Ulkomaanjakson raportti
Opiskelija, Kauneudenhoitoala
Max&Mirelle, 35100 Maspalomas, ulkomaanjakson kesto oli 10 viikkoa.
Työpaikka ja työtehtävät
Työpaikka oli kampaamo ja kauneushoitola, melko pieni ja kotoisa paikka.
Työtehtäviäni oli siivous, jalka- ja käsihoidot, minut opetettiin tekemään siellä
rakennekynsiä, vahauksia, ja erilaisia hierontaliikkeitä joten tein myös niitä.
Odotin että hoitolassa olisi tehty myös kasvo- ja vartalohoitoja, mutta selvästi ne
eivät ole kovin suosittuja hoitoja sielläpäin.
Töissä oli myös todella leppoinen tunnelma, jos ei ollut asiakkaita mentiin
aurinkovarjon alle juomaan kahvia ja juttelemaan, tai minulle tehtiin kaikennäköisiä
kampauksia, värjäiltiin hiuksia ja laiteltiin kynsiä.
Työpaikkaan ja kulttuuriin oli helppo sopeutua, kaikki ihmiset ovat niin avoimia,
iloisia ja pirteitä. Työpaikalla minut otettiin heti avoimesti vastaan ja tulin erittäin
hyvin toimeen kaikkien työntekijöiden kanssa. Viihdyin hyvin heidän seurassa ja
juttua riitti.

Puhuin töissä enimmäkseen englantia, ruotsia silloin tällöin, viimeiset kaksi viikkoa
paljon suomeakin kun suomalaiset turistit alkoivat tulemaan. Minulle yritettiin
opettaa italiaa ja saksaa, espanjaa jopa opinkin jonkun verran.
Joskus kun vuorossa oli työkaverini, joka puhui vain espanjaa, niin välillä saattoi
olla pieniä kommunikointivaikeuksia, mutta yleensä pääsimme
yhteisymmärrykseen asioista eleillä ja Google-kääntäjän avulla.

Eroja työpaikassa suomalaiseen työpaikkaan oli KAIKKI. Suomessa kaikki on
todella tarkkaa työaikojen mukaan ja millaisen kuvan tuo asiakkaalle. Kanarialla ei
haitannut jos oli hiukan myöhässä töistä, taukoa sai pitää kunhan ei ollut asiakasta,
eli huonoimpina päivinä saatoimme vain istua ottamassa aurinkoa ulkopuolella kun
ei asiakkaita ollut näkyvissä. Hygienia on ehkä suurin eroavaisuus, sehän ei ole
niin hyvä siellä.
Ruokatauoilla kävimme hakemassa lähikaupasta jotain tai tilasimme pizzan
viereisestä ravintolasta. Asiakkaat otettiin aina iloisesti vastaan ja heidänkin
kanssaan puhuttiin kaikki maailman asiat läpi.
Asuminen ja kulkeminen
Minulla ei ollut varsinaista vuokranmaksua, koska asuin ystäväni vanhempien
luona, joiden kanssa vain sovimme tietyn hinnan joka koostui minun siellä
asumisesta, syömisestä ja vedestä, jonka sitten maksoin heille.
Jouduin harvoin kulkemaan työpaikalle omatoimisesti, sillä saimme melkein joka
aamu kyydin ystävän vanhemmilta töihin. Jos jouduin joku päivä kulkemaan
bussilla niin se maksoi alle 2,00 € ja busseja kulki n. 20 min välein. Gran Canarian
bussiliikenne onkin verrattavissa Helsingin kulkumahdollisuuksiin.
Vapaa-aika
Vapaa-ajalla tykkäsimme käydä ostoksilla, kierrellä keskustassa, kokeilla eri
ravintoloita tai mennä rannalle.
Tutustuin moniin erilaisiin ja eri maista tulleisiin ihmisiin, joka on todella
mielenkiintoista.
Mitä opin
Minulla ei ollut oikein tietynlaisia odotuksia maasta, tietysti palmut, sininen vesi,
lämpö ja koko ajan paistava aurinko vastasivat mielikuviani.
Opin arvostamaan Suomen hygieniaa, kunnollisia työvälineitä, ja ihania
tuotesarjoja.
Yleisesti ulkomaanjakso kasvatti minua henkisesti, koska kokonaan uusi työpaikka,
missä ei ole ihmisiä ketä tunnet, he eivät puhu samaa kieltä kuin sinä, eli piti osata
sopeutua nopeasti ja ottaa mallia heidän tavoistaan.
Suosittelen todella lämpimästi tätä aluetta ja erityisesti tätä paikkaa. Kannattaa
lähteä jos sitä on harkitsemassa, se on niin hyvä tilaisuus.
Vinkkini on lähteä avoimin mielin!

