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Kerro työpaikastasi, työtehtävistäsi ja perehdyttämisestä niihin:
Koulurakennus oli erittäin hieno ja moderni, aluksi rakennusta oli vaikea hahmottaa, mutta lopulta
oli erittäin selkeä. Koulupäivämme keskittyi koulumme vartiontiin sekä koulun ID korttien
tarkasteluun. Tähän saimme laadukasta opastusta koulukavereiltamme jotka olivat meidän kanssa
samassa vuorossa.

Kuinka sopeuduit työpaikkaan sekä kohdemaan kulttuuriin?
’Mitä käytit työkielinä’
Hollannissa ihmiset puhuvat äidinkielenään hollantia, työkielenä käytin englantia sillä
hollantia en osaa. Seurassani oli aina yksi hollantia puhuva kollega.

’Oliko viestimisessä työtoverien tai asiakkaiden kanssa haasteita’
Kyllä oli, osa paikallisista ei puhunut sanaakaan englantia, sekä välillä joutui itsekin
käyttämään sanakirjaa saadakseen oikean sanan kaivettua.

’Millaisia eroja havaitsit suomalaisen ja Hollannin työkulttuurin välillä’
Lounasaikana ei tarjoilla lämmintä ateriaa.

Kerro käytännön järjestelyistä asunnon ja työmatkan suhteen:
’Vuokranmaksu ja hinnat’
Asuimme kahdestaan Bungalow tyylisessä asunnossa kaupungin laitamalla jolle tuli
hintaa noin 520e / henkilö.

’Liikkuminen paikallisilla liikennevälineillä, työmatka, hinnat’
Jouduin liikkumaan bussilla joka päivä kouluun sillä olin n. 12km päästä koululta.
Kauppareissu hoitui bussilla, kauppaan n. 6-7km. Keskustaan 9km. Busseja kulki kiitettävän hyvin,
mutta reilun kuukauden kun käyttää bussia ilman bussikorttia kustansi se minulle n. 220euroa. Sillä
kuukausikorttia ei saa Hollannissa kuin paikalliset. 1 koulupäivä kustansi n. 6.5e

’Asunnon säännöt ja varustelutaso’
”Opiskelija-asunnoksi” kyseinen bungalow ylitti odotukset! Tilaa oli paljon, oma
terassi, keittiö oli erittäin käytännöllinen sekä hyvät suihkutilat. Miinukset tulevat sijainnista ja
hinnasta (hinta ei paha jos sijainti olisi keskeisempi, mutta tuohon tulee laskea myös
liikkumiskulut).

Muuttuiko kuvasi kohdemaasta? Miten? Mikä yllätti?
Kun menin Hollantiin en oikein tiennyt mistään mitään sillä en ollut selvitellyt kunnolla mitään.
Ainoa tietoni Hollannista oli suurin piirtein Amsterdam sekä Arjen Robben.. Arnhem on Hollannin
itärajalla Saksan rajalta n. 15km. Kaupunki on normaali, paikallisten asuttama kaupunki, joka ei ole
turisteja täynnä, joten siellä näki paikallista elämää jota ei näe turistimatkoilla jos on
Amsterdamissa. Ihmiset Arnhemissa ottivat minut hyvin vastaan ja olivat kiinnostuneita
näyttämään/kertomaan asioita Arnhemista. Minut yllätti paikallisten jalkapallokulttuuri joka näkyy
keskustassa paikallisten joukkueiden pelipaitoina sekä peli-iltoina kaupunki on täynnä porukkaa
katsomassa peliä.

Pohdi, mitä opit kokemuksen kautta?
’Omasta kulttuuristasi?’
Suomessa ihmiset ovat paljon enemmän sisäänpäin kääntyneitä, halutaan paljon
enemmän omaa tilaa, pidetään pidempi etäisyys toiseen ihmiseen keskusteltaessa.

’Ammattialastasi?’

Tutustuin eri kulttuureista saapuneisiin ihmisiin, keskusteltuani heidän kanssa
ymmärrän heidän ajatuksia.

Millaisia valmiuksia ulkomaanjakso toi?
’Yleisesti?’
Kyky käyttää englantia puhekielenä lennosta: en jännitä enää englannin puhumista
vaikka se ei ole vieläkään täydellistä.

’Ammatillisesti’
Englannin kielen käyttö helpottui.

Suosittelisitko muille opiskelijoille tähän kohdemaahan ja/tai työssäoppimispaikkaan lähtemistä?
Mitä tulisi pitää mielessä ennen lähtöä ja miten valmentautua?
Suosittelisin ehdottomasti, matka sisältää kokemuksia aina, englannin kieli parantuu ehdottomasti.
Täytyy vain ottaa niskasta kiinni ja lähteä! 😊 Oma kielipää ei ollut vahvimmillaan lähdettäessä
mutta hyvin pärjäsi.

