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Työssäoppimispaikkanani toimi pieni ompelimo, joka sijaitsi Gorge de Loupissa lähellä Lyonin 
keskustaa. Ompelimossa työskentelee vakituisesti kaksi ompelijaa, Anne-Valerie ja Miriam, sekä 
Anne, joka stylistin töiden lisäksi käy välillä ompelemassa asiakkaille tai itselleen työpaikalla. 
Lisäksi ompelimossa on usein työharjoittelijoita Ranskasta tai muista maista. 
Anne-Valerie ja Miriam ovat yrittäjiä, joilla on omat asiakkaansa, mutta he usein auttavat toisiaan 
töissä. He tekevät vaatteita muutamalle suunnittelijalle kuten Alexis Mabeille, parille merkille 
kuten Catherine Osti ja yksittäisille asiakkaille. He ottavat kaikki työt mitä tulee vastaan ja he 
tekevät usein myös tanssiasuja ammattitanssijoille.  
 
 
 

 
 
 
Päiväni alkoi klo 9 ja 9.30 välillä ja loppui klo 17 ja 17.30 välillä. Avustin parhaani mukaan heitä 
erilaisissa asiakastöissä ja sain tehdä omia projekteja, sillä töitä oli työpaikalla normaalia 
vähemmän. Työtehtäväni vaihtelivat paljon tilausten ja tarpeen mukaan. Tein mm. Catherine Osti 
merkille asusterannekkeita tyllistä, sekä väljiä paitoja ranskalaisilla saumoilla. Lisäksi autoin 
tanssipukujen muokkaamisessa ja kiinnitin niihin koristeita sekä autoin tilausten kaavoittamisessa 
sekä leikkuussa. 
 



 
 
Minulle annettiin ohjausta ja vastuuta tarpeeksi. Kommunikointi työpaikalla sujui hyvin 
englanniksi, vaikka englanti ei kovin vahva kieli ollut Anne-Valerielle ja Miriamille, ja välillä 
hankalista tilanteista selvittiin näyttämällä konkreettisesti työtapa. 
 
Työpaikalla sain hyvää ja rakentavaa palautetta tekemästäni työstä. Lisäksi pidin siitä, että Anne-
Valerie oli huolellinen ja aina kertoi toisen tavan miten tehdä paremmin asiat. Usein tämä tuli vain 
liian myöhään sen jälkeen kun olin jo tehnyt virheen. Mutta virheistä parhaiten oppii! 
Opin muun muassa miten kankaassa oleva langansuunta vaikuttaa työn lopputulokseen ja miten 
sitä voi hyödyntää, miten tehdään huolella viimeisteltyjä vaatteita, miten valmistetaan 



erikoisempiin ja haastavampiin tilanteisiin vaatteita kuten tanssiasuja ja mitä niissä pitää ottaa 
huomioon, miten etenee työskentely suunnittelijan ja ompelijan välillä sekä mitä kaikkea sinun 
pitää ottaa huomioon kun markkinoit vaatteita omassa yrityksessä tai omaa mallistoa. 
Olen pitkään tiennyt haluavani perustaa vaatetusalan yrityksen tulevaisuudessa. Keskustelin paljon 
Anne-Valerien kanssa yrittäjyydestä ja siitä miten yritys perustetaan. Sain paljon mietittävää jatkoa 
ajatellen ja uutta näkökulmaa. 
 
 

 
 
 
Työpaikalla ilmapiiri oli hyvä ja rento. Ompelimossa kävi välillä paljon ihmisiä, kuten asiakkaita, 
suunnittelijoita, liikekumppaneita, ystäviä ja sukulaisia. Anne-Valerie teki yhteistyötä monien 
ihmisten kanssa, jota kautta hän sai paljon töitä ja yhteistyökumppanit tulivat myös välillä 
ompelemaan tiloihin.  

 

Huomasin ranskalaisissa sen piirteen, että heille on luontevaa keskustella small talkia 
ventovieraiden kanssa. Esimerkiksi kaupassa paikalliset rupesivat juttelemaan tai vaikka kadulla. 
Tämän myötä tutustuin erääseen paikalliseen, joka asui samassa asuntolassa kuin minä. Kieli usein 
koitui ongelmaksi, sillä en puhu oikeastaan ranskaa ja useimmat ranskalaiset puhuvat aika 
huonosti englantia tai eivät ollenkaan. Ongelmatilanteissa käytin usein elekieltä tai Google 
kääntäjää, joka helpotti asioimista myös asuntolan asioissa. Tutustuin myös paikallisiin 
suomalaisiin kun kävin äänestämässä Suomen kunniakonsulaatissa. Oli mielenkiintoista kuulla 
miksi he ovat jääneet Lyoniin ja mitä he ajattelevat Ranskasta verrattuna Suomeen. Sain myös 
uusia ystäviä tätä kautta, joiden myötä tutustuin myös paremmin paikallisiin ihmisiin, tapoihin ja 
työkulttuuriin.  

Kuulin, että työkulttuuri on hierarkinen Ranskassa. Lisäksi palkat ovat huonoja, byrokratiaa vaikea 
hoitaa ja vaatimukset koulutustasosta korkeammalla kuin Suomessa. Työajoissa ei välttämättä olla 



niin säntillisiä kuin Suomessa. Opiskelukulttuurissa ollaan Ranskassa tiukempia ja annetaan 
enemmän suoraa palautetta ja töitä lomien ajaksikin. Tasa-arvo ei ole niin hyvä kuin Suomessa, on 
luokkaeroja ja kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia kouluttautua mikä näkyy esimerkiksi siinä, 
että joillakin on räikeitä kielioppivirheitä heidän kirjoittaessaan ranskan kielellä. Lisäksi 
tukiverkosto esimerkiksi opiskelijalle ei ole niin hyvä kuin Suomessa, jos on esimerkiksi lukihäiriö.  

Kuulin paikallisten kommunikoinnista, että he eivät välttämättä kerro avoimesti jos heillä on 
huono päivä, sillä Suomessa taas arvostetaan rehellisyyttä ja sitä, että asiat kerrotaan niin kuin ne 
on. Kuitenkin itse pidin teitittelykulttuurista ja arvostuksesta vanhempia ihmisiä kohtaan sekä 
yleisestä kohteliaisuudesta. Työpaikallani nämä eivät kauhean selvästi näkyneet, mutta Anne-
Valerie kertoi arvostavansa eniten hyvää työilmapiiriä ja sitä että kaikilla on mukava tulla töihin, 
mitä itsekin arvostan suuresti. Ranskalaiset kokoontuvat usein yhteen viettämään juhlapyhiä ja 
heille tärkeää on hyvä ruoka. Usein ruoanvalmistuksessa käytetään ruhon mitä erilaisimpia osia ja 
juustoja sekä he syövät paljon kasviksia. He käyttävät paljon leipomotuotteita, kuten uunituoretta 
leipää ja leivoksia, jotka on parempia ja edullisempia kuin Suomessa. Pukeutuminen on 
Ranskalaisille tärkeää, se näkyi vaatekauppojen määrässä sekä ihmisten pukeutumisessa. 
Harvemmin kukaan liikkui verkkareissa ulkona, ellei ollut juoksemassa. 

 

 



Ranskassa ei ole niin paljon kierrättämistä kuin Suomessa. Useimmiten jätteet kerättiin 
kierrätettäviin (pahvit, muovit, kartongit) ja sekajätteisiin. Kaduilla oli lasipullojen palautuspisteitä 
mutta pantteja ei käytetty muovipulloissa. Anne-Valerie oli hyvin tietoinen ekologisista 
materiaaleista vaatetuksessa ja hän pyrki itse käyttämään laadukkaita, ekologisia ja kestäviä 
materiaaleja. Hän harmitteli yleistä tilannetta siitä, että nykyään kankaiden laatu on huonontunut 
huomattavasti ja samalla rahalla ei saa laadukkaita materiaaleja jotka kestäisivät. Toivoisin itse, 
että ongelma saataisiin ratkaistua tulevaisuudessa. 

 

Kaiken kaikkiaan nautin suunnattomasti ajastani Lyonissa. Työharjoittelu avarsi niin paljon 
ajatusmaailmaa ja sai nähdä miten erikoisempiakin töitä vaatetusalalla tehdään mitä ei 
välttämättä Suomessa olisi tullut vastaan. Ranskassa ihmiset olivat todella ystävällisiä ja he eivät 
kohdelleet minua erilailla. Jos jotain suomalaiset voisivat oppia ranskalaisista, niin mielestäni olisi 
hyvä jos suomalaiset olisivat kohteliaampia ja helpommin lähestyttäviä. 

Tässä muutama juttu mitä tein työpaikalla itselleni. Takista ja mekosta puuttuu vielä napit. 

  



 

 

 

 

 


