
Raportointi Hollannista 

 
Olen Luksian turvallisuusalan opiskelija ja olin Hollannissa 5 viikkoa 

työharjoittelussa. Työssäoppiminen oli Arnhemissa (Middachtensingel 2) ja koulun 

nimi oli Rijn Ijssel. http://www.rijnijssel.nl/ ovat koulun nettisivut. 

 

Minulla oli töitä 5 kertaa viikossa (ma-pe), 6-7 tunnin päiviä. Työkuvaani kuului 

kysyä opiskelijoilta koulupassia, istua respassa, vahtia parkkihallia, katsoa kameroita 

ja vahtia opiskelijoita, että he pistävät roskat roskiin. Työkuva oli sitä mitä minä 

odotin. Viimeisenä päivänä huomasin tappelun ja ilmoitin työkavereille, jotka 

menivät väliin. Minulla oli myös itsepuolustustunteja ja salitunteja (ti ja to). 

Itsepuolustus oli aika erilaista, mitä meillä Suomessa on. 

 

Työkielinä käytin englantia ja perus hollannin sanastoa. Yllättävän moni 

opiskelijoista ei osannut englantia niin hyvin, mutta kaikki työkaverini puhuivat 

hyvää englantia. Jos joku ei osannut englantia, niin työkaverini alkoi puhumaan 

hollantia. Työkulttuuri oli minun mielestäni todella samanlaista, mutta taukoja oli 

vähemmän ja ihmiset tervehtivät enemmän. 

 

Ensimmäisenä päivänä, kun saavuin junalla Arnhemiin soitin opettajalleni, mutta hän 

ei vastannut puhelimeen. Odotin juna-asemalla tunnin ja yhtäkkiä opettaja soittaa ja 

kertoo, että hän on odottanut juna-asemalla myös tunnin, mutta hänellä oli väärä 

kännykkä mukana, joten en saanut häneen yhteyttä. Lopuksi sain kyydin opettajalta 

asuntolaan, jonka aikana annoin hänelle tuliaisia Suomesta. Asuntolassa oli 30 

opiskelijaa ympäri maailmaa, mutta melkein kaikki opiskelivat yliopistossa. 

Asuntolan vuokramaksu oli 500 euroa viidestä viikosta. Asuntola oli aika likainen, 

mutta hyvin siellä pärjäsi. Kulkuneuvona käytin pyörää, koska kaikki oli todella 

lähellä. Bussia käytin joskus. 

 

Ensimmäiset kaksi viikkoa oli vähän tylsää, koska ei tuntenut kunnolla vielä ketään. 

Oleskelin asuntolassa muiden opiskelijoiden kanssa ja kävin työkavereiden kanssa 

baareissa viikonloppuisin. Kävin myös katsomassa Vitessen kotimatsia, mistä tuli 

tasapeli. Vapaa-aikana kävin kaupoissa ostamassa vaatteita, ruokaa ja juomaa. 

Arnhemin keskustassa olin melkein joka päivä. Kävin myös viimeisinä päivinä 

kavereiden kanssa Amsterdamissa ja se oli todella kaunis kaupunki, mutta todella 

erilainen, kuin muut hollannin kaupungit. Amsterdamissa on luultavasti yli 60% 

turisteja. 

 

Oppilaitos järjesti reissun oikeustalolle, jossa rikoksen tehneet saivat rangaistuksen. 

En kyllä ymmärtänyt yhtään mitään mitä tuomari sanoi, mutta onneksi luokkakaverit 

kertoivat vähän. Oli vain todella pieniä rikoksia. 

Teimme myös liikenteenohjausta ja vartiointia pyörätapahtumassa. 

 

http://www.rijnijssel.nl/


 

 

Tutustuin todella hyviin ihmisiin Hollannissa ja toivottavasti pääsen näkemään heitä 

uudestaan. Asuntolassa asui myös kolme muuta suomalaista. En hirveästi nähnyt 

heitä. 

 

Kaikista yllättävintä Hollannissa oli, kuinka ystävällisiä ja kivoja ihmiset olivat. 

Heihin oli todella helppo tutustua. Muuten maa oli niin kuin minä odotin sen olevan. 

Vartiointityö oli samanlaista kuin Suomessa. 

 

Suosittelen menemistä tähän maahan. Hollannissa on paljon nähtävää ja siellä on 

todella kivoja ihmisiä, mutta tietenkin sieltä löytää myös niitä ei niin kivoja. 

Hollantilaiset puhuvat yleensä todella hyvä englantia ja heitä on helppo ymmärtää. 

Englannin kieli on tärkeää ja olisi hyvä jos osaisi vähän hollantia. 

 

 

        
     

    Vitessen kotiareena 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Kuva asuntolasta 
 

    

    Koulu, missä olin töissä 


