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Olin työssäoppimassa elokuvakoulu CinéFabriquessa, Lyonissa. Koululla on melko isot tilat, ja 

oppilaita noin 100. Koulussa opetetaan elokuvan tekemiseen liittyviä asioita. Ensimmäisenä 

vuotena oppilaat tekevät kaikkia asioita, ja toisella vuodella erikoistutaan jollekin alalle. Aloja ovat 

kuvaaminen, ääni, käsikirjoittaminen, editoiminen ja tuotanto. Kolmantena vuotena oppilaat ovat 

puolet ajasta töissä omalla alallaan ja puolet ajasta koulussa. Koulussa opiskellaan tekemällä 

harjoitustöitä, esimerkiksi lyhytelokuvia. 

Omat tehtäväni koulussa olivat lähinnä ottaa valokuvia koulun toiminnasta. Otin mm. kuvia 

lyhytelokuvan kuvauksissa ja oppitunneilla. Sain tehtäväksi myös ottaa kuvat kaikista ensimmäisen 

vuoden opiskelijoista koulun nettisivuja varten, ja kuvata ja editoida kokkausvideon koulun 

ruokalan henkilökunnan kanssa. Työvälineinä minulla oli järjestelmäkamera, ja tietokoneella käytin 

Adobe Premiere ja Adobe Photoshop -ohjelmia. Minua ohjattiin siten, että minulle kerrottiin, 

minkälaisia kuvia ja videota halutaan, ja sen jälkeen näytin työni, ja he antoivat ehdotuksia miten 

parannella työtäni. Sain kuitenkin tehdä suurimman osan ajasta työtä melko vapaasti ja 

itsenäisesti. 

 

 



 

 

Töyaikani koulussa oli kello 9-17, eli sama kuin oppilailla. Työaikoja noudatetaan hyvin, ja 

ranskalaisilla on myös tapana jäädä yliaikaakin, jos hommia on vielä päivän lopuksi tehtävänä. 

Ranskassa kouluissa ja työpaikoilla hierarkia on ihan erilainen kuin Suomessa, mutta 

CinéFabriquessa oli melko samanlainen hierarkia kuin Suomessa, sillä siellä oppilailla oli tapana 

kutsua opettajia ja henkilökuntaa etunimillä ja ilmapiiri oppilaiden ja opettajien kesken oli 

muutenkin hyvin rento. Oppilaat kertoivat minulle, että se on hyvin harvinaista Ranskassa, ja että 

suurimmassa osassa kouluista ja työpaikoista ei ole sellaista. 

Huomasin myös, että ranskalaisilla on tapana tehdä töissä asiat todella tarkkaan, pieniä 

yksityiskohtia myöten. Olin mukana seuraamassa ja vähän pääsin osallistumaankin joihinkin 

oppilaiden harjoituksiin, ja harjoitustöihinkin suhtauduttiin hyvin ammattimaisilla otteilla. 



 

 

Käytin Ranskassa englantia, ranskaa käytin vain silloin tällöin tervehtimiseen ja kiittämiseen, sillä 

en osaa ranskaa muutoin. Opin kuitenkin ymmärtämään vähän ranskankieltä, ainakin kirjoitetussa 

muodossa, ja vähän joitain sanoja myös puheesta. Oppimista auttoi myös se, että työssä jouduin 

käyttämään ohjelmia ranskankielellä. Tulin toimeen englanninkielellä ihan hyvin, vaikka monet, 

varsinkin vanhemmat ihmiset, eivät Ranskassa osanneetkaan englantia niin hyvin. Koulussa 

oppilaiden kanssa kuitenkin selvisin hyvin englanninkielellä, sillä nuoret osasivat englantia hyvin. 

Jos tuli vastaan kieliongelmia, niin yleensä tilanteesta selvisi esimerkiksi viittomalla käsillä tai 

vaikka nettisanakirjaa apuna käyttäen. 

Ranskalaisilla on hieno estetiikka, vaikka se ei ihan näkynytkään kaikissa koulun tiloissa, sillä koulu 

sijaitsi hieman ränsistyneessä rakennuksessa. Estetiikka tuli kuitenkin hyvin ilmi töissä, joita 

koulussa tehtiin. Oppilaiden työt olivat hyvin taiteellisia. Koulussa oli myös seinillä kuvia töistä joita 

koulussa oltiin tehty, ja koulun saliin oli pystytetty oppilaiden valokuvanäyttely. Estetiikka näkyi 

myös pukeutumisessa, sillä monet ranskalaiset pukeutuvat todella hienosti myös ihan normaalissa 

arjessakin. 

Ranskalainen ruokakulttuuri erosi Suomesta mm. siten, että Ranskassa ravintolat ovat yleensä 

aamupäivällä auki lounasaikaan kello 14 asti, jonka jälkeen ne menevät kiinni ja ne avataan 

uudelleen noin kello 19. Ruokatunnit ovat Ranskassa myös melko pitkiä, ja alkavat myöhemmin 

kuin Suomessa. CinéFabriquessa ruokatunti oli keskipäivällä ja kesti tunnin. Tervehtiminen 

Ranskassa eroaa siten, että ranskalaisilla on tapana tervehtiä poskipusuilla. Näin ei kuitenkaan 

tervehditä uusia ihmisiä, vaan ihmisiä jotka ovat jo tuttuja. Itse valmistauduin vieraan kulttuurin 

kohtaamiseen lukemalla netistä etukäteen kulttuurista, ja suhtautumalla siihen avoimin mielin. 

Ranskassa käytetään myös euroja ja samoja maksuvälineitä, joten sen kanssa ei tullut ongelmia. 

Hintataso Ranskassa on hieman alhaisempi kuin Suomessa. 



 

 

Matka toteutui Erasmus+ -apurahan avulla. 


