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Olen kolmannen vuoden merkonomi-opiskelija ja opiskelen Uudessakaupungissa. Lähdin
yksin työharjoitteluun Ranskaan 11.1.2017 ja olin siellä 5 viikkoa. Ryhmästämme lähti
aika monta ulkomaille työssäoppimaan, Italiaan ja Pohjois-Irlantiin, ja itselleni tuli
tunne lähteä myös hankkimaan uusia kokemuksia töissä ja muutenkin näkemään
maailmaa yksin.

Asuin Pariisissa paikallisen perheen talon alakerrassa, jossa oli keittiö, olohuone,
makuuhuone ja vessa. Asunto oli ihan mukava ja siellä oli kaikki tarvittavat asiat.
Asunto sijaitsi esikaupunkialueella, jossa oli oikeastaan vain asuntoja. Kauppoihin
täytyi aina lähteä kauemmas.

Matkaa Pariisiinkin oli n. 20 km ja töihin kuljin junalla sekä metrolla ja kesti noin 45
minuuttia. Se oli aluksi haasteellista, mutta sitten senkin oppi. Yksin kun lähti
reissuun, oli pakko pärjätä kaikissa asioissa: liikkuessa, kaupoissa, työpaikalla. Matkaa
varten ostin lentokentältä matkakortin, jonka kanssa oli helppo liikkua töihin ja ympäri
Pariisia.

Työpaikkani oli Gentleman Farmer –niminen miestenvaateliike, joka sijaitsee Pariisissa.
Liike kuuluu itse asiassa saman nimiseen ketjuun. Pääasiassa työtehtäväni oli siistiä
hyllyjä ja tehdä esillepanoja. Työskentelin tiistaisin 14-19 ja keskiviikosta lauantaihin
11-19. Työntekijöitä siellä oli kaksi. Töissä puhuttiin vain ranskaa, joten se oli hiukan
haastavaa.

Gentleman Farmerin vaatteet ja asusteet ovat aika kalliita, joten liikkeessä ei käynyt
suurta määrää asiakkaita. koko ajan. Asiakkaat olivat aika varakkaan oloisia ja töissä
piti olla tosi huolitellusti pukeutunutkin.

Työpaikka sijaitsi Pariisin keskustassa Rue de Sèvres –nimisellä kadulla aika lähellä
esim. Eiffel-tornia. Sinne oli kävellen matkaa noin kilometri ja lähellä on myös Le
Jardin du Luxembourg eli suuri Luxembourgin puisto.

Vuokraemäntäni vei minut maailmanpyörään ja matkan aikana kävin myös itsekseni

katsomassa mm. maailmankuulua Eiffel-tornia, Notre Damea ja Riemukaarta. Eiffeltornin varmasti kaikki tuntevat, mutta Notre Dame on vuonna 1345 valmistunut
katedraali Seine-joen rannalla. Riemukaari on suuri portti, joka aikoinaan sijaitsi
kaupungin rajalla, mutta nyt se on kaupungin keskustassa.

Matka oli hyvä ja haasteellinen. Opin tosi paljon kaikkea suurkaupungista, Ranskasta ja
itsestäni. Suosittelen ulkomailla työssäoppimista kaikille, joita vähänkään kiinnostaa
lähteä.

