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Työssäoppimispaikkani sijaitsi Lyonissa. Ennen matkaa selvitimme koulun ja majoitus 

paikan sijainnin. Saimme koululta ohjeet, miten liikkua majoitus paikan ja koulun välillä. 

Matka oli minulle ensimmäinen pohjoismaiden ulkopuolelle. Selvitin ennen matkaa mitä 

kuvauskalustoa pystyin ottamaan mukaani. 

Koulu sijaitsi Lyonin keskustan kupeessa. Liikuimme pääsääntöisesti bussilla ja 

raitiovaunulla. Koulu oli itsessään aika iso ja oppilaita noin 3500. Päivät olivat todella pitkiä 

verrattuna Suomeen. Aloitimme aamu kahdeksalta ja lopetimme ilta kuudelta.  

Viikon teemat olivat kansainvälisyys ja aihe Ego and design. Oppilaat työskentelivät 

asiantuntijoiden ja muiden oppilaiden kanssa workshopeissa. 

Oppilaiden tehtävä oli viikon aikana tehdä video, graafinen teos tai suunnitelma aiheesta. 

Oppilaita ohjasi ja avusti puu, koru sekä media-alojen ulkomaan asiantuntijat. Viikon 

aikana oppilaat suunnittelivat ja työstivät luonnoksia annetusta aiheesta. Asiantuntijat 

neuvoivat ja ohjasivat oppilaita aiheen ja luonnosten toteuttamisessa. Samalla 

asiantuntijat pääsivät tutustumaan koulun ja eri koulutusalojen sisältöön. Koululla tärkeää 

on aiheen analyysi ja miten projektissa tehdyt päätökset perustellaan. Haaste oli saada 

aikaiseksi tuotos lyhyellä ajalla ja viikon loppupuolella esitellä oma työ koulun edessä. 

Minun tehtäväni oli dokumentoida viikkoani Ranskassa, oppilaiden ja asiantuntijoiden 

työskentelyä sekä neuvoa oppilaita erilaisissa teknisissä haasteissa mm. Premiere Pro-

ohjelman käytössä. Kiertelin eri työpisteillä kuvaamassa sekä opin tuntemaan koulun 

opiskelijoita ja opettajia. Käytin Canon 600D järjestelmäkameraa millä video- ja 

valokuvasin viikon tapahtumia. 

Tulin hyvin toimeen ranskalaisten oppilaiden, opettajien sekä asiantuntijoiden kanssa 

pienestä kielimuurista huolimatta. Pystyin hyvin kommunikoimaan ihmisten kanssa 

englanniksi. 

Ranskalaiset ovat työstään hyvin ylpeitä ja oppilaatkin ottavat koulutyöt vakavasti. 

Ranskalaiset arvostavat huolellisuutta ja täsmällisyyttä. Koulun sisustus ei eronnut paljoa 



Suomen kouluista. Koulussa ei pidetty juurikaan taukoja paitsi pitkä ruokatauko joka kesti 

kaksi tuntia. Opin kuinka erilainen on ranskalainen koulujärjestelmä. 

Matka oli kokonaisuudessaan hyvin opettavainen ja hieno kokemus. Opin työskennellä 

erilaisten ihmisten kanssa sekä sopeutumaan heidän aikatauluihin. Koin että sosiaaliset 

taitoni vahvistuivat ja tietämys toisesta kulttuurista kehittyivät. Koin olevani osa 

asiantuntija ryhmää ja opiskelijat arvostivat minun asiantuntemustani. 

Kiinnostukseni matkailuun ja eri kulttuureihin kasvoi tämän kokemuksen myötä. Olisin 

halukas tulevaisuudessa päästä pidemmälle työssäoppimisjaksolle ulkomaille. Kiitos KV-

toimistolle, Ohjaajilleni ja esimiehelleni jotka mahdollistivat minulle ainutlaatuisen 

kokemuksen!



 

 







 

 


