Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Perustiedot
Sini From, Luksia, Turvallisuusala VTUR15, Rijn IJssel https://www.rijnijssel.nl/, 24.3.-28.4.2018
Kerro työpaikastasi, työtehtävistäsi ja perehdyttämisestä niihin
Olimme alamme yhteistyökoulussa Rijn IJssel:n yhdellä kampuksella heidän turvallisuusalan opiskelijoiden
kanssa. Osallistuimme heidän seurassaan koulun valvontaa sekä muutamille luokassa pidettävissä
oppitunneille sekä liikuntatunneille.
Todellisuus ei ihan vastannut odotuksiani. Luulimme, että osallistumme heidän turvallisuusalan
opiskelijoiden kanssa heidän oppitunneilleen lukujärjestysten mukaisesti, kuten hekin tekijät Suomessa
ollessaan, mutta todellisuudessa kökimme koululla opiskelijoiden kanssa iltaisin tekemättä mitään. Meille ei
ollu tarpeeksi tehtävää. Oppitunneilla olimme lähinnä katselu-opissa, koska tunnit olivat hollanniksi.
Voimankäytön- ja liikunnan oppitunneille oli mielenkiintoinen sekä mielekäs osallistua ja niistä pidin.
Kuinka sopeuduit työpaikkaan sekä kohdemaan kulttuuriin?
Kohdemaan kulttuuriin ei ollu vaikea sopeutua, koska se oli hyvin samankaltainen kuin Suomessa.
Muutamia eroavaisuuksia maiden välillä pisti silmään, mutta niistä lisää myöhemmin.
Niin sanottuna työkielenä käytimme englanninkieltä, sillä sitä suurin osa ymmärsi. Koulun yheyshenkilöiden
ja meidän välille luotiin WhatsApp-ryhmä, jonka kautta tiedotus saatiin helposti liikkeelle ja ongelmiin apua.
Eroja Suomen ja Hollannin välillä:









Keltaset rekisterikilvet autoissa
Taxeissa siniset rekkarit
Dösässä kortti leimataan sekä ulos että sisään mennessä
Dösä pysähtyy ilman käden heilautusta joka pysäkillä mikäli sillä on joku odottamassa
Koulussa ei kouluruokaa
Halvempaa (ei merkittävästi)
Kengät pidettiin jalassa sisälläkin
Koulussa koulupuku/työasu turvallisuusalan opiskelijoilla aina päällä

Kerro käytännön järjestelyistä asunnon ja työmatkan suhteen
Meitä suomalaisia oli siis reissussa yhteensä kolme. Vuokra asunnostamme taisi olla n. 1000€
luokkaa/kuukausi - mikäli oikein muistan - ja se maksettiin siis jaettuna kaikille meille kolmelle tasaisesti.
Vuokra-asuntomme oli Droompark Hooge Veluwe nimisessä loma-asunto kohteessa. Paikka oli ikään kuin
Suomestakin tutut leirintäalueet, mutta asuntoauto paikkojen lisäksi alueella oli vuokrattavia niin sanottuja
mökkejä. Osa taisi olla ihan omistusasuntojakin.
Asunnossa oli kaksi makuuhuonetta ja yhdistetty avokeittiö olohuoneen kanssa. Asunnossa oli myös vessa
ja kylpyhuone yhdistettynä. Pyykit saimme pestyä Droomparkin erillisessä ”pyykkituvassa” muutamaa
euroa vastaan/pesukerta. Myös liinavaatteet jouduimme käydä itse pesemässä halutessamme. Lisämaksua
vastaan nekin olisi kyllä tultu vaihtamaan viikoittain, mutta totesimme sen olevan edullisempaa kun
hoidimme asian vain itse. Asunnosta löytyi kaikki keittiön pikkutarvikkeet sekä kattilat yms. joten niistäkään

ei ollut puutetta. Merkille pistettävä asia oli, että mattoja asunnossa ei ollu lainkaan. Hollannissa käytetään
tavallisesti kenkiä sisällä ja tämä ilmeisesti oli syynä. Me suomalaiset itsepäisinä tapoihimme tottuneina
otimme kengät pois sisälle tullessa ja niin joutuivat myös vieraamme tekemään. Sama jatkui kun menimme
jollekin kaverille kylään: me suomalaiset otimme kengät pois, vaikka talon asukkaat eivät.
Lähimmälle bussipysäkille oli noin 10 minuutin kävelymatka, ja bussia käytimmekin aina kun jonnekin
asunnoltamme halusimme: kauppaan, keskustaan, koululle, ravintolaan yms. Bussia varten ostimme
ladattavan matkakortin, johon tosin emme asemien automaateilla saaneet ladattua arvoa, sillä korttimme
eivät kelvanneet koneisiin, vaan jouduimme menemään palvelutiskille joka kerta.
Yhtenä yönä kuljimme taxilla keskustasta asunnollemme ja matka taisi kustantaa 20€. Suomessa sama
matka olisi ollut helposti yli 40€. En tosin ole varma oliko saamamme hinta vain poikkeus vai olisiko se ollut
normaalistikin niin edullinen.

Vapaa-aika
Vapaa-aikana kävimme muun muassa Amsterdamissa ja Nijmegenissä, jalkapallo-ottelussa, Burger’s
Zoo:ssa, vankilavierailulla, Arnhemin yöelämässä, tutustumassa/kiertelemässä Arnhemia, shoppailemassa,
syömässä ravintoloissa, elokuvissa ja musiikki tapahtumissa. Vietimme paljon aikaan yheistyökoulumme
opiskelijoiden kanssa.
Amsterdamissa vierailimme yhtänä päivänä. Päivän aikana muun muassa kiertelimme kaupunkia ja
kävimme Madame Tussauds vahakabinetissa.
Nijmegenissäkin olimme vain päivävierailulla. Siellä lähinnä kiertelimme kaupunkia ristiin rastiin ja kävimme
syömässä ilman sen tarkempaa päämäärää tai suunnitelmia.
Esimerkiksi jalkapallo-ottelu ja vankilavierailu, joilla olimme, oli koulun järjestämiä ja kustantamia
tapahtumia. Muuten kustansimme kaiken itse.

Muuttuiko kuvasi kohdemaasta? Miten? Mikä yllätti?
Tottakai jotkin eri tavalla tehtävät tai toteutettavat asiat yllättivät, kun vertasi Suomen käytäntöihin, mutta
suurelta osin maan tapoihin ja asioihin oli osannut varautua. Avoimin mielin reissuun lähteminen oli hyvä
juttu. Kuitenkin esimerkiksi polkupyörien määrään ei osannut varautua etukäteen, vaikka tiesi että niitä on
valtva määrä! Se tuli silti hieman huvittavana yllätyksenä.

Pohdi, mitä opit kokemuksen kautta
a.
omasta kulttuuristasi
Suomen ja Hollannin väliset kulttuurit olivat suurimmilta osin melko samanlaisia.
b.
ammattialastasi?
Opit ammattialasta eivät eronneet Suomessa opituista. Tuli hieman jopa pettymyksenä, että ammattialaan
liittyen tuli niin vähän asiaa koko reissun aikana.

Millaisia valmiuksia ulkomaanjakso toi

a.
yleisesti
Englannin kielen taito sai lisää varmuutta ja yksin asuminen reissun aikana toi uutta näkökulmaa elämään
sekä yksin pärjäämiseen. Reissu siis kehitti oman elämän itsenäisiä taitoja.
b.
ammatillisesti?
Ammatillisesti en koe saaneenu reissusta mitään uutta.
Suosittelisitko muille opiskelijoille tähän kohdemaahan ja/tai työssäoppimispaikkaan lähtemistä? Mitä
tulisi pitää mielessä ennen lähtöä ja miten valmentautua?
Suosittelen reissua ehdottomasti! Mielestäni reissuun tulee lähteä avoimin mielin ja yksinkertaisesti antaa
sille mahdollisuus. Ennakkoluulottomuus palkitaan.
Ammatillisesti reissu tarjosi todella vähän, mutta elämänkokemuksen näkökulmasta se oli todella
mielenkiintoinen ja arvokas.
Kerro vapaasti kokemuksestasi tai mieltä painavista asioista.
Ammatillista osaamista ei päässyt reissun aikana juurikaan kehittämään, mutta elämänkokemusta sai. Itseä
jäi harmittamaan, ettemme päässeet osallistumaan enemmän koulunkäyntiin vaan suurimmaksi osaksi ns.
kökimme koululla tekemättä mitään, sillä jouduimme osallistumaan koulun valvontaan opiskelijoiden
kanssa. Meille kansainvälisen jakson opiskelijoille se oli tylsää ja puuduttavaa eikä millään tavalla
palkitsevaa. Itse ammatillisen osaamisen kannalta reissu oli siis hieman pettymys, mutta ns. vapaa-ajan ja
elämänkokemuksen osalta erittäin antoisa ja hyödyllinen! Suosittelen reissua ehdottomasti muillekin.

