
Vaihtojakso Portugalissa, Lissabonissa 2022 

Kosmetologi 

 

Työjakso; 8.8-14.10.2022  

Työpaikka: Mandalay SPA Liberdade, Hotel Portobay Liberdade 

Rua Rosa Araujo 8, Hotel PortoBay Liberdade Lisbon 1250-195 

 

Työpaikasta: 

Paikka, jossa työskentelin on 5-tähden hotellin sisälle sijoitettu Spa. Se ei ole 

hotellin omaisuutta, vaan toimii yrityksen TopSpa:n alla. Hoitoloita yrityksessä on 

yhteensä 8, ja tämä kyseinen niistä on aasialais-teemainen. 

Työpaikkana se oli varsin mieluisa, joskin hieman vaativa. Hoitolan ulkonäkö oli 

rentouttava ja luonnollinen, päävärinä oli ruskea. Sisältä hoitolassa löydät 4 

erilaista hoitohuonetta, jotka ovat nimetty eri puolilla Aasiaa sijaitsevien 

kaupunkien perusteella, Rentoutumishuoneen Sekä Saunan, Höyryhuoneen ja 

uima-altaan. 

  



Työajat ja työtehtävät. 

Tein töitä tiistaista lauantaihin ja vapaapäivät pidin sunnuntaina ja maanantaina. 

Yleisin työaikani oli 11-18, mutta joskus 12-17. Päivääni sisältyi yksi merkitty 

tunnin lounastauko sekä itsenäiset pienemmät tauot.  

Pääosin tein hoitolassa erilaisia hierontoja; 

Rentouttavat hieronnat:  

- 30min selkä/hartia/niska/pää 

- 55min kokovartalo 

- 70min kokovartalo 

- 80/85min kokovartalo + vatsa + pää 

- 30min jalka 

Ayurveda hieronnat, abhyanga (intialainen uskomuslääkinnän muoto): 

- 30min selkä/hartia/niska/pää 

- 55min kokovartalo 

- 70min kokovartalo 

- 80/85min kokovartalo + vatsa + kasvot 

Honeymoon hieronnat: 

- 55min Lomi Lomi 

- 85min Lomi Lomi + kasvohoito 

- Kansa rituaali 

Raskaushieronnat: 

- 30min Selkä 

- 30min jalat 

Pakettihoidot (Happy Birthday, RENEW, Mothers retreatment,  Mommy & me 

jne.): 

- 55min kokovartalo + mini kasvohoito 

- 30min selkä (abhyanga) + 1h kasvohoito 

- 55min kokovartalo lapselle, äiti mukana 

Muitakin hoitoja saattoi olla, mutten ole täysin varma. 



 

Muuta tehtävää päivän aikana 

- Pyykkien vienti, kirjaaminen, uusien tuominen ja niidenkin kirjaaminen. 

- Pyyhkeiden viikkaaminen ja lajittelu, sekä huoneisiin vieminen. 

- Allastilan siistinä pitäminen. 

- Asiakkaiden vastaanottaminen ja neuvominen 

- Veden ja tarjoilujien esille laitto. 

- Teen ja keksien tarjoilu asiakkaille hoidon jälkeen. 

- Hoitolan siisteyden ylläpitäminen. 

- Hoitohuoneiden avaaminen ja sulkeminen. 

- Saunan tarkistus. 

- Pukuhuoneiden siistiminen ja lokeroiden täyttö. 

- Astioiden ja hoidoissa käytettyjen instrumenttien tiskaus. 

 

 

Asuminen: 

Asuin kahden kanssamatkustajan kanssa itse vuokraamassamme asunnossa 

Lissabonissa, Alfamassa. 



Asunto koostui kolmesta makuuhuoneesta, eteisestä, keittiöstä, olohuoneesta 

sekä vessasta. Asunto oli rakennuksen ylimmässä kerroksessa ja meillä oli upea 

näkymä isoista ikkunoista. 

Vuokra; 1125 €/kk sis. Vesi, sähkö ja kaasu. 

Vapaa-aika ja kulkeminen: 

Työmatkat kuljin kävellen tai kiireen/sateisen päivän sattuessa Uberilla. Uber oli 

muutenkin yleisin matkustustapamme jos halusimme pidemmälle, mutta 

käytimme myös busseja, metroja, sähköpotkulautoja ja junia. 

 Suurimmaksi osaksi vapaapäivämme ei osunut kohdilleen, mutta niinä päivinä 

kun muillakin oli vapaata, lähdimme kiertelemään joko lähipiiriin tai sitten hieman 

pidemmälle. Yleisin vapaa-ajan vieton kohteemme oli kauppakatu Chiado, tai 

Belem-joen varrella sijaitseva K Urban Beach Club.  

Lähdimme myös käymään Lissabonin eläintarhassa ja merimaailmassa, jonka 

jälkeen kokeilimme hissejä liukuhihnalla. 

Kävimme myös festareilla Setubalissa ystävän serkkujen kanssa. 

Kohdemaan kulttuuri ja ihmiset: 

Pelkäsin aluksi miten tulisin sopeutumaan niin sosiaaliseen ympäristöön, mutta 

nautin siitä ihan hirveästi. Pääsin tervehtimään ihmisiä poskipusuilla ja heidän 

omalla kielellään. Myös tavat keskustellessa poikkesivat: katsekontakti oli isossa 

osassa ja jonkinlainen fyysinen kosketus oli mukana keskusteluissa. 

Monen mielestä oli kiinnostavaa tavata Suomalaisia, ja joillekin Suomi oli varsin 

tuttu esimerkiksi Alkon tai formuloiden kautta.  

Joskus ihmiset pysäyttelivät kadulla ja tiedustelivat mitä kieltä mahdoimme puhua 

ja kiinnostuivat matkamme syystä, sekä siitä miten alaikäisten on mahdollista 

matkustaa ja asustella keskenään vieraassa maassa. 

Maa ja ympäristö: 

Suoraan sanottuna kesti hetki tottua siihen miten pienet ja likaiset joidenkin 

alueiden kadut olivat. Toisaalta heti kun pääsi turistin täyteisille paikoille, näytti 

siellä jo ihan erilaiselta. Rakastin Lissabonin arkkitehtuuria ja värikkäitä 

rakennuksia sekä kaduilla esiintyviä ihmisiä. 



Kokemus ja mitä opin siitä? 

Minulta kesti sopeutuminen monta viikkoa. Ensimmäisten päivien aikana olin jo 

yhteydessä kotosalle, ja katsoin lentolippuja takaisin. Tunne oli hirveä, enkä 

ollenkaan uskonut pärjääväni loppuun asti. Onneksi oman äidin ja opettajan tuki 

ja kannustaminen saivat jäämään.  

Kulttuurishokin vaihe rauhoittui vasta ensimmäisen kuukauden jälkeen, mutta 

mitä lähemmäs lähtemistä päästiin, sitä enemmän halusin jäädä. 

Koen, että asuminen ystävien kanssa vailla holhoojaa oli aluksi stressaavaa, mutta 

se kasvatti ja opetti tosi paljon, sekä valmisti jo itsenäistä elämää varten. Inhosin 

tosin miettiä ruokaa ja aikatauluttaa arkea. 

Koen kielitaitoni kehittyneen ja olen rohkaistunut sosiaaliseen kanssakäymiseen 

kun jouduin matkalla oman mukavuusalueeni ulkopuolelle. 

 

Loppukommentteja: 

Suosittelen vaihtoon lähtemistä aivan jokaiselle joka sitä edes harkitsee. Kokemus 

oli ihana ja koen olevani kulttuuririkkaampi. Tieto siitä, että toisessa maassa on 

ihmisiä, jotka odottavat paluutani lämmittää. 

Alku on hankala ja kannattaa miettiä kestääkö sen, mutta aivan varmasti se ei ole 

este matkalle. 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 


