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Työpaikalla minulle aluksi esiteltiin kauneushoitolaa, jonka yhteydessä oli myös kampaamo. Työtehtäviini
kuului kasvo-, jalka-, vartalo- ja käsihoidot, kynsien lakkaus/geelaus ja sokerointi. En päässyt tekemään kuin
yhden kasvohoidon toiselle työntekijälle, poistattamaan geelilakkauksia ja valmistelemaan kynsiä pomon
lakattavaksi. Hoitolassa on listoilla kaikkia mahdollisia hoitoja, mutta siellä ollessani sinne ei tullut muita
kuin kynsiasiakkaita, joissa pystyin auttamaan. Hoitolassa tehtiin myös ripsienpidennyksiä ja erilaisia
rusketuksia oli saatavilla. Vahaus asiakkaita kävi myös jonkin verran, itse en vahaamaan päässyt, mutta
pomoni opetti vahaustekniikan minulle. Jos en päässyt auttamaan usein siivosin paikkoja. Olin
valmistautunut siihen, että työtehtävät eivät tulisi vastaamaan odotuksiani, mutta olin tyytyväinen siihen
että silti tekemistä löytyi ja opin uutta.

Sopeuduin mielestäni maan kulttuuriin melko hyvin. Aluksi kielen aksentti tuotti haasteita, mutta parin
viikon jälkeen ymmärsin puhetta paremmin. Työkielenä toimi englanti. Työkavereiden ja asiakkaiden kanssa
kommunikointi aluksi tökki, mutta kun opin kuuntelemaan aksenttia niin opin ymmärtämään paremmin
heidän puhettaan. Eroja suomalaiseen hoitolaan olivat hoitolassa hygienia. Suomessa ollaan hygieniasta
paljon tarkempia kuin Pohjois-Irlannissa. Koin myös että irlantilaiset ovat paljon puheliaampia ja
kohteliaampia kuin suomalaiset ihmiset. Työpaikalla oli mukava ja rento tunnelma, ja työkaverit olivat
todella mukavia ja kohteliaita. Työt olivat organisoitu mielestäni hyvin, eikä ollut epäselvää mitä minun
tulisi töissä tehdä.

Vuokranmaksun minulla suoritti koulu, joten siitä minulla ei ole tietoa. Liikkuminen oli paljon halvempaa
kuin Suomessa. Julkinen liikenne kulki siellä hyvin ja paljon takseja oli aina saatavilla. Työmatkani koostui 10
minuutin bussimatkasta ja sen jälkeen kävelin noin 10 minuuttia töihin. kävellen keskustaan matka kesti n.
30 minuuttia. Host perheeni oli todella mukava, ja hirveästi sääntöjä meillä ei ollut. Jos yöllä tulee kotiin
pitää muistaa ovi lukita, eikä ilta yhdeksän jälkeen mielellään käytäisi suihkussa siitä aiheutuvan metelin
takia. Piti myös muistaa kunnioittaa muita talon asukkaita eikä esimerkiksi metelöidä myöhään illalla.
Asunto jossa asuin oli todella siisti ja muutenkin mukavasti sisustettu. Tarjolla oli aina hyvää ruokaa.

Vapaa-ajalla oli koulun järjestämää ohjelmaa, jota kautta tutustuin uusiin ihmisiin joiden kanssa vietimme
iltasin ja viikonloppuisin aikaa. Kävimme myös itsenäisesti Belfastissa, ja koulun kautta katsomassa Giants
Causewayta. Tutustuin reissulla hyvin muihin ulkomailta tulleisiin oppilaisiin, mutta en hirveästi kehenkään
paikalliseen. Myös työpaikkani pomon kanssa sovimme olevamme yhteyksissä.

Mielikuvani kohdemaasta muuttui jonkin verran hygienia tason ja hintatason puolesta. Oletin PohjoisIrlannin olevan hyvin kallis maa, mutta siellä oli samaa hintatasoa kuin Suomessa ja myöskin mielestäni
osittain halvempaa. Oletin myös siellä olevan paljon parempi hygienia, mutta kaduilla pystyi hyvin olla
sotkuista ja kujat täynnä roskiksia. Myös tiesin irlantilaisten olevan ystävällisiä, mutta yllätyin siitä kuinka
ystävällisiä ja avuliaita he oikeasti olivat.

Opin sen, että Suomessa ihmiset ovat melko hiljaista porukkaa muihin maihin verrattuna, tavatessani
ihmisiä Irlannin lisäksi Saksasta, Espanjasta ja Kolumbiasta. Opin arvostamaan myös Suomen korkeaa
hygienia tasoa. Kielitaitoni parantui paljon ja koen olevani avoimempi enkä niin ujo kuin ennen. Omasta
ammattialastani opin paljon uutta, etenkin sen mihin haluan itse erikoistua alallani. Olen nyt varma, että
olen löytänyt mieleisen alan itselleni.

Koen, että olen nyt valmiimpi työelämään ja tiedän mitä haluan tehdä. Unelmana olisi myös työskennellä ja
asua tulevaisuudessa ulkomailla ja tämä matka valmisti minua hyvin siihen. Ammatillisesti opin myös uusia
asioita ja sain intoa oppia lisää.
Suosittelisin mielelläni muille oppilaille lähtöä Pohjois-Irlantiin työharjoitteluun ja myös yleisesti ulkomaille
lähtöä työharjoittelun ajaksi. Maana Pohjois-Irlannin kieli ja aksentti on hyvin vaikea, jos ei osaa kunnolla
englantia niin suosittelisin mennä maahan, jossa olisi selkeämpi aksentti, jota olisi helpompi ymmärtää.
Ennen lähtöä mielestäni tulisi valmistautua tutustumalla kyseisen maan kulttuuriin ja asennoitua olemaan
avoin, jotta tutustuu mahdollisimman paljon muihin ihmisiin. Suosittelisin myös lähtöä yksin reissuun, yksin
lähtiessä joutuisi koko ajan puhumaan englantia ja oppisi sitä paremmin kuin sillon jos kaveri lähtisi mukaan
puhekielenä pysyisi enemmän oma äidinkieli.

