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Tämä on koulutuskeskus/ammattikoulu, joka sijaitsee lähellä Saint-Malon

rautatieasemaa. Koulu tarjoaa oppisopimuskoulutusta tarkoittaen, että heillä on

työpaikka missä harjoitella tietyn alan koulutusta koulun ohella. Työpaikat myös



maksavat heille palkkaa. Oman opintoalan lukujärjestys meni niin, että ollaan viikon

koulussa ja pari viikkoa työpaikalla. Koulupäivät olivat pitkiä. Kello 7.55 piti olla jo

koululla ja ensimmäinen oppitunti alkaa tasan kello 8. Koulupäivät päättyivät yleensä

kello 17. Lounasaika alkoi kello 12 jälkeen ja se kestää tunnin. Koulussa ei ole

opiskelijaravintolaa/ruokalaa vaan kahvila huone. Sieltä löytyy juoma-automaatti ja

mikroja, jossa voi lämmittää omia eväitä. Koulussa käsiteltiin perus oppiaineita

omaan alaan liittyen eli mm. Äidinkieltä, matematiikkaa, kosmetiikan kemiaa,

laitteiden teoriaa, englantia, kauneushoitolan hallintoa jne. Varsinaista käytännön

opiskelua oli pari päivää viikosta, josta joko aamu päivä tai iltapäivä oli harjoittelua.

Opetus oli siis kokonaan ranskaksi, mutta esim. englannin ja käytännön harjoittelun

tunneilla pystyin hyvin kommunikoimaan englanniksi opettajien kanssa. Välillä tuntui

turhauttavalta vain istua oppitunneilla kun ei saa suurimman osaksi mistään selvää,

mutta onneksi pääsin osallistumaan tunteihin tekemällä tehtäviä yhdessä luokan

kanssa. Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että näiden tuntien avulla minun ranskan

kielen kuullun ymmärtäminen ja sanasto on huomattavasti laajentunut ja kehittynyt.

ESTHETIC CENTER SAINT-MALO

Hoitola sijaitsee Saint-Malossa Saint Servain Marie kaupunginosassa. Esthetic

Center on kauneushoitola ketju, Beauty Success:in tytäryhtiö, jonka hoitoloita on

ympäri Ranskaa. Esthetic Centerin konsepti on antaa kosmeettisia hoitoja naisille ja

miehille edullisesti. Heillä on slogan “ Beauty Institute For Her & Him, At A Low

Price”. Hoitola tarjoaa karvanpoistoa kuumavahalla ja laserilla, kasvo- ja

vartalohoitoja, rentouttavia hierontoja, geelikynsiä, manikyyrejä sekä pedikyyrejä.

Heillä on oman brändin tuotteita, joita käytetään monissa hoidoissa. Pedikyyreissä ja



geelikynsissä he käyttävät muun brändin tuotteita. Hoitolassa missä olin, tarjoaa

myös ripsienpidennyksiä, ripsien- ja kulmakarvojen kestovärjäystä sekä

kulmakarvojen laminointia. Tämä kauneushoitola ketju tarjoaa jatkuvasti erilaisia

markkinointia ja tarjouksia hoitoihin. Heillä on käytössä maksullinen kanta-asiakkuus

järjestelmä, josta saa hoitoja paljon edullisemmin.

TYÖTEHTÄVÄT

Työtehtäviäni työpaikalla olivat hoitolan siisteyden ja tuotevaraston ylläpitäminen,

hoitojen tekeminen asiakkaille. Asiakkaiden vastaanottaminen, tervehtiminen ja

hyvästely yms.. Minua perehdytettiin aika hitaasti, mutta se johtuu siitä, että

perehdyttäjällä/kollegoilla oli omia asiakkaita ja olin joka kolmas viikko koulussa.

Aluksi katselin hoitoja ja otin muistiinpanoja. Sain tehdä hoitoja asiakkaille ehkä pari

kertaa viikossa. Minulle avattiin ajanvarauslista vasta loppuviikolla, mutta

asiakasmäärä pysyi samana. Opettelin heidän hoitomenetelmiä ja laitteiden käyttöä.

Niiden oppiminen ei ollut kovin vaikeaa, koska olen oppinut suurimman osan niistä jo

Suomessa esim. Samankaltaisten laitteiden käyttöä. Välillä kun oli kiireisiä päiviä,

pääsin auttamaan kollegoita asiakkaiden kanssa esim. Manikyyrien tekemisessä tai

kuuma vahauksessa. Eniten hoitoja mitä tein olivat hieronnat ja kasvohoidot, koska

tykkään niiden tekemisestä ja kollegat suosivat eniten kuuma vahauksia ja kynsien

tekoa. Työajat minulla oli siellä maanantaista perjantaihin kello 10-17 tai 18 saakka.

Riippuen asiakkaiden määrästä. Välillä 7-8h tunnin päivät kuluivat siellä istuen,

siivoten ja hoitoja katselemalla. Lounastauko oli joko kello 13 tai 14 aikoihin ja ne

kestää vähintään tunnin.



SOPEUTUMINEN JA RANSKAN KULTTUURI

Sopeutuminen uuteen kaupunkiin ja ranskalaiseen kulttuuriin ei tarvinnut kovin

paljon aikaa. Olin jo ennen lähtöä tutustunut kaupunkiin ja ranskalaiseen kulttuuriin

netistä. Pidin tärkeänä, että tunnen esim. ruokailun etiketit, kommunikoinnin, asioita

mitä kannattaa ja ei kannata tehdä Ranskassa. Ranskassa käytetään usein

muodollista kieltä tuntemattomien ja vanhempien ihmisten kanssa. Itse käytin sitä

aina asiakkaiden, opettajien ja työnantajan kanssa ellei erikseen myönnetä

epämuodollinen kommunikointi. Epämuodollista kommunikointia on kavereiden ja

todella tuttavien kanssa. Ranskan kielen perusteet olen opiskellut jo B2 kielenä

peruskoulun 8-luokasta saakka. Tällä hetkellä opiskelen sitä itsenäisesti Duolingo

ssa. Alussa kommunikointi ranskaksi oli vähän hankalaa, koska pääsin oikeasti

käyttämään sitä kieltä kunnolla ekaa kertaa. Välillä kun tuli hetkiä, kun ei ymmärretä

niin sekoitamme englantia ja ranskaa tai sitten otamme kääntäjän esille. Työ- ja

koulukavereiden kanssa käytimme paljon kehon liikkeitä ja erilaisia äänteitä

ymmärtämiseen, mikä oli tosi huvittavaa. Asiakkaiden kanssa käytin usein englantia,

mutta yritän aina ensiksi kommunikoida ranskaksi. Minulla on käynyt usein tuuria,

että omat asiakkaat osaavat puhua englantia tietyn verran. Toisaalta minun tekemiin

hoitoihin ei kuulu paljon juttelemista, sillä minun työni oli tehdä rentouttavia hoitoja.

Kulttuurieroja oli, mutta kulttuurishokkeja ei oikeastaan syynä se, että olin jo alussa

tutustunut kulttuuriin. Jonkinlaisia yllätyksiä tuli ehkä enemmän koulusta ja hoitolasta



liittyen esim. erilaisiin käytäntöihin kuin suomessa. Tässä koulussa missä olin niin

jaettiin vielä todella paljon kaikenlaisia monisteita, kuin sitten suomessa useimmat

koulut käyttävät jo digilaitteita. Tärkeintä oli kuitenkin koko ulkomaanjakson aikana

on pitää mieli avoimena ja halua oppia aina lisää toisesta kulttuurista.

ASUMINEN

Majoituin Habitat Jeunes Patrick Varangot Centerissä. Siellä on järjestö, joka tarjoaa

16-25 vuotiaille nuorille majoituksia vuokralla. Majoituspaikka oli asuntolan tapainen.

Kaikilla oli omat kalustetut huoneet, joissa on omat kylpyhuoneet. Keittiö jaetaan

asukkaiden kesken. Rakennuksesta löytyy myös ravintola/ruokala, jossa tarjotaan

aamupalaa, lounasta ja illallista. Asumisen vuokraan sisältyi aamupala joka päivä ja

yksi lämmin ruoka eli joko lounas tai illallinen. Kuukausittainen vuokra oli 491.73€ ,

jonka hintaan sisältää 318.73€ huoneesta, 158€ ruokailupaketti ravintolasta ja 15€

osallistuminen järjestön aktiviteetteihin. Omasta mielestäni vuokra oli kallis

verrattuna heidän tarjoamaan huoneen

laatuun. Järjestö Logement Habitat Jeunes

järjestää arkipäivisin asukkaille kaikenlaista

tekemistä kuten retkiä, kokkailua, liikuntaa ja

pelejä. Asuminen siellä mahdollisti minua

tutustumaan paikallisiin ja saamaan

kavereita, mitä toivoinkin tapahtuvan jakson

aikana. Sain sieltä todella hyviä kavereita,

joita haluan tavata uudestaan tulevaisuudessa.



Liikkuminen työpaikalle ja kouluun meni lähiliikenteen bussilla. Matkaa TJK-paikalle

on 4,1 km ja koululle 3,1 km. Rautatieasemalla oli lippuautomaatti, josta sai ostettua

ns. bussikortin, jota voi sitten ladata aina kun tarvitsee.  Vilkkaan liikenteen takia

suosin enemmän bussilla menemistä kuin kävelyä. Tykkäsin kuitenkin kävellä rantaa

pitkin vanhaan kaupunkiin nimeltä Intra Muros. Matka majoituspaikasta vanhaan

kaupunkiin kestää kävellen noin 20-30 min niin siinä sai samalla hyvin liikuntaa.

VAPAA-AIKA

Vapaa-aikaa minulla oli aina viikonloput ja ne vietin tutustumalla uusiin paikkoihin.

Viikonloppuisin ei saanut ruokaa majoituspaikan ravintolasta, joten söin usein ulkona

ravintoloissa. Intra-Muros oli täynnä monipuolisia vaateliikkeitä, tuliais-,

lahjatavarakauppoja, ravintoloita, kahviloita, baareja ja paljon kaikkea. Bussilla pääsi

myös kauppakeskukseen ja isoihin kauppoihin, jotka sijaitsivat hieman kaupungin

ulkopuolella. Intra-Murossa on mahdollisuus kävellä sen seiniä pitkin, joka on noin 2

km pitkä ympyrä. Sieltä löytyy myös paljon historiallisia kohteita kuten Jacques

Cartierin patsas. Hän on siis historiallinen ranskalainen tutkimusmatkailija, joka on

yksi kanadan löytäjistä. Hän on syntynyt ja kuollut Saint-Malossa. Vapaa-aikaa vietin

uusien kavereiden kanssa ja heidän kanssa tutustuimme uusiin ihmisiin.

Koulu järjesti myös matkan Pariisiin kauneus tapahtumaan, joka painottui enemmän

hiustenhoitoon ja parturi-kampaamoon. Messun järjesti MCB by Beauty Selection



Paris. Pääsin mukaan retkelle koulun hiuspuolen kanssa. Osallistumismaksu oli 20€.

Menimme Pariisiin bussilla, jonka matka kesti melkein 4h, jos lasketaan mukaan

pysähdykset. Siellä oli hiustaiteen kilpailuja ja näytöksiä, jossa Ranskassa kuuluisat

taiteilijat näyttävät lavalla miten he tekevät heidän upeita kampauksia malleille.

Tapahtuma oli messun tapainen. Siellä oli paljon isoja hiusten hoidon yrityksiä kuten

L’oreal Paris, Luxéol ja Schwarzkopf. Tapahtuma oli hyvin mielenkiintoinen.

TIIVISTELMÄ, LOPPU AJATUKSIA
Ulkomaanjakso oli kokemusrikas. Pakko sanoa, että

olen todella ylpeä itsestäni, kun uskaltauduin ottamaan

tämän mahdollisuuden. Matkustin ensimmäistä kertaa

yksin ulkomaille. Jakson aikana oli ylämäkiä ja

alamäkiä, mutta niistä selviytyy. Enimmäkseen jäi

todella hyviä muistoja ja sain kavereita, joita tulen

ikävöimään. Pidin mielen aina avoimena ja suhtauduin

asioihin positiivisesti. Koti-ikävää oli aluksi hieman,

mutta piti vain muistuttaa itseään, että miksi tälle

seikkailulle oli lähtenyt.

Suosittelen vahvasti menemään ulkomaan jaksolle, jos

on edes vähänkään pientä kiinnostusta. Vinkkejä mitä voin antaa on, että ole avoin

ja kärsivällinen muita kohtaan. Omalla kohdalla paikallisilta kesti hetki lämmetä

ulkomaalaisiin, mutta hyvänä jäänmurtajana on opiskella kohdemaan kieltä ja kysyä

vaikka heidän kulttuuristaan. Paikalliset pitävät siitä, että olet vaivautunut itse

tutustumaan heidän kulttuuriin ja kieleen. Kannattaa olla rohkeutta kokeilla uusia

asioita kuten vaikka paikallista ruokaa. Jos lähdet yksin niin kehität myös taitoa olla

itsenäinen, mikä on mielestäni hyvin tärkeä taito. Suosittelen lähtemään yksin tai

vaikka kaverin kanssa, jos tuntuu liian pelottavalta. Kannattaa nauttia jokaisesta

hetkestä mitä saat sieltä. Olen todella kiitollinen, että toivomani kohdemaa toteutui ja

muutenkin tästä koko matkasta.

Bon voyage et bon courage kaikille matkaan lähtijöille !


