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Olen sisustuksen ja saneerauksen 

opiskelika.

Olin Alankomaissa 6viikkoo ja 3 

päivää. (13,02,2019-30,03,2019)

Olin kaupungissa nimeltä Arnhem.

Ja kävin töissä 

sisustusliikkeessä nimeltä Pronto

Wonen ja se oli Huissen:issä.

https://www.prontowonen.nl/

https://www.prontowonen.nl/


Matkustettiin

junalla

Amsterdamista

Arnhemiin

Arnhem

Amsterdam



Arnhem









Vapaalla ajalla kävin 

monessa eri museossa, 

kaikista ei ole 

valitettavasti kuvia.

1: St Eusebius church

2: Open air museum

3:Cube: design museum



The St Eusebius church



The St Eusebius church



Open air museum



Open air museum



Open air museum



Open air museum



Cube: design museum



Mulla ei ollut ennakko 

odotuksia. Enemmänki

ajattelin vaan että 

toivottavasti sain kivan 

paikan.

Työkielenä käytin 

Englantia sillä hollantia 

en osannu.

Yleisesti pärjäsin tosi 

hyvin englannilla, paria 

asiakasta pääsin auttaa 

mutta yleisesti kutsuin 

jonkun muun joka osais

puhuu heidän kanssa.

Kulttuuri ero oli aika iso. 

Työpaikalla oli se että kun 

suomessa tykätään 

minimaalisesta tyylistä niin 

ainakin siellä liikkeessä tyyli 

oli enemmän ja vielä lisää. 

Mikä ei tietenkää näytä pahalta 

mutta ero on iso. Myös taukojen 

pitäminen oli erikoista. 

Työpaikalla se ei ollutkaan 

niin outoo mutta koulussa ei 

ollu sellast kunnon 

lounastaukoo. Vaan syötiin 

tunnilla tai iha random hetkinä 

millon nälkä iskee tai itellä

on aikaa



Kävin töissä Pronto

Wonenissa ja tässä 

kuvis joistain 

stailauksista joita 

tein Sain töistä kiitoksesks

valita iha mitä vaan 

kaupasta.











Asuin Host familyn

kanssa. Sain huoneen 

ullakolta. Vuokraan 

kuului myös ruoka joten 

ei tarvinnu hirveemmin

miettii mitään. Ja heillä 

oli kissa joka sain mut

tuntemaan enemmän 

kotoisalta koska 

itelläkin on kissat.

Sain heiltä myös pyörän 

käyttöön. Kuljin sillä 

kouluun mutta töihin 

kuljin bussilla



Kävin jalkapallo matsissa host familyn kanssa ja 

heillä oli myös avoauto joten käytiin ajelulla . 

Kävin myös hengaamassa uusien kavereiden kanssa 

puistossa ja siellä vietettiin aikaa ja 

grillattiin.



Käytiin kahvittelemassa Saksassa



Viimenen

illalinen yhes

ravintolas host

familyn kanssa



Mun kuva Alankomaista muuttu ainakin 

jonkun verran. Ymmärrän enemmän sitä 

kuin hyvin tääl suomes on asiat. 

Varsinki koulujen kanssa.

Kehityin paljon ommalla alalla, niin 

sisustukses kuin myös suunnittelus. Ja 

myös miten tykkään tehä asioita.

Suosittelen todellakin muiden menevän 

ulkomaille. Se on aivan mahtva

kokemus, olen oppinut itsestäni tosi 

paljon ja myös muusta maailmasta. Olen 

valmiimpi tekemään töitä ja 

opiskelemaan niin tääl suomessa kuin 

myös ulkomailla.


