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▪ Suoritin top-jaksoni espanjassa, torreviejassa ja 

olin koko harjoittelun ajan samassa työpaikassa. 

Hain espanjaan töihin, koska äitini asuu

espanjassa ja se tuntui helpommalta

vaihtoehdolta.

▪ Työpaikkani oli nimeltään

kauneushoitola Maibeauty ja hoitola sijaitsee

lähellä torreviejan keskustaa la zenialla orihuela

costalla.

▪ Hoitola on pienellä ostarilla, jossa on 

pääsääntöisesti ruokapaikkoja ja 

muita hoitoloita/parturikampaamoita.
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▪ Hoitolan omistaa Mai Flytström ja hän on kosmetologi, sertifioitu ripsi- ja 

kynsiteknikko, PhiBrows artisti ja LCN plasma pen artisti.

▪ Main lisäksi kauneushoitolassa työskenteli viisi yksityisyrittäjää. Joh ja 

Sari- Maria työskentelevät siellä Parturi-kampaajina, Juha ja Anne 

urheiluhierojina ja Arja on kosmetologina.

▪ Kaikki heistä työskenteli "omaan" kassaan Main vuokratiloissa.
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Hoitolan sisätilat
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kassa
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Tuotehyllyt
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kynsipiste
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Meikkauspiste
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hoitohuone
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Hoitohuone
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Toinen hoitohuone
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Tuotteet ja palvelut:

▪ Käytimme casmaran tuotesarjaa

pääsääntöisesti hoidoissa.

▪ Muita tuotteita mm. Sr signature, 

ekopharma, peclavus ja youngliving.

▪ Kestolakkauksien tekemiseen käytimme

loveness merkkistä tuotesarjaa.

▪ Myimme myös asiakkaille suomalaisia

tuotteita kuten wennbergin

magneettiripsiä ja 

puhdistamon superfood tuotteita.
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▪ Hoitoja joita tein:

▪ Kasvohoidot; timanttihionta, ultra-ääni, 

mekaaninen ihonpuhdistus, radiofrekvenssi ja peruskasvohoito.

▪ Jalkahoito/pedikyyri

▪ Käsihoito

▪ Kestolakkaus

▪ Ripsien- ja kulmien värjäys sekä muotoilu



z Käsihoito paikka
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Jalkahoito paikka
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Timanttihionta laite vasemmalla puolella ja 
oikealla puolella on ultra-äänilaite



z Hygienia

Toimintavat oliva melkeinpä

samanlaiset kuin suomessa, 

kyseessä kuitenkin suomalainen

yritys niin hygieniasta huolehdittiin

kyllä.

Jotkut asiat kuitenkin erottui

suomesta, esim pesimme kaikki

välineet samassa paikassa ja 

samoilla tiskiharjoilla.

Putsasimme kuitenkin lattiat

kerran viikossa ja huolehdimme

paikat aina hoidon jälkeen

puhtaaksi ja desinfioimme ne.
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Työajat

Työajat olivat pääsääntöisesti kello 10-17, maanantaista torstaihin ja 

perjantaisin kello 10-15.

Tein töitä niinkuin niitä oli eli jos ei ollut yhtään asiakasta jonain

päivänä niin silloin oli vapaa.

Timman kautta oli helppo katsoa varattuja/peruutettuja aikoja.

Töihin menin omalla autolla itse tai minut vietiin töihin. Työmatka oli

jotain 25 kilometriä riippuen mitä kautta töihin meni. 

Moottoritien varrella oli tietullimaksut 2,20 euroa, joten käytin yleensä

maksutonta tietä.
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Meillä oli käytössä

nettiajanvaraus.

Timman kautta pystyi

varaamaan ajan todella

helposti.
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Timma - ajanvaraus
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Click to add text

Nettisivut löytyvät osoitteesta
https://www.maibeauty.fi/

https://www.maibeauty.fi/
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Asiakkaat olivat pääasiassa suomalaisia (n.80%), mutta

kyllä meillä kävi myös ulkomaalaisia.

Tein paljon suomalaisia asiakkaita mutta tein myös

muutaman kerran espanjalaisille ja englantilaisille hoitoja.

Asiakkaita oli oikeastaan laidasta laitaan 14v. - 80v. niin

miehiä kuin naisiakin

Sain vakioasikkaita hyvin nopeasti, jotka kävivät vähintään

kerran viikossa minun hoidoissani. 

Myöskin työkaverit sanoivat, että moni asiakas halusi tulla

juuri minun hoitoihini, mutta kaikki eivät päässeet, koska

ajat menivät todella nopeasti.

Asiakaskunta
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Hinnasto
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23.11 tein ehotuksen ja kosmetiikkaneuvonnan näytöt.
Tässä meikit joita käytin ja magneettiripsiä, joita myytiin
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Meillä oli myös liikkeen avajaiset 7.12
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Vapaa-aika

Vapaa-ajalla olin kotona aika paljon, mutta välillä kävin shoppailemassa

tai muuta sellaista.

Aikalailla tein samoja asioita, kuin yleensä kun olen äitini luona, joten

tämä reissu ei poikennut oikeastaan mitenkään muista kerroista.

Välillä jopa kun pääsin töistä menin toisiin töihin, eli äitini kanssa.

Joskus viikonloppuisin käytiin työporukalla ulkona juhlimassa, ja tutustuin

paljon uusiin ihmisiin ja sain kavereita myöskin työkavereista.

Paljon näin myös vanhoja tuttuja.
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Kaikki hoidot yhteensä

▪ Jalkahoitoja 40 kpl

▪ Timanttihionta kasvohoitoja 33 kpl

▪ Ultra-ääni kasvohoitoja 14 kpl

▪ Kestolakkauksia 12 kpl

▪ Peruskasvohoito 9 kpl

▪ Käsihoito 8 kpl

▪ Mekaanisia ihonpuhdistuksia 8 kpl Yhteensä: 128

▪ Ripsien- ja kulmien värjäys sekä muotoilu 4 kpl

▪ Radiofefkvenssiä 1 kpl
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Paikkana hoitola oli viihtyisä, pidin siellä
työskentelystä ja sain kaikista työkavereista ystäviä.

Suosittelen kaikille lähtemään vaihtoon jos suinkin
onnistuu, koska kokemuksena tämä oli mahtava.

Tykkäsin erittäin paljon ja lähtisin uudestaan.
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Mai Beauty Tiimi
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Tehnyt: Matilda Toropainen Kospt17


