövyin 6-8 hengen huoneissa, joten yksityisyyttä ei juuri ollut, mutta hostellin rytmiin ja tapoihin tottui
yllättävän nopeasti. Siisteydessä olisi ollut parantamisen varaa, mutta ainakin suihkusta tuli lämmintä vettä.
Ilman viiletessä huoneiden lämmityksetkin laitettiin päälle, tosin sitten pattereiden väleissä käryävää pölyä
tuuletettiin pois avoimien ikkunoiden kautta. Hostellin vastaanotossa oli baari, josta sai ostaa juomia ja
valmisruokia ja jonka musiikki raikui välillä makuuhuoneisiin vielä yhdentoista jälkeen illalla. Keittiö oli
pienehkö mutta kaikkien asukkaiden käytössä ja levitti mitä eksoottisimpien ruokien tuoksua ympäri
hostellia. Yleisissä tiloissa oli juoma- ja välipala-automaatit sekä langaton nettiyhteys. Pistokkeita
kannettavien tietokoneiden ja matkapuhelimien latausta varten tosin oli harmittavan vähän.
Työmatkojen taittuessa kävellen en nähnyt tarpeellisena ostaa julkisen liikenteen kausilippua. Ehdin
kuitenkin tutustua niin Lyonin neljään eri metrolinjaan kuin ratikoihinkin vapaa-ajallani. Joukkoliikenne
toimi hyvin, yksittäinen lippu maksoi 1,60 euroa ja päivälippu 4,90 euroa. Matka lentokentän ja Lyonin
keskustan välillä maksoi opiskelijalta 11,50 euroa ja matka taittui ratikalla puolessa tunnissa. Pariisiin pääsi
TGV-junalla kahdessa tunnissa, tosin viikon varoitusajalla suosituimpiin aikoihin matkustaessa matkalle tuli
hintaa 89 euroa suuntaansa.

Vapaa-aika tuntui viikolla menevän lounastauon osalta syömiseen ja illalla syömiseen ja hostellin ihmisiin
tutustuen ja rentoutuen. Viikonloppuisin ohjelmaa oli enemmän, tapasin pariisilaista ystävääni kahdesti

Lyonissa ja kahdesti Pariisissa. Ensimmäinen viikonloppu Lyonissa sujui samassa huoneessa asuviin tyttöihin
tutustuen, yhden viikonlopun vietin töissä Annecyn häämessuilla ja jakson puolivälin jälkeen perheeni tuli
käymään Lyonissa. Lyonin kulttuurikohteista ehdin tutustumaan Notre-Dame de Fourvièren basilikaan,
Saint-Jeanin katedraaliin, kangasmuseoon, Lumière-museoon, elokuva- ja pienoismallimuseoon,
automaattimuseoon sekä silkinkutojien taloon. Vähemmän kulturelli kohde oli Part Dieun suuri
ostoskeskus. Pariisissa kohteina olivat lähinnä ihanat kahvilat ja kaupat, paikallisen ystäväni opastuksella.
Paikallisista herkuista mieleeni jäivät Pariisin Ladurée-macaronit ja Lyonin perinteikkäät bouchon-ravintolat.
Vaikka hostellissa söin itselleni melko tavanomaisen aamiaisen, alkoivat viikonloppuisin syödyt croissantit ja
muut herkut olla jopa kaltaiselleni sokerihiirelle liikaa.

Kuvani Ranskasta ei erityisesti muuttunut seitsemän viikon aikana. Ranskan kulttuuri oli minulle jo
entuudestaan melko tuttua, olihan sitä käyty läpi yhdeksän vuoden ajan ranskan tunneilla. Oli kuitenkin
mukava päästä enemmän sisään kulttuuriin pelkän kirjojen lukemisen lisäksi. Poskisuudelmat, pienempi
henkilökohtainen tila, small talk ja ranskalainen tuttavallisuus eivät yllättäneet ujoa suomalaista.
Turistikohteissa palvelualan ihmiset tuntuivat osaavan ja mielellään puhuvan englantia, mikä oli toisaalta
mukavaa, toisaalta harmitti ranskan kielikylvyn keskeytyessä hetkellisesti. Sen sijaan monet ulkomaalaiset
ja esimerkiksi hostellin asukkaat tuntuivat puhuvat paremmin ranskaa kuin englantia, mikä oli minulle
yllätys. Samoin lokakuun lopussa Lyonin yli pyyhkäissyt kylmä aalto pääsi yllättämään. Kuvittelin pärjääväni
koko jakson ajan syystakilla, mutta vanhempieni oli tuotava mukanaan minulle talvitakki. Ranskalaiset eivät
liioittele kävellessään kaupungilla toppatakeissa; ilma on oikeasti kylmä. Yllättävää oli myös halpa ruoka:
kolmen ruokalajin menun saattoi saada viidellätoista eurolla ja annokset olivat suuria.

Pääsin jakson aikana keskustelemaan suomalaisesta kulttuurista sekä ranskalaisten että hostellissa
asuneiden ulkomaalaisten kanssa. Keskusteluissa kävi ilmi esimerkiksi sellainen perustavaa latua oleva ero
suomalaisen ja ranskalaisen kulttuurin välillä, että siinä missä ranskalaisille on tabu puhua negatiivisesti
omasta kulttuurista, etenkin ulkomaalaisille, on suomalaisten tapana olla ylpeitä omasta outoudestaan.
Esimerkiksi saunasta, avantouinnista ja salmiakista kertominen herättää ulkomaalaisissa kuulijoissa
kummastusta, ja monen mielestä mitä hullumpina meitä suomalaisia pidetään, sen parempi. Sen sai myös
todeta, että eteläeurooppalaisissa mielissä pohjoismaat sekoittuvat helposti keskenään ja niiden kulttuuria
on helppo verrata Saksaan. Hostellissa saimmekin saksalaisen ystäväni kanssa jatkuvasti kuulla siitä, miten
erilaisia ranskalaisiin tyttöihin verrattuna olimme.
Vaatetusalasta opin sen verran, että vaikka Ranska on yksi muodin huippumaista, ponnistelevat alan
yrittäjät samojen ongelmien kanssa kuin kollegansa Suomessa. Tuotannon siirtyessä halpatuotantomaihin
asiakkaat eivät halua maksaa käsityöstä sitä hintaa, minkä yrittäjä siitä joutuu pyytämään.
Mittatilauspukuja ostetaan harvoin ja vaatteen korjauttaminen maksaa monesti enemmän kuin uuden
vaatteen ostaminen kaupasta. Ajatusta käsityöstä arvostetaan, mutta maksavat asiakkaat ovat yhä
harvemmassa.

Ulkomaanjakson jälkeen uskon olevani valmiimpi lähtemään pidemmäksikin aikaa ulkomaille, esimerkiksi
töihin tai opiskelemaan. Ranskan kielen kanssa olen edelleen hieman ujo, mutta esimerkiksi

kuullunymmärtämiseni parani huomattavasti ja tästä on hyvä jatkaa, etenkin kun nyt on ihan eri tavalla
pohjaa kulttuurin ja käytännön osalta pelkän kirjaviisauden sijaan. Seitsemän viikon työssäoppimisjakso
ulkomailla näyttää myös hyvältä CV:ssä ja siitä voi olla etua tulevaisuudessa työpaikkaa hakiessa.
Ammatillisesti sain reilusti rutiinia työskentelyyni ja pääsin näkemään alaa monipuolisesti. Erityisen iloinen
olin työskentelemisestä häämessujen muotinäytöksissä, pääsemisestä mukaan mittatilauspukujen
kuvauksiin sekä jäätanssiasujen työstämisestä. Ja vaikken päässytkään juuri työskentelemään kaavoituksen
parissa, oli mukava laajentaa osaamista edes hieman myös miesten vaatteiden puolelle.

Suosittelisin lämpimästi lähtöä Lyoniin ja työssäoppimispaikkaani. Lyon on kaupunkina riittävän suuri, että
sieltä löytyy kaikki tarvittavat palvelut ja kaupat, mutta ei kuitenkaan niin suuri, että ihmisvilinässä tarvisi
koko ajan pelätä lompakkonsa puolesta. Myös kulttuurikohteita löytyy, ja opiskelijakaupunkina Lyon on
vireä ja kansainvälinen. Ennen lähtöä kannattaa ehdottomasti ottaa selvää majoitusmahdollisuuksista ja
kysyä rohkeasti apua paikalliselta oppilaitokselta, ellei halua viettää koko työssäoppimisjaksoa hostellissa.
Ranskasta vuokra-asunnon saaminen, etenkin ulkomaalaisena, on haastavaa. On hyvä myös varautua
siihen, että kortti kelpaa maksuvälineenä harvemmin kuin Suomessa. Monissa paikoissa pankkikortti
hyväksytään vasta kymmenen euron ostoksista ylöspäin, ja Visa Electron –yhteyksissä saattaa olla häiriöitä,
siis käteistä mukaan. Rahaa saa nostettua kätevästi paikan päällä automaateista, joten suuria summia
käteistä ei ole tarvetta kantaa yhdellä kertaa mukana. Myös säähän kannattaa varautua kunnolla, sillä
lämpötila saattaa jakson alussa olla hellelukemissa, mutta laskea lähelle nollaa jakson loppuvaiheessa.
Tämä on hyvä ottaa huomioon vaatteita pakatessa.
Ranskaan lähtiessä on hyvä ottaa huomioon se, että turistikohteiden ulkopuolella ihmiset eivät välttämättä
osaa englantia, joten ranskaa on hyvä opiskella ennen lähtöä. Myös Ranskan kulttuuriin on hyvä tutustua
etukäteen, mikäli ei sitä jo entuudestaan tunne. Mielestäni on myös hyvä idea lähteä kohdekaupunkiin jo
ennen työssäoppimisjakson alkua, esimerkiksi edellisenä viikonloppuna, jotta uuteen ympäristöön ja
käytäntöihin ehtii tutustua rauhassa.

Kokemukseni oli kokonaisuudessaan erittäin positiivinen. Muutama sairastelu ja näytön jääminen
tekemättä olivat oikeastaan ainoat miinuspuolet, mutta töissä ja vapaa-ajalla oli niin mukavaa, että pienet
miinukset jäävät ajatuksissa kauas taka-alalle. Tutustuin ihaniin ihmisiin ja sain viettää vuoden ikävimmän
loska-ajan ihanassa Lyonissa. Olisin viihtynyt Ranskassa pidempäänkin, ja varmasti palaan sinne
tulevaisuudessa.

