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Perjantai 4.11.2016
Perjantai aamuna lähdimme matkaan Ylivieskan matkahuollosta klo 5.00. Matka
Helsinkiin taittui kahden pysähdyksen taktiikalla, Hirvaskankaalla ja
Heinolassa. Perillä Helsingissä olimme klo 12.30. Laivamatka kesti pari tuntia ja
Tallinnan satamasta lähdimme taksilla kohti majapaikkaa. Varasimme
majoituksen Airbnb:n kautta. Liikenne oli vilkasta ja meidän taksikuski ajeli
myös hieman agressiivisesti. Asunnon omistaja oli sovittuun aikaan paikalla.
Asunto oli juuri sellainen miten se sivustolla kuvattiin ja omistaja oli todella
ystävällinen ja tarjoutui auttamaan missä vain apua tarvitsemme. Tiedustelimme
Katilta missä sijaitsee lähin ravintola ja ruokakauppa. Pienen hengähdystauon
jälkeen suuntasimme Tommin grillille ja kauppaan, jotka olivat alle kilometrin
päässä asunnosta. Paikka oli viihtyisä ja ruoka hyvää. Palvelu oli hieman
tökeröä, ravintolaan tullessa ei tervehditty eikä muutenkaan otettu kontaktia
asiakkaaseen. Kokkimies palveli meitä suomen kielellä.

Lauantaina lähdimme katselemaan missä sijaitsee työssäoppimispaikkamme ja
ajattelimme käydä myös vanhassa kaupungissa. Kyselimme neuvoa ihmisiltä ja
viimein löysimme perille vanhaan kaupunkiin. Kiertelimme vanhassa
kaupungissa ja kävimme kahvilla (hintataso tässä paikassa korkeampi). Sitten
lähdimme vieressä sijaitsevaan Virukeskukseen. Siellä oli paljon liikkeitä mm.
Guess, Calvin Klein. Työssäoppimispaikka Ilusalong Maribell löytyi ihan
Virukeskuksen vierestä. Siellä ei ollut yhteyshenkilöämme mutta paikalla oleva
henkilökunta otti meidät hyvin vastaan. He näyttivät meille paikkoja ja
selvittivät mihin aikaan maanantaina aloitamme työt. Kotiin päästyämme
tyhjensimme matkalaukut ja asetuimme taloksi.

Ensimmäisinä harjoittelupäivinä tutustuimme hoitolan tuotteisiin ja heidän
tapoihin työskennellä. Sen jälkeen pääsimme kokeilemaan hoitoja toisillemme ja
saimme tehdä myös kaksi asiakasta. Hoitolassa jokaisella työntekijällä on oltava
omat työvälineet. Me saimme käyttöömme pari kynsiviilaa, appelsiinipuutikkuja,
kynsinauhaleikkurit ja raspin. Työvälineiden desinfiointi ja yleinen hygienia ei ole
samalla tasolla kuin Suomessa. Välineet pestään samalla saippualla kuin kädet ja
sen jälkeen suihkutetaan desinfiointiaineella ja laitetaan kuulasterilaattoriin.
Jalkahoidossa ei käytetty suojaessuja eikä lattiamuovia. Lattiat lakaistiin hoidon
jälkeen ja kerrottiin että aamuisin lattiat pestään siivoojan toimesta.
Hoitolassa käytettävät ihonhoitosarjat ovat espanjalainen Skeyndor ja toinen
sarja Phytomer joka on vaihtumassa muuhun sarjaan. Alessandron tuotteita
käytetään jalka- ja käsihoidoissa. Alessandro oli meille ennestään tuttu, sillä
koulussa on käytössä muutamia tuotteita sarjalta.
Hoitolassa käy paljon suomalaisia asiakkaita. Koska työntekijät tekevät pitkää
päivää, heillä on vuoroviikoin viiden työpäivän viikko ja sen jälkeen kolmen.
Kiireisimmät päivät sijoittuvat viikonlopuille ja sesonkiaika on kevät/kesä. Joten
jos Viroon haluaa työssäoppimaan, kannattaa lähteä keväällä/kesällä. Jokainen
työntekijä toimii Maribellissa omana yrittäjänä, tavallaan vuokratuolilla. Osa
heistä työskentelee muissakin salongeissa tai omistaa oman yrityksen. Virossa
kosmetologiksi opiskellaan yksityisessä koulussa joka kestää kaksi vuotta ja on
maksullinen. Meille kerrottiin, että virolaiset naiset häpeilevät jalkojaan ja
saattavat tehdä kotona pedikyyrin ennen jalkahoitoon tuloa, toisin kuin
suomalaiset :D.

Kuvia Ilusalong Maribellista

Yleistä Virosta

Virossa on asukkaita n.1,3miljoonaa, josta Tallinnassa asuu kolmasosa (n.400 000
asukasta). Tallinnan lisäksi tunnetuimpia paikkakuntia Virossa on Pärnu, Tartto
ja Narva. Taxit ja bussit maksavat vähemmän kuin Suomessa. Bussimatka
yhteen suuntaan maksaa n. 2€. Turistitaksit tosin ottavat enemmän hintaa. (Näin
kävi meille tullessa tänne). Virossa on paljon eri ravintoloita moneen makuun.
Tallinnassa on paljon isoja ostoskeskuksia, joista tunnetuimpia ovat Ulemiste,
Kristiine ja Virukeskus.

Tallinnan raatihuoneenaukiolla järjestetään satumaiset joulumarkkinat.
Markkinoilla on erilaisia kojuja, virolaisia jouluruokia ja juomia sekä esiintymässä
eri maakuntien tanssi-ja lauluryhmiä ja kuoroja. Torilla on myös joulupukki ja
poroja.

Kuvassa vasemmalla Viron vapaussodan voitonpylväs (Vabadussõja
võidusammas).

Kanatempuraa Sushipandasta

…aasialaista Taste of Asiassa

Kävimme usein lounaalla St.Patrickissa. Lounaan hinta 4,5 euroa juoman kanssa.

Sinine Salong on suomalaisten suosima kauneushoitola Tallinnassa. Heillä on
ollut hoitola 18 vuotta. Salonkiin ei oteta harjoittelijoita, koska he vaativat
vankan ammattitaidon ja kokemuksen sekä haluavat tarjota asiakkailleen
parasta palvelua. Meille kerrottiin, että hoitopaketit ovat suosittuja heillä.
Myynnissä oli Suomessakin tunnettu meikkisarja Jane Iredale. Hoitolassa on
myös kampaamopalvelut. Koska hoitola sijaitsee keskustassa, hinnat ovat
korkeammat. Kuitenkin hinnat ovat halvemmat kuin Suomessa.
Keskustan hoitoloissa hintataso on lähes sama.

Reissun lopputulema: Töitä olisi saanut olla enemmän, mutta kuitenkin
palaamme yhtä kokemusta rikkaampana! 

