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Olin työssäoppimassa Helmi Beauty salonissa Espanjan Fuengirolassa. Helmi oli salonki, josta sai 

kosmetologi-, hieronta- ja kampaamo palveluita. Työtehtäviini kuului siivoaminen, pyykkienlaitto, 

asiakaspalvelu, hiustenleikkaus, -hoidot ja-värjäys, permanentti, kampaukset, ripsien ja kulmien värjäys. 

Opin paljon uutta joka osa-alueesta, koska kaikki työmme tarkastettiin. Opin myös puhumaan englantia 

sujuvammin ja joitain sanoja espanjaksi. 

 

Kulttuurierot huomasi työajoissa - liikkeemme aukesi vasta kymmeneltä. Meidän liikkeessämme 

ei vietetty siestaa, mutta monissa muissa paikossa päivällä liikkeet ovat pari tuntia kiinni. Hinnat ovat 

huomattavasti alhaisemmat kuin Suomessa. Työkielenä oli pääosin suomi ja englanti. 

Käytännön järjestelyt: vuokra mentiin maksamaan liikkeeseen, josta asunto on vuokrattu 

ensimmäisenä arkipäivänä. Vuokra oli 700 euroa kuukaudesssa ja vesi ja sähkö piti maksaa erikseen. 

Ruoka Espanjassa oli halvempaa kuin Suomessa. Liikkuminen oli helppoa, sillä asuin keskustan, rannan ja 

työpaikkani lähellä niin kävellen pääsi joka paikkaan. Asuntoni sijaitsi ihan juna-aseman vieressä ja 

bussikadun lähellä. Juna lentokentälle maksoi vain 3 euroa. Asunnossa oli perussäännöt, että pitää pitää 

siistinä eikä saa olla eläimiä eikä tupakoida. Asunnossa oli pesukone, pyyhkeet, astiat, peitot, tyynyt ja 

lämpöpatteri. Asunnossa oli todella kylmä ja sistus oli mielenkiintoinen. 

          Vapaa-ajalla riitti paljon tekemistä kävin syömässä työkavereideni kanssa ja shoppailemassa. 

Siskoni ja hänen miehensä tulivat käymään ja vuokrasivat auton niin käytiin lähikylissä kuten 

Benalmadenassa ja Marbellassa. Tutustuin paljon eri-ihmisiin ja vietin vapaa-aikaa heidän kanssaan. 

Enimmäkseen muiden työharjoittelijoiden kanssa, mutta myös paikallisten. Sain työkavereistani todella 

hyviä kavereita ja aion mennä käymään kesällä Fuengirolassa moikkaamassa heitä. 
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Kuvani kohdemaasta ei pahemmin muuttunut. Kokemuksen kautta opin että suomen kulttuuri 

on paljon tiukempi espanjassa on rennompi ilmapiiri. Espanjalaiset ovat paljon helpommin lähestyttäviä 

kuin suomalaiset. Espanjassa suomalaiset ovat myös paljon helpommin lähestyttäviä. Uskon että se 

johtuu siitä siellä on niin paljon eläkeläisiä ja lomalaisia uudessa maassa ihmiset ovat avoimempia ja 

ihmisillä on yhteistä puhuttavaa.  Omasta alastani opin sen että hintoja voi pitää huomattavasti 

alhaisimpana koska on pienemmät kulut.  

 

 

 

Ulkomaan jakson avulla saan valmiuksia yksinasumiseen ja ulkomaille muuttamiseen ja sain 

verkostoiduttua ihmisten kanssa Espanjassa joten esim. työnsaanti siellä on helpompaa. 

Suosittelisin muille opiskelijoille lähtemistä Fuengirolaan ja erityisesti Helmi beauty salon 

liikkeeseen. Siellä on hyvä opetus ja asiakkaita riittää.  

 

 


