
Rohkeutta ja kansainvälisyyttä - 
yrittäjäoppilas kansainvälisessä vaihdossa 
Turun oppisopimustoimistossa on kertynyt tukku kokemuksia vaihto-oppilastoiminnasta 
neljästä maasta. Näistä kaksi on ollut yrittäjäoppilasta. Hiusalan ammattitutkintoa yrittäjänä 
suorittava Heli Tikkanen vieraili keväällä opiskelijavaihdossa pienessä Millaun kaupungissa 
etelä-Ranskassa. Kielipakkiin hänellä kuului englanti ja ranskan alkeet. Neliviikkoinen 
opiskelijavaihto opetti kansainvälisyyttä ja lisäsi rohkeutta. 

Millau sijaitsee kolmen tunnin ajomatkan päässä Toulousesta ja tunnin päässä Välimeren 
rannalla sijaitsevasta Montpellieristä. Kaupunki on kuuluisa muun muassa maailman 
korkeimmasta maasillastaan, joka kulkee korkeimmalta kohdaltaan ylempänä kuin Eiffelin 
torni. 

 

 

 

 
Heli Tikkanen Millaussa 

 

Olemme kuulleet, että Ranskalaiset eivät juuri englantia halua puhua, mutta näin ei 
kuitenkaan Millaussa ollut. 

- He kertoivat, että jo vallankumouksesta lähtien on vieraita kieliä haluttu opetella, koska aina 
voi joutua lähtemään muualle, kertoo Tikkanen. 

Ranskalainen suurpiirteisyys 

Omistajayrittäjä Gervaise Simeon opiskeli samalla tavalla ammattitutkintoa kuin Tikkanen. 



- Löimme niin sanotusti tyhmät päämme yhteen. Olimme jollain lailla samanlaisia ja 
yhteistyö sujui hienosti. Pystyin ammentamaan ideoita, niin hius-, meikkaus- kuin 
maalausasioissa. Yrittäjänä opin palvelua kansainvälisesti ja ripeyttä työssäni, miettii 
Tikkanen. 

Vaihto-oppilastoiminta on muutakin kuin uusien oppien ammentamista. Kaikkiaan Tikkasen 
mielestä itseluottamus ja vapautuneisuus omassa ammatissa lisääntyi. Ranskalaiset tavatkin 
tulivat tutuiksi, sillä asiakkaat harrastivat kolminkertaista poskisuudelmaa tullessaan 
kampaajalle. 

- Ranskalaiset olivat suurpiirteisempiä kuin suomalaiset, mutta toisaalta pikkutarkkuudestani 
pidettiinkin, arvelee Tikkanen. 

Sen verran mukava kokemus oli, että hän menisi mielellään uudelleenkin matkalle. 
Ranskalaisen yrittäjän ja asiakkaiden kanssa synkkasikin niin hyvin, että työpaikka odottaisi 
Ranskassa. Seuraavaksi siintää kuitenkin joulunvietto Millaussa Gervaise Simeonen vieraana. 

Aivan yksinään ei hän ollut matkassa, vaan mukana oli kaksi vuotias poika ja hänen 
hoitajanaan 17-vuotias tytär. 

- Voin suositella tällaista matkaa eikä perhekään ole este. Asuimme pienessä hostelissa, jossa 
oli mahdollisuus oman ruuan tekemiseen. Elintarvikkeet ovat edullisia, esimerkiksi kunnon 
patonki maksaa vain 29 senttiä, kuvailee Tikkanen. 

 

 

 



 

 

 

Klassinen tyyli vetosi 

Tikkanen on toiselta ammatiltaan Body Painter, ja on tehnyt töitä oman toiminimen kautta 
yrityksille ja teattereille. Lisäksi hän opettaa fantasiameikkejä Turun yksityisissä 
ammattioppilaitoksissa. Maskeerauskeikkoja hän tekee esimerkiksi Ylelle ja teattereille. 
Polttareihin on myös suosittua ottaa maalauksia. 

Vaikka Helin tausta on voimakkaasti taiteellinen ja body paintingissa käytetään runsaastikin 
värejä, teki ranskalaisten glamour- ja klassinen tyyli häneen vaikutuksen. 

- Meillä halutaan uusia kokeiluita ja tehdään trendityylisiä shokeeraavia kampauksia. Välillä 
hiukset ovatkin kuin maalitehtaan värikartta! Ranskalaiset pitävät luonnonkauniista hiuksista 
mieluummin kuin lähtevät kokeilemaan uutta, kuvailee Tikkanen. 

Turun oppisopimustoimiston vaihto-oppilastoiminnan kokemukset ovat olleet hyviä, eikä 
varsinaisia ongelmia ole ilmaantunut. Tikkasen lisäksi yrittäjävaihdossa on käynyt 
vaatturiyrittäjä Mia Virtanen joka oli keväällä Espanjassa. Ensi vuodeksi on luvassa 12 
vaihto-oppilaspaikkaa. 

Teksti Tero Elsilä 

Kuvat Heli Tikkanen 
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