
Työharjoittelu Ranskassa 

 

Lähdimme puuosastolta neljän tytön voimin Ranskan Lyoniin viiden viikon työharjoitteluun. Ennen lähtöä olin 

käynyt kesäyliopiston ranskan alkeiskurssin ja etsinyt netistä tietoa kaupungista. Työharjoittelun ajan 

majoituimme kahdessa eri paikassa, hotellissa ja hostellissa. Työpaikat meille jaettiin vasta paikan päällä, kun 

vastaanottavan koulun opettajat tutustuivat meihin sekä tietoihimme ja taitoihimme. Minulle annettiin ainoa 

työpaikka, jossa puhuttiin pelkästään ranskaa. 

 

 

Näkymää hostellin terassilta 

 

 

Hostellin ”ruokala”-aula

Ensimmäisenä päivänä kävimme ensin vierailemassa kaikilla työpaikoilla ja iltapäivällä menimme jokainen omaan 

työpaikkaamme. Minun työpaikallani ei ollut muita työntekijöitä, vain yrityksen omistaja itse. Hän ei siis puhunut 

englantia, joten jouduimme tulemaan toimeen ranskalla, sanakirjan avulla. Tässä yrityksessä entisöitiin 

huonekaluja. Entisöitävät kalusteet olivat pääosin asiakkaitten, eli niitä ei kunnostettu myyntiä varten. Joissakin 

huonekaluissa oli jopa sarvea ja norsunluuta. Työpaikallani en myöskään saanut kuvata, koska huonekalut olivat 

vanhaa designia, eikä esimieheni halunnut, että niitä kuvataan mahdollisen kopioinnin takia. Entisöinnissä 

käytettiin hyvin perinteisiä työtapoja, eikä työpaikalla edes ollut kovin paljon koneita. Liimoina käytettiin mm. 

luuliimaa, joka lämmitettiin vesihauteessa ja kaloista tehtyä liimaa. Luuliiman voi tarvittaessa lämmittää 

uudestaan, ja saada liimasauman auki. Talttaa ja mattopuukon teriä käytettiin paljon, sekä käsipuristimia. 

Esimieheni kävi myös Lyonin oikeustalolla suorittamassa työtehtäviä. En voinut mennä hänen mukaansa, koska 

siihen olisi tarvittu kaikenlaisia lupia ja muita virallisia papereita, joten sain pari ylimääräistä vapaapäivää. 

 

Entisöintiin kuului esimerkiksi lohjenneiden viilujen paikkaaminen tai rikkoontuneiden liitosten korjaus. Joskus 

myös korjattiin värisävyjä ja uusittiin kuluneita pintoja. Toisinaan pintamateriaali (viilu tai vaikka sarvi) oli lähtenyt 

irtoamaan ja se piti liimata uudestaan. Työpaikalla oli hyllyt ja laatikot täynnä erilaisia osia vanhoista 

huonekaluista. Esimerkiksi jalkoja, lukkoja avaimineen, saranoita. Mikäli varastoista ei löytynyt vaikkapa sopivaa 

saranaa, se valmistettiin hitsaamalla valmiita osia yhteen. 

 

Aluksi auttelin esimiestäni hänen työssään ja tein perushommia, kuten hyllyjen listoitukseen ja viiluttamiseen 

liittyviä tehtäviä. Koska melkein kaikki työt tehtiin käsin, olivat nämäkin tehtävät tavallaan uusia minulle. Listat 

höyläsin samaan paksuuteen hyllyjen kanssa käsihöylällä. Viilut sahattiin pienellä (moottorittomalla) viilusahalla 

suoraa vastetta apuna käyttäen. Viilumatot liimattiin kaikkiin kolmeen hyllyyn samanaikaisesti vakuumipussia 

käyttäen, kaloista tehdyllä liimalla. Harjoittelin viilusahan käyttöä tekemällä pienen intarsian. Samaan intarsiaan 

saatoin sitten myöhemmin harjoitella siklin käyttöä ja ranskalaisen puleerauksen tekemistä. Viilujen liimauksen 

jälkeen pinnat siklattiin ja hiottiin käsin. Tietenkin harjoittelin myös siklin teroitusta siklauksen lomassa. 

 



Eniten työtunteja käytin varmaankin 

pintakäsittelyyn. Jotta huonekaluihin saataisiin 

kiiltävä pinta, niitä ”hiottiin” sellakalla ja erilaisiin 

alkoholin ja jonkin toisen nesteen seoksiin 

kastellulla tupolla. Lopuksi käytettiin myös jotakin 

öljyä. Tuppoa piti painaa sopivasti ja liikuttaa 

säännöllisin pyörivin liikkein – ikuisuuksia. 

 

Poistin myös vanhan lakkauksen suuresta 

tammiovesta. Poistoon käytettiin sinistä, ilmeisesti 

syövyttävää nestettä. Varustauduin suojalaseilla, 

pitkähihaisella paidalla ja paksuilla kumihanskoilla. 

Lakka irtosi ovesta oikein hyvin ja alta paljastui 

tervettä tammea. Ainetta kuitenkin roiskahti 

poskelleni, ja se poltti aika mukavasti. 

 

Tein myös muita kun suoranaisesti puusepätöitä. 

Viilasin valurautakahvoista ”purseet” pois (nämä 

kahvat kuulemma ”kullataan” myöhemmin) ja 

halkaisin riisinkorsia, joista tehtäisiin viilumaton 

kaltainen matto, jolla sitten päällystettäisiin 

pienen pöydän jalat. Työnantajallani oli paljon 

erilaisia kirjoja, joissa oli kuvia esimerkiksi 

riisinkorsipinnoitetuista huonekaluista ja muista. 

Hän myös esitteli minulle ranskalaisen 

suunnittelijan töitä eräästä kirjasta. 

 

Työpaikan ovi, kun muuta ei saanut kuvata

 

Näin myös minulle tuntemattoman työkalun, jonka varsi oli päällystetty kalan nahalla. Usein myös katselin mitä 

esimieheni teki. Se oli opettavaista, koska kyse oli senkaltaisista töistä, jotka eivät kuulu koulussa 

opetussuunnitelmaan. Katselin muun muassa viilun paikkaamista ja vanhojen tuolinrunkojen kunnostusta. 

 

Työpaikkaan meno tietysti jännitti, sillä vaikka olin käynyt ranskan alkeiskurssin, ei kielitaitoani juuri voinut kehua, 

ja opetetut asiat olivat jo unohtuneet. Esimieheni oli mukava ja ystävällinen, ja hän kehoittikin minua olemaan 

jännittämättä. Koska lähtömme oli lopulta tapahtunut erittäin nopeasti, eivät työpaikat olleet juuri saaneet tietoa 

meistä ja osaamisestamme. Yhteisen kielen puuttuessa en myöskään pystynyt itse kertomaan pomolleni mitä 

osaan. Sain kaikkiin työtehtäviin kärsivällisen ja yksityiskohtaisen (ranskankielisen) ohjauksen. Käytännössä 

esimieheni näytti miten homma hoituu, ja usein myös kertoi miksi tehdään niin tai näin, ja itse yritin jäljitellä 

parhaani mukaan. Aina en tietenkään ymmärtänyt selitystä, eikä jäljittelykään onnistunut. En myöskään kyennyt 

esittämään tarkentavia kysymyksiä, joten välillä hommat menivät ”vähän sinnepäin”. Tein onneksi myös töitä, 

jotka olivat minulle ennestään tuttuja ja sain tietysti niihinkin tarkan ohjauksen. Usein tuli turhautunut olo, kun ei 

tiennyt mitä esimies tarkoitti, ja oli huolissaan siitä, että ymmärtämättömyydellään pilaa jonkin huonekalun. 

Myöhemmin minulle selvisi esimerkiksi, että kiillottaessani huonekalujen osia olin käyttänyt liian märkää tuppoa, 

mutta käsitin väärin ja luulin käyttäväni liian kuivaa tuppoa. Onneksi mikään ei mennyt pahasti pieleen. 

 

 

 

 

 



Työaika oli 9:00-17:00. Päivän aikana ei taukoja pidetty muuten, mutta lounas oli 12:00-14:30, eli kaksi ja puoli 

tuntia. Lounaalla oli esimerkiksi sadesäällä vaikea keksiä tekemistä. En myöskään pystynyt kyselemään 

esimieheltäni mitä ihmiset yleensä lounaalla tekevät. Usein olin myös sen verran väsynyt (ja jalkapohjat kipeät), 

etten jaksanu lähteä esimerkiksi shoppailemaan, vaikka työpaikkani oli ihan shoppailualueen reunalla. Usein 

kävelin Saone-joen rantaan istuskelemaan, ja ostin matkalla katukojusta mukaani täytetyn patongin ja juoman. 

Sadesäällä menin usein McDonald’siin istuskelemaan, siellä sai rauhassa istua sen kaksi tuntia. Mäkkäreissä on 

myös ilmainen WLAN, joten usein minulla oli mukana miniläppäri ja pystyin kuluttamaan aikaa myös netissä. 

 

 

Lounasmaisemaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lähtijöille: 

Ennen lähtöä kannattaa koota jonkinlainen portfolio, jolla voi esitellä tekemiään töitä ja taitojaan 

harjoitteluesimiehelleen. Näin saa taitojaan vastaavia töitä, eikä mahdollinen kielitaidottomuus niin kovasti 

haittaa. Kannattaa myös muistaa, että työtehtävät saattavat erota Suomen työharjotteluista paljonkin, koska 

Ranskassa esimerkiksi entisöinti on hyvin tärkeä osa-alue. Käsityökalujen käyttö voi tulla hyvinkin tutuksi. 

 

Jonkinlainen kielikurssi on varmasti hyödyksi, koska edelleenkään kovin moni ranskalainen ei englantia joko osaa 

tai uskalla puhua. Itseäni ranskan kielikurssi ei juurikaan työpaikalla auttanut, mutta muutoin se kyllä helpotti 

arkea ja ymmärsin usein hyvin, mistä on puhe, vaikken yksittäisiä sanoja ehkä aina ymmärtänyt. Esimerkiksi 

ranskaksi tyttö- tai poikaystävä on ”pieni ystävä”, ja ranskalaiset usein puutteellisella kielitaidollaan saattavat jopa 

englanniksi sanoa ”little friend”. Tällaisten sanojen ja sanontojen tuntemus saattaa auttaa hämmentävissä 

tilanteissa :) 

 

 

Lyon, ”Valojen kaupunki”, by night <3 


