
Kampaajaoppilas Laura Baudinin Turun viikot 

Kevät toi paitsi auringonpaistetta myös sädehtivän vieraan pienestä ranskalaisesta Villefrance de Rouer-

guen kaupungista Pyreneiden liepeiltä. Pariviikkoinen Suomen vierailu ja harjoittelu parturi-kampaamo 

Bleississä sopimusyrittäjä Heli Tikkasen hoivissa sujui ilmeisen hienosti, koskapa Laura Baudin oli halu-

kas tulemaan uudelleenkin Suomeen. 

Suomesta hän ei paljon muuta tiennyt kuin joulupukin ja lumen, ja että täällä on vaaleita ja pitkiä ihmisiä. 

Oikeastaan hänellä ei ollut ennakkoon odotuksiakaan, koska Suomesta ei Ranskassa paljon kirjoiteta. 

Käsitys oli kuitenkin että täällä toimitaan rehdisti. 

- Suomi on kaukana ja lennot maksavat aika tavalla. Suomi on kuitenkin helppo maa tulla, miettii Baudi-

ni. 

Alun perin hänellä oli mahdollisuus mennä oppisopimusvaihtoon joko Italiaan tai Suomeen, mutta valin-

nan voitti eksoottinen Suomi. 

- Suomi tuntui paikalta jonne pääsee ehkä kerran elämässä. Kenties toisenkin kerran, mutta mieluummin 

kesällä, hän lisää. 

Kaksi vi ikkoa sopiva aika 

Yrittäjä Heli Tikkaselle vaihto-oppilaan vierailu oli ensimmäinen. Suhtautumista vaihto-oppilaaseen hel-

potti oma viimesyksyinen työssäoppimusjakso Ranskassa. Yrittäjän oppisopimuksella opiskellut Heli 

suoritti juuri itsekin hiusalan ammattitutkinnon. Ohjelmaa hän oli järjestänyt Lauralle monipuolisesti työ-

harjoittelun ulkopuolellakin. 

 

 

 
Laura Baudin Leikkaa Miia Kivijärven hiuksia. Heli Tikkanen ohjaa työtä. 

- Kokemus oli mukava ja aivan hyvin voin jatkossakin ottaa vaihto-oppilaita. Hän (Laura) tutustui hyvin 

työkavereihin ja teki värjäyksiä, kampauksia ja hiusten leikkauksia. Kävimme alan oppilaitoksissa ja tuk-

kukaupoissa. Turussa sattui esimerkiksi olemaan hiusfestivaali eli parturien järjestämä Hair Show, jota 

seurasimme, kertoo Tikkanen. 

Baudinin englannin taito on hyvä, ja asiakkaiden kanssa on yhteistyö sujunut. Eroa Ranskaan oli muun 

muassa kampaamoiden aukioloajoissa. 

- Ranskassa eivät kampaamot ole avoinna maanantaisin. Toisaalta työtä voidaan tehdä illalla yhteentoista 

saakka. Täällä asiakkaat ovat ystävällisiä ja tuntuu kuin olisi kaikkialle tervetullut. Vaikka nuorilla on 



hurjan näköisiä erivärisiä hiuksia, niin he käyttäytyvät kurinalaisesti ja jaksavat odottaa vuoroaan. Meillä 

nuoret menevät sinne ja tänne, ja vaativat itselleen ensimmäiseksi palvelua, kuvailee Baudini. 

Visiitti toi uusia kokemuksia ja näkemyksiä 

Kotikaupungistaan Baudini ei ehtinyt paljon kertoa, mutta historia juontaa kauas. Dolmenit, akveduktit, 

luostarit ja kirkot kielivät pitkästä menneisyydestä. Lyhyessä ajassa vierailija ehti nähdä Turussakin pal-

jon. Vuorilla samoilua harrastavalle mielenkiintoisimmaksi kokemukseksi tulikin jääkävely Ruissalon 

maisemissa, mutta myös Forum Marinum ja Tuomiokirkko saivat kiitosmaininnan. 

 

 

 
Laura Ruissalossa jäällä 

- Tein pitkiä kävelyjä Aurajoen rannalla ja kävin museoissa. Otin satoja kuvia. Kotona en pidä kirkon 

tunnelmasta, mutta täällä oli jotenkin kevyempää. Ravintoloita oli paljon ja palvelu sekä ruoka on hyvää, 

hän kuvailee. 

Laulukilpailu Voice of Finland Logomo-salissa ja Turun yöelämäkin ehti tulla tutuksi. 

- Kotona katsomme aina Ranskalaista vastinetta televisiosta. Oli hieno kokemus nähdä paikan päältä, 

vaikka sanoja tai vitsejä en ymmärtänytkään. 

Suomalaisista erikoisuuksista hänelle pisti silmään muun muassa kahvin juonnin runsaus. 

- Bed and breakfast-tyyppisessä majapaikassani oli viisitoista armeijan merimiestä, jotka valvoivat aa-

muneljään saakka! Aamulla he ihmettelivät, miksi en syö pöydän runsaita antimia, vaan ainoastaan mar-

meladia ja croissantteja. Olenhan ranskalainen, hän nauraa. 

Baudini haluaa suositella Suomea harjoittelumaana, mutta sanoo samaan hengenvetoon, että kaikki ulko-

maankokemus on ok. Kaksiviikkoinen oli sopivan pituinen aika eikä hän olisi pitempään voinut ollakaan. 

Tulevaisuuden suunnitelmia on paljon. Elokuva-ala tai teatterimaskeeraus kiehtoo. Kesäkuussa hän pyrkii 

saattamaan päätökseen kaksivuotisen kampaajakoulutuksen. 

Teksti Tero Elsilä 

Kuvat Laura Baudin ja Tero Elsilä 

 


