
Työharjoitelumatka oli 
9.2./22.2. 2020

Minulla pitlkä aika oli unelma - saada
työkokemus ranskalainen salongissa.

Tykkän ranska kieli, Ranska kultuuri

Onko ero Ranskalainen ja Suomalainen
kampajakoulu?

Mitkä ovat kampaajien työn ranskalaiset
piirteet



Ennen en oli Lyonissa, Ranskassa, oli vähän 
jänittävä matkusta yksi, mutta Helsingista 
Frankfurtiin, ja Frankfurtista Lyoniin 
lentomatka oli ihana, mukava, ilman 
ongelmat. Googl transleiter , ja YouTybe 
kertomukset autoivat .



Lyonin sää oli 16+, Sent Exupery 
Lentokentaasema



JUNALLA JA METROLLA TULEN MAJOITUKSEEN, OLI SAIN MUKAVA 
HUONE, MISSA ASUIN 2 VIIKKO



Minun työpaikka- Salon 
LM
◦ 7min Majoitukselta

◦ 18v sitten aloitti työskentelyn

◦ verkosto koostuu 3 salongista LM, 

omistaja Laurent Marcelle

◦ Työporukka- Johtaja Amandine, palkka Työntekija

Myrjame, 2 työharjoitelijat Emyly ja Luann.



Tyyppillinen työpäivä – klo 9-klo19, 1t 
ruokataukko, TI, KE, TO, PE, LA.

Ensimmäinen päivä – oli tutustuminen, ja j 
seuraava päivä kysyin paljon kaikki, yrityksesta, 
asiakkaista, tuotteista, oli avoin opiskelemaan , ja 
jokainen työtehtävä oli tosi tarkeä uusi kokemus.
Kyllä, minulle annoivat vastu, ja joka uusi päivä oli 
vastu enemmän.



KEUNE, MORROCCANOIL, MARCAPAR-KORKEÄT
LAADUKAT HIUSKOSMETIKKAMERKKIT, 

KÄYTÄVÖSSÄ



HIUSTENANAALYSI JA SEN JALKEEN 
HENKILÖKOHTAINEN SHAMPOO JA 

HOITOAINERESEPTI



Työtehtäväni olivat samantyypiset –
asiakkaspalvelu, hiusten peseminen, päähieronta, 
hiusten värjäus, leikkaus, hoito, föönäus tai 
kuivaus.



KOKOTYÖPÄIVÄTAVALLISESTI SALONGISSA OVATASIAKKAT. 
N.N 350-450 ASIAKKAT KUUKAUDESSA, LIIKEVAIHTO- 17 000E



50% ASIAKKAT TYKKÄVÄT 
LUONNOLLINEN 

SENSITIVE VÄRJÄMINEN, 
50% -KLASSSINEN KESTÄVÄ 

PERMANENTTIVÄRJÄUS

TILASTO:



Pienet asiät vaikuttävät paljon....

Todellatyytyväiset asiakkat lahjoivät yliraha
työntekijälle -.Poure boire-

Sisäpihalla paikka, missä asiakkat odotävät
värivaikutusaikkana,juovät kahvi.



Joskus itse voi olla siakaksi, palvella toisiaan.



Mikä ylätti minut:
-Vetoaa asiakkaisiin –Te..., Herra..., Rouva...
-paljon lämminhenkistä kommunikointia
asiakkaiden kanssa
-Pitkät työpäivät (9-19), joskus yliraja

-omistaja ei tykkä tietokone(asiakkat -varattuajat
puhelimessa, ja paperipäiväkirjä)
-ei o käytössä ergonomiset toulit kampaajalle,
-lämmin vettä ja energia kova säästäminen



BALAYAGE erikois teknikka koulutus ja 
harjoitus, erittäin suosittu ja kysynnän nyt



Höyryhiusten suoristaja on hieno työkalu



ERITTÄIN SUOSITTU MUOTOILU KEVYT KIHARAT



Kiertue ammattikouluun.

1 päivä kampaamokoulussa. Madame Beate kertoi
ystävällisesti ranskalaisen koulun toimimisestä,

Hiusten suoristaminen teoria ja harjoitelu



Ammattikoulussa tutustui uusiin
hiustenhoitotuotteisin



OPISKELIJAT EI KÄYTÄVÄT ERITYISIÄ UNIFORMUJA, 
JA ERIKOISTYÖKENGÄT. MUTTA ON OLEMASSA

SÄÄNTÖJÄ



Opettaja M.Stefan ja Juhlakampausten
piirtäminen, sain tarkeät ohjeet värikynän
teknikasta, ja myös suositukset ja ideät, miten
itse voin jatkaa pirteminen harjoitelu.



Työkäverit olivat iloiset, ystävälliset, avoimet.
Ystäväpäivänä illalla he kutsuivat ranskalaiseen
ravintolaan . Pomo maksoi kaikki.



Vapaa aikaa käytä höydyllinen- tytystyisin 
Vanha Lyon.



Pienet kauppat



Pyhän Johannes KastajanKatedraali



Lyon – pääkaupunki gourmet. Paljon
kahvilat ja ravintolat.



Työkäveri Emyli kutsui kotiin päivälliselle. Mummo
Madame Klotilda ja isoisä mesie Jann olivat
ystävälliset, esittelevät oma asunto, jutelimme
elämästä. Ranskassa avoimet ihanat ihmiset. Oli ihana
iltaa.



Kaukana ja Lähellä. Lyon.



Kauneus on kaikkialla



2 viikko ei oli pitkä aikaa, mutta sain tosi paljon
muistutukset, uudet ajatukset
työsuunitelmasta, kokemukset, kiitollinen
upeästå työharjoitelumatkoistä.


