
Juuksuri eriala praktika Tenerifel november-detsember 2015 

Hanna Tintso, Gerda Sarapuu 

Olime kaks nädalat juuksuri õpilased Tenerifel, Santa Cruzi- nimelises linnas. Lõunamaine 

kaunis vulkaaniline saar. Tenerifele jõudes leiad eest palmid, kitsad tänavad, sõbralikud 

inimesed, nädalavahetused, mis ei lõppe isegi esmaspäeval, tohutu hulk traditsioonilisi üritusi. 

 

Elasime need kaks nädalat Santa Cruzi vanalinnas, kus kõik oli käe-jala juures. Jagasime 

korterit ühe meie kooli kosmeetikuga. Korter oli suur, 4-toaline, kahe wc ning rõduga. Üleval 

katusel oli võimalus päevitada. Korteris olid olemas kõik vajalikud asjad.  

Praktikaks oli meil natukene liiga vähe aega, saime olla neli päeva salongis ning neli päeva 

koolis. Meie jaoks oli alguses uskumatu kui vähesed inimesed seal inglise keelt räägivad ja 

need vähesed, kes räägivad, neist on samuti keeruline aru saada, kuna nende hääldus on 

hoopis teine. Aga saime kõik asjad tänu Google translate’ile ja käte- jalgadega vehkides 

selgeks, niiet polnud probleemi. On nii mõnigi asi, mis me täheldasime, mida nemad teisiti 

teevad oma töös: 

 Nad pesevad juukseid ALATI shampooniga 2x. 

 Föönitamise ajaks antakse alati kliendile kätte ajakiri. 

 Föönisoengute oskused on neil väga kõrged. Sirgendajat kasutatakse harva. Ka kõige 

kräsusemad juuksed saavad föönitades sirgeks. 

 Keemilise loki rulle keeratakse pähe ilma konkreetsete jaotusteta. Lokivedelik 

pannakse pähe kraanikausi kohal ning peale ei panda ei mütsi ega rätikut 

soojendamiseks. 

 Et vältida värvi sügelemist peas, lisatakse värvile suhkurt. 

 Juuksurid õpivad ka maniküüri esimesel kursusel. 

 Des. Ainet ei kasutata üldse.  

 Ühe kliendiga võib tegeleda mitu erinevat juuksurit. (Üks peseb, teine lõikab) Ei ole 

sellist reeglit, et üks tegeleb otsast lõpuni. 



 Kliendid kõnnivad uksest sisse, otse kraanikausi juurde, istuvad seal ja ootavad kuni 

keegi nendega tegelema tuleb. 

 

 

Meie kool Las Indias oli 2.5 km me kodust ülesmäge. Koolis õpitakse samamoodi nagu meil, 

kahes kursuses, kuid juuksurid Hispaanias peavad ka maniküüri selgeks õppima. Nii palju 

nagu meie aru saime siis koolis käib asi nii, et igaüks peab endale ise modelli leidma ja need, 

kellel tol päeval modelli pole, kelle peal katsetada lõikusi ja muud, siis nemad pidid 

nukupeadega tööd tegema, polnud mingit istumist. Erinev oli ka see, et õpetaja käis kogu aeg 

salongis ringi aitas ning andis nõu, kuidas midagi paremini teha võiks. 

Peale kooli ja praktika salongis, käisime ka vaba aega veetmas. Meil väga vedas, et meie 

salongis oli üks tüdruk, kes on samuti Erasmusega välismaal praktikal käinud. Ta väga nautis 

meiega ajaveetmist ning viis meid erinevaid kohti külastama. Käisime Loro pargis, tivolis, 

neljas erinevas linnas ning nägime ka nelja erinevat randa. Proovisime ka erinevaid 

traditsioonilisi kanaaride toite. 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


