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Kauneusala
Veera:
Olin luokkalaiseni Annin kanssa Virossa 9 viikkoa työharjoittelussa. Annin piti ensiksi lähteä
toisen kaverin kanssa mutta hänen peruttua minä lähdin kahden päivän varoitusajalla hänen
mukaan. Ensiksi piti olla niin, että Anni on Virossa koko 9 viikkoa ja minä vain 5, mutta viihdyin
siellä sen verran hyvin että päätin olla koko 9 viikkoa. Koulun kautta saimme majoituksen ja
harjoittelupaikan. Apurahaa tuli noin 1200e Erasmus+ kv-vaihto-ohjelman kautta. Apurahaa
varten pitää tehdä Moodlessa muutamat kv-vaihtoon liittyvät tehtävät, käydä lähiopetustunnilla
ja täytellä hieman papereita. Mielestäni se on sen arvoista, sillä apuraha riittää hyvin ulkomailla
elämiseen jos ei törsäile turhiin juttuihin rahaa. Ulkomailla asuminen on erittäin hieno kokemus.
Siinä oppii ratkomaan ongelmatilanteita, asumaan yksin/kaverin kanssa, oppii uusia paikkoja ja
vaikka mitä muuta. Vaikka välillä ei menisikään kaikki putkeen, kyllä aina selviää. Viro oli helppo
kv-vaihtokohde, sillä sieltä pääsee laivalla pois viikonlopuksi Suomeen jos haluaa. Näin teimme
Annin kanssa melkein joka viikonloppu...
Majoituspaikkamme oli Teko Hostel. Se sijaitsi vain 25min kävelymatkan päässä satamasta,
jossa työpaikkamme oli. Työpaikkamme oli oppilaskauneushoitola, joka oikeaa nimeä emme
koskaan saaneet selville. Paikka oli remontissa, joten teimme hoidot tilapäisessä huoneessa,
joka ei ollut niin hieno kun olisi voinut olla.
Meidän lisäksi siellä oli muutama muukin opiskelija, jotka olivat samaa aikaa siellä kylläkin vain
kaksi viikkoa. Loppuaika olimme Annin kanssa kahdestaan.
Asiakkaita ei ollut mielestämme tarpeeksi vaikka meitä olikin vain kaksi. Parhaimmassa
tapauksessa molemmilla oli kaksi asiakasta päivässä, mutta yleensä vain yksi. Joskus ei
ollenkaan, joskus yksi asiakas molemmille puoliksi. Enimmäkseen asiakkaat tulivat jalka- tai
kasvohoitoon. Hinnat ovat todella halvat verrattuna Suomeen. Laatu ei kyllä vastaa Suomen
tasoa, sekä hygienia ei ole paras mahdollinen. Työpäivät olivat n. 4h, sillä meidät lähetettiin
takaisin kotiin jos ei ollut sen jälkeen asiakkaita jotka tulisivat ilman ajanvarausta.
Vapaa-ajallamme yleensä kävimme kaupassa töiden jälkeen tai ulkona syömässä. Päiväunet
kuuluivat usein myös iltapäiväämme. Joskus kävimme ulkoilemassa vanhassa kaupungissa tai
muuten vain lenkillä. Harvemmin kokkasimme itse ruokaa, joten valmisruuat ja ulkona syömiset
tulivat tutuiksi. Se on tietenkin kalliimpaa kuin että tekisi itse ruuat. Meillä ei ollut uunia käytössä
hostellissamme, joten se vaikeutti kokkaamista. Huoneemme oli ihan sopivan kokoinen ja siellä
kävi siivooja joka viikko. Tulimme Annin kanssa hyvin toimeen, emme riidelleet tai kinastelleet
kertaakaan. Matkaan kannattaa ottaa mukaan sellainen henkilö, kenen kanssa tulee hyvin

toimeen ja jaksaa olla seurana, tai sitten kannattaa mennä ihan yksinkin.
Suosittelen ulkomaille lähtemistä työharjoittelun ajaksi, sillä se on hieno kokemuslisä
työelämään sekä myös itsenäistymiseen. Opit paljon uutta maan kulttuurista ja kielestä.
Anni:
Olimme Tallinnassa lähellä keskustaa. Asuimme asuntolassa jossa oli muitakin Erasmusopiskelijoita. Olosuhteet olivat ihan hyvät ja pystyi elämään normaalisti. Välillä oli hankalaa
kielimuurin takia asuntolassa. Kiertelimme Tallinnaa lähinnä ja pari kertaa oltiinkin vähän
hukassa. Kävimme monissa ravintoloissa, sillä meiltä puuttui keittiövälineitä ja jääkaappi oli
yleinen ja aina täynnä. Löytyi monta hyvää paikkaa. Työharjoittelupaikka sijaitsi satamassa.
Meidän kanssa oli alussa muutamia viro-venäläis-naisia/-tyttöjä, mutta suurin osa ajasta olimme
kahdestaan. Asiakkaita oli vähän ja suurin osa töistä oli manikyyreja, kasvohoitoja, jalkahoitoja
tai kestovärjäyksiä. Asiakkaat olivat pääosin suomalaisia kanta-asiakkaita. Tulimme hyvin
toimeen työnantajan ja opettajan kanssa. Säännöt olivat rennot, mutta päivät tuntuivat pitkiltä ja
tylsiltä vähäisen asiakasmäärän takia. Pääsimme usein aikaisemmin töistä koska ei ollut
asiakkaita. Oli ihan hyvä kokemus mutta siitä jäi puuttumaan jotain. Kivassa paikassa koska
kävellen pääsi joka paikkaan. Englannilla pärjää ja suomella vielä paremmin. Jotkut ei
välttämättä ymmärrä. Suosittelen ulkomaanvaihtoa.

