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HOTEL MODEZ

Helmikuussa 2019 Marika ja Tellervo saattoivat
sisärakennusalan opiskelijan Hanna-Liisan
kansainvälisyysjaksolle Hollannin Arnhemiin.
Tutustuimme yhteistyöoppilaitos Rijn Ijsseliin
vahvistaaksemme opiskelijavaihtoa molempiin suuntiin.

Kv-koordinaattori Riikka varasi meille majapaikaksi
muotikorttelista hotelli Modezin, mikä olikin muotoilu-
ja sisustusalan ammattilaisille kiinnostava kohde.
Studiohuoneistossamme oli hienot värit ja 
Marikan huonetta vartioi kaunis nuori mies.

Hotellilta oli mukava kävelymatka sekä Arnhemin
kestustaan että Rijn Ijsselin kampuksille.



Mode

District

Arnhemissa näkyi hollantilaisten rento ja hauska
suhtautuminen rakennettuun ympäristöön. 
Katutaidetta ja muraaleja siellä täällä. Mode district-
alueelle oli keskittynyt taiteilijoiden ja käsityöläisten
työpajoja ja liikkeitä.

Hollantilaiset ovat pyöräilykansaa ja pyöräilijät ovatkin
katujen kuninkaita. Autoilijan tulee väistää aina
pyöräilijää ja jalankulkijana etsimme suojateitä ja 
odotimme, että liikennevalot joskus vaihtuisivat meille
vihreiksi.  



Vierailu Ineke Sadeen oppitunnilla

Oppaanamme Arnhemissa toimi Ineke, joka vastasi 
kansainvälisestä opiskelijavaihdosta ja myös opetti Rijn Isselissä
sisustussuunnittelua.
Osallistuimme Hannan kanssa sisustussuunnittelun oppitunnille. 
Tehtävänä oli suunnitella kalusteiden sijoittelu kahteen 
makuuhuoneeseen. 

Kv-vaihtonsa aikana Hanna-Liisa osallistui sisustusalan 
opiskelijoiden oppitunneille aina torstaisin ja 
perjantaisin. 

Sisustusalalta oli mahdollisuus valmistua 
sisustusmyyjäksi, stailistiksi tai sisustajan assistentiksi.

Luksiassa ammatillinen koulutus perustuu pitkälti käsin 
tekemiseen ja tekemällä oppimiseen. Rijn Ijsselin
sisustajat käsittelivät asioita teoreettisesti.



O P I S K E L I J O I D E N  S H O W R O O M

O p p i l a i t o k s e s s a  o l i  l a a j a s t i  e s i l l ä  o p i s k e l i j o i d e n  t ö i t ä .
(Tästä oltiin ihan 
pikkuisen kateellisia)



Meille esiteltiin mm. laserleikkausta 
ja 3d-tulostusta. 
Opettaja oli valmistautunut 
tuloomme ja tehnyt meille 
laserleikkaamalla omat nimillämme 
varustetut avaimenperät. 
Huomaavaista!



YRITYSKÄYNNEILLÄ

Ineke vei meidät muutamaan työpaikkaan, jossa 
myös vaihto-opiskelijat voisivat työskennellä. 
Nämä olivat sisustusliikkeitä ja puutarhaliike, 
jossa oli myytävänä paljon kodin ja puutarhan 
sisustamiseen sopivaa tavaraa. 

Tutustuimme myös Hanna - Liisan tulevaan 
työpaikkaan, mikä oli meidän näkökulmastamme 
valtavan suuri sisustusmyymälä. Hanna sai 
osallistua vaihtuvien esillepanojen suunnitteluun 
ja toteuttamiseen, hyllytykseen ja 
asiakaspalveluun englantia taitaville asiakkaille.
Työpaikalle oli tunnin matka julkisella liikenteellä.



Ohjelmamme oli sen verran väljä, että ehdimme 
tutustua kaupunkiin, muotiin ja muotoiluun ja 
käydä syömässä hyvää ruokaa.

Hassuinta oli, kun yhdessä kahvilassa tunnistettiin 
meidät suomalaisiksi(puheen perusteella). 
Halusivat kertoa meille, että he seurasivat 
Netflixistä suomalaisia sarjoja, kuten Sorjonen 
sekä Kontio ja Parmas .
Heidän mielestään suomalaiset ovat omalaatuisia 
ja kieli hauskaa. 

Päiväretki Amsterdamiin viikonloppuna. 



WORKSHOP 1

MUOTIALA





Ma

Marika piti alustuksen 
suomalaisesta kulttuurista 
muotialalla ja sisustusalalla. 
Meillä oli mukana luontokuvia ja 
valko- sini-vihreitä kankaita.
Niistä kunkin opiskelijan piti 
tehdä oma kollaasi, jotka lopuksi 
koottiin yhteiseksi teokseksi.

Assignment results

How does Finnish nature
look like to you?

How would you use the
surface/pattern?



WORKSHOP 2

sisustusala



Oli mahtavaa todeta pystyvänsä 
motivoimaan eri kulttuurin 
opiskelijoita vieraalla kielellä.

Opiskelijat olivat kiinnostuneita 
ja aktiivisesti osallistuvia. 

Muodin opiskelijat valmistuivat 
sekä ompelijoiksi että 
vaatesuunnittelijoiksi. 
Ompeluluokat olivat hyvin 
varusteltuja ja opiskelijoiden 
työtavat olivat lähellä 
omiamme.



Mielenkiintoinen 
tutustumiskohde 
oli usean muotialan yrityksen yhteinen 
työtila. Täällä myös oppilaitoksen 
parhaimmat opiskelijat saivat 
työskennellä huippusuunnittelijoiden 
kanssa ja mahdollisesti suunnitella ja 
toteuttaa oman kokoelmansa.

Kiertotalous, 
käytetyn materiaalin 
uusiokäyttö!



Totesimme Rijn Ijsselin tarjoavan monipuoliset mahdollisuudet KV-vaihtoon. 

• eri opintoaloja, yhtymäkohtia Luksiaan: matkailu, turva, sisustus, muotoilu, media
• Valmiita työpaikkoja, joihin opiskelijat sijoittuvat (kieli englanti)
• Joustava mahdollisuus opiskella vuoroin koulussa ja vuoroin työpaikalla
• Yhteistyö on vakiintunutta ja Luksialla on oppilaitoksessa hyvä maine

Kulttuurina Hollanti on kotoisa ja opiskelijoiden sekä opettajien on helppoa sujahtaa 
oppilaitoksen ja työpaikkojen arkeen. 

Pitää muistaa, että työelämän tarpeiden lisäksi opetuksen pitäisi taata 
jatkokoulutusmahdollisuus opiskelijalle kotimaassa ja kansainvälisesti.



Ajatuksia kansainvälisen työelämäjakson päätteeksi

Vierailumme oli vastavierailu tapaamiemme Rijn Ijsselin
opettajien käyntiin Luksiassa.
Saimme tosi lämpimän vastaanoton.

Esiteltiin Luksiaa houkuttelevana yhteistyökumppanina sekä 
opettajille että opiskelijoille. Molempien workshoppien 
päätteeksi ilmoittautui Suomesta kiinnostuneita opiskelijoita ja 
opettajat olivat vaihdoista innoissaan. Yhdessä mietimme miten 
tulevaisuudessa voisimme jatkaa yhteistyötä. 
Tapasimme opiskelija Jaimyn, joka tuli lopulta Helsinkiin 
vaihtoon.

Erityisen kiinnostunut olin lähtiessä siitä, kuinka vahvasti 
digitalisoituminen on integroituna opetukseen ja olemmeko 
Luksiassa samalla tasolla, edellä vai jäljessä. Näkemämme 
perusteella digikäyttömme on monipuolisempaa ja näkyvämpää. 
Somea ei Hollannissa oltu vielä valjastettu ja alitajuntaan jäi 
pohdinta siitä kuinka tarpeellista hypetys digitalisaation 
ympärillä lopulta on. Pärjättäiskö vähemmällä?



Kansainvälinen työelämäjakso oli mielestämme antoisa.

Vakuutuimme suomalaisesta koulujärjestelmästä, joka 
kohtelee kaikkia samanarvoisesti ja mahdollistaa kaikkien 
laadukkaan koulutuksen. 

Oli hienoa peilata omaa ammatillisuutta kansainvälisesti. 
On merkityksellistä löytää yhtymäkohtia koulumaailmasta, 
koulutuksesta ja työstä koulutuksen parissa. 

Tällä Thorbeckestraatin kampuksella oli mittava luovien 
alojen synergia. Löytyi tanssia, lavastustaidetta, musiikkia 
ja teatteria, maskeerausta, sisustusta, muotia sekä 
graafista suunnittelua, mainosteippausta, 
konseptimuotoilua, palvelumuotoilua ja taideteollista 
muotoilua. Käytävät ja ruokala oli täynnä opiskelijoiden 
töitä, kaikkien osaaminen tuli esiin. (Tätä lisää meille.)

https://www.youtube.com/watch?v=uPe_tJvqEVk

https://www.youtube.com/watch?v=uPe_tJvqEVk


KIITOS!

Marika ja Tellervo


