Matkaraportti : Hollanti
Opiskeluala: Turvallisuusala
Vaihtoajan kesto : 5 viikkoa
Koulu: Rjin Ijssel; Arnehm

Olin Hollannissa vaihto-opiskelijana luokkatoverini kanssa viisi viikkoa Arnhem nimisessä
kaupungissa. Perjantaina 10.3 saavuimme Amsterdamin lentokentälle, josta menimme
junalla Arnhemiin ja sieltä asunnollemme Droomparkeniin. Saimme kyydin Rjin Ijsselin kahdelta
opettajalta. Kävimme heidän kanssaan läpi keskeisiä asioita mitä tulemme todennäköisesti
tekemään ja he myös auttoivat meitä kirjautumaan sisään respassa, josta saimme sitten avaimet
asuntoon. Kuitenkin koulun oppilas Ostrid tuli myös käymään asunnolla, johon olin itse jo
tutustunut hyvin kun hän oli ollut vaihdossa Suomessa viime vuonna.
Vietimme ensimmäisen viikonlopun tutustuen kaupunkiin ja paikallisiin nähtävyyksiin. Meillä oli n. 9
km matka kaupunkiin asunnoltamme, joten kuljimme joka päivä bussilla. Maanantaina sitten
menimme koulullemme ensimmäistä kertaa käymään. Menimme aulaan kuten oli sovittu ja
huomasimme että suurin osa oppilaista eivät edes tienneet että kouluun oli tulossa vaihtoopiskelijoita. Oppilaat ilmoittivat opettajilleen meidän tulosta ja ohjasivat meidät opettajien
huoneeseen. Päivän mittaan he esittelivät meille kouluaan ja tutustuimme oppilaisiin samalla.
Huomasimme, että koulumme eroavat huomattavasti ja opetustavat myös. Ensimmäiset viikot
menivät opetellessa koulun käytäntöjä, tapoja ja kulttuuria. Kulttuurierot huomasimme hyvin pian.
Hollannissa on hyvin sekoittununeita kulttuureja eri maista, muun muassa Keski-Euroopasta. Rjin
Ijsselin turvallisuusala keskittyi pääosin koulun sisään tulevista opiskelijoista. Osa opiskelijoista siis
seisoi puolet päivästä sisäänkäyntien luona ja kyseli sisääntulijoilta opiskelijakortteja. Heillä ei
varsinaisesti ollut luokkaryhmiä vaan olivat pääosaisesti sekaisin ryhmissä opiskeluvuoden
mukaan. Myös ikäryhmät olivat meidän kouluun verrattuna todella erilaiset. Nuorimmat opiskelijat
olivat n.17 vuotiaita ja vanhimmat jopa yli 26 vuotiaita. Kommunikaatio toimi meidän osaltamme
hyvin englannilla, mutta osa koulun oppilaista eivät puhuneet sanaakaan englantia. Kävimme
koulussa noin 4-5 kertaa viikossa ja aina tiistaisin meillä oli voimankäyttö opetusta.
Henkilökohtaisesti minusta oli hyvin vapauttavaa puhua suomea ilman, että kukaan muu kuin
luokkatoverini sitä ymmärsi.
Arnhem on paikallisten mukaan heidän mielestään pieni, mutta meidän tällaisten tavallisten
suomalaisten mielestä paikka tuntuu melkein yhtä isolta kuin Tampere. Itse maan pinta-ala on noin
vain kaksi kertaa Uusimaan kokoinen, silti ihmisiä siellä asuu peräti n.17 miljoonaa ihmistä.
Arnhemissa kaupungin vieressä löytyy upeita puistoja, joissa on hyvällä säällä viettää rauhallinen
kävelypäivä. Maasto taas puolestaan on hyvin suoraviivaista, ylämäkiä ei siis juurikaan ollut.
Itse asuntomme näytti ulkoapäin hienolta ja modernilta, mutta jo ensimmäisellä viikolla
huomasimme ongelmia talossa. Design ovet hajosivat lähestulkoon heti ensimmäisellä 30
käyttökerralla. Myös asunnon sähkövaraustaso oli liian matala, joten meillä meni sähköt poikki
ensimmäisen viikon aikana, kun oli suurin osa valoista ja vedenkeitin oli päällä, niin sähköt menivät
heti pois. Ja talonlämmityslaitetta piti vähintään 2-3 tunnin välein nostaa lämpötilaa, ettei se
tippunut oletus 15 asteeseen. Yöllä taas se tippui 20 asteesta 14 asteeseen, joten aamulla heräsit
aina kylmissäsi. Kaiken huipuksi vuokrahinta oli yhteensä 1.039,50 euroa viidestä viikosta. Toisin
sanoen budjetti oli aika tiukka sillä bussimatkat ja junamatkat tulivat maksamaan noin parisataa
euroa + ruokakulut. Asunnossa ei ollut uunia, vaan jonkin sortin mikron ja uunin yhdistelmä joka ei
ollut tarpeeksi tehokas, ei saanut edes popcorneja tehtyä saati sitten jotain ruokaa siellä tehtyä
pienen kokonsa vuoksi. Kaiken ruuan teimme kaasuliedellä lihaa paistaen ja spagettia keittäen.
Myös osa yleisistä keittiövälineistä puuttui kokonaan kuten patakintaat olivat yksi niistä, jonka
vuoksi näpit paloivat usein vaikka pyyhettä käytettiin. Pyykin peseminen oli myös yksi asia, joka oli
aluksi hankalaa. Talossamme ei ollut pyykinpesukonetta tai kuivausrumpua joka ei ollut sinänsä
mikään ihme, mutta alueella oli pyykinpesukoneita ja kuivausrumpuja, mutta jokaisen käyttökerta

olisi ollut viisi euroa omilla pesu aineilla. Päätimme siis pestä käsin pyykit lavuaarissa.
Kuivausteline meiltä kyllä löytyi, mutta se oli valmiiksi jo rikki sekä jääkaapin ovi, mutta muuten
kämppä oli hyvä.
Vapaa ajallamme tutustuimme kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin. Kaupungissa oli paljon erilaisia
kuppiloita, kauppoja, baareja, klubeja ja shisha huoneita. Meille yllätykseksi coffee shoppeja oli
paljon ja niiden tarjonta myös. Huumekulttuuri Hollannissa tuntuu olevan täysin normaali asia
paikallisille. Mukavaksi yllätykseksi koulu järjesti meille pari yllätystä vapaa ajallemme. Kävimme
muun muassa jalkapallo-ottelussa, jonka koulu maksoi meille ja Hollannin armeija-alueella poliisien
mellakkaharjoituksissa. Myös saimme pitää osalle oppilaille meidän koulun tapaisen voimankäyttö
harjoituksen ja esitelmän meidän koulustamme ja maastamme.
Hollanti oli kulttuuriltaan täysin erilainen kuin meidän kulttuuri. Hollantilaiset ovat hyvin avoimia
asioistaan ja ystävällisiä. He tervehtivät iloisesti joka kerta vaikka emme tuntisi ollenkaan.
Huomasimme myös, että tuntemattomille puhuminen on täysin normaalia. Tutustuimme hyvin
pariin koululaiseen matkamme aikana joiden kanssa vietimme aikaa vapaa ajallakin. Heidän
ansiostaan saimme paremman käsityksen maasta ja sen tavoista.
Opin matkan aikana hyvin paljon erilaisista kulttuureista, ihmisistä ja ennen kaikkea itsestäni. Sain
paljon uutta tietoa ja taitoja, mitä voin hyödyntää tulevaisuudessa ammattialallani. Myös englannin
taitoni kasvoi huomattavasti. Suosittelisin kaikkia edes vähän kiinnostuneita lähtemään vaihtooppilaaksi, sillä se on kokemus jota ei helposti saa mistään.
Alhaalla kuvia joita otimme matkamme aikana.

