
Hollanti 

 

 

Olin luokkalaiseni kanssa 4 viikkoa Hollannissa vaihdossa. Matka oli hyvin mukava ja näimme paljon 

Hollantia. 

 

Majoitus 

Asuimme 2 eri isäntäperheessä. Suurin osa hollantilaisista taloista on rivitaloja niinkuin talo jossa minäkin 

asuin. Minun perheeseeni kuului 60-vuotias nainen ja mies. Ja heidän toinen tyttäristään kävi joskus 

viikonloppuisin kylässä. Perhe oli mukava ja puhui hyvin englantia.   

Talo oli kolmikerroksinen ja asuin kolmannessa kerroksessa. Siellä minulla oli omahuone ja kylpyhuone, 

jossa oli suihkukäytettävissä. Huone oli siisti ja melko iso. Sain omaan käyttööni myös kannettavan 

tietokoneen.  

Hollannissa on tyypillistä se, että talossa lämmitetään vain ne huoneet, joita käytetään. Eli käytävät olivat 

kylmiä, sekä vessa ja kylpyhuone olivat melko viileitä. Kaikissa huoneissa pidettiin ovet kiinni, jotta lämpö 

olisi vain huoneissa joita käytettiin. Kun poistuttiin talosta, piti laittaa huoneen lämmitys pois päältä. Ja 

joissakin taloissa lämmitys laitettiin yöksi pois.  

Sisällä kuljettiin aina ulkokengät jalassa.  

Talon sijainti oli hyvä, matka keskustaan ja juna-asemalle oli lyhyt, n. 1-2km ja matka taittui helposti ja 

nopeasti pyörällä tai kävellen. 

Vuokra maksoi 75€/vko eli 300€ yhteensä. Hintaan kuului aamupala. Saimme joko valmistaa itse omat 

ruokamme keittiössä tai maksaa 3€ perheelle jos halusi syödä heidän kanssaan, heidän ruokaansa. 

Hollannissa kaikkialle liikutaan pyörillä, joten sain myös perheeltä pyörän käyttööni. 

Saimme luokkalaiseni kanssa yökyläillä toistemme luona ja muutenkin perhe antoi meidän tehdä mitä 

halusimme. Isäntäperhe oli mielestäni hyvä vaihtoehto asua, koska sieltä sai pyörän, apua ja tietoa asioista. 

 



 

Liikkuminen 

Yleensä Hollannissa liikuttiin pyörällä, koska siellä se on normaalia. Pyörille oli yleensä omat kaistat, 

pyörätiet sekä liikennevalot, joita noudatettiin ajettaessa.  

Liikuimme myös bussilla. Juna-asemalta pystyi käydä ostamassa bussikortin, johon ladattiin rahaa. 

Bussikortti maksoi n. 5-7€. Kortissa täytyi aina olla vähintään 4€ rahaa, koska bussiin mentäessä bussikortti 

leimattiin sisään ja siitä miinustui 4€. Kun saavuttiin pysäkille, missä piti jäädä pois, bussikortti leimattiin 

ulos. Rahaa palautui takaisin kortille, koska matka maksoi sen mukaan, kuinka monta pysäkki oli mennyt 

eteenpäin. Jos bussikortin unohti leimata ulos, joutui maksamaan 4€, joka oli sisään leimattaessa 

miinustunut kortilta. Bussilipun pystyi myös ostamaan kuskilta, mutta en tiedä oliko matka sitten kalliimpi. 

Bussilla kulkeminen oli hyvin helppoa, koska bussin sisällä oli taulu, jossa luki mikä on seuraava pysäkki ja 

sitten se vielä kuulutettiin.  

Jos halusi kulkea pidempiä matkoja, juna on helpoin vaihtoehto. Sillä, pääse helposti myös käymään 

naapurimaissa. Junalla matkustaessa kannattaa olla tarkka, sillä pikajunia käyttäessä, pitää ostaa niihin 

tarkoitettu lippu, joka on hieman kalliimpi.  

 Bredan juna-asema 

 

 

Työt/Työpaikka 

Olimme 2 erityöpaikassa. Kumpikin työpaikka oli tarkoitettu pelkästään opiskelijoille, toinen kampaamo oli 

vanhainkodissa ja toisen vieressä asui vanhuksia. Toiseen työpaikkaan pääsi pyörällä ja toiseen täytyi 

mennä bussilla. Vaihdoimme työpaikkoja noin puolessa välissä.  

Teimme töitä 4 kertaa viikossa. Meillä oli joka maanantai, lauantai ja sunnuntai vapaa ja työaika oli 9.00-

16.00. Ja viimeinen viikko oli kokonaan vapaata. 

Töissä teimme normaalisti asiakkaita, niin kuin muutkin opiskelijat. Kun asiakas saapui, työpaikkaohjaaja 

keskusteli asiakkaan kanssa, siitä mitä hän halusi. Ja kertoi meille englanniksi mitä asiakas toivoi ja me 

teimme työn. Leikkaukset ja värit tultiin tarkistamaan aina. Jotkut asiakkaat puhuivat englantia, mutta ei 

kauhean moni. Asiakkaiden määrä vaihteli päivän mukaan, mutta perjantait olivat aina hyvin kiireisiä, koska 



kaikki vanhat rouvat tulivat ottamaan itselleen viikonloppu kampauksen. Eli perjantaisin tehtiin koko ajan 

rullakampauksia. Kampaamoissa oli tapana, että yhtä asiakasta saattoi tehdä monta työntekijää. Joten 

perjantaisin saattoi olla kaikki 4 paikkaa täynnä asiakkaita vaikka, oli vain 2 työntekijää.  

Rullakampauksissa, föönauksissa, pesussa ja muissa pienemmissä töissä asiakkaan suojana käytettiin vain 

pyyhettä. Väreissä, leikkauksissa ja permanenteissa käytettiin kappaa.  

Mukaan meidän täytyi ottaa omat sakset ja veitsi, sekä föönausharjat. Minulla oli kyllä mukana myös oma 

leikkaus- ja piikkikampa, mikä oli ihan hyvä. Koska liikkeissä oli vain yhdet kammat kaikkia. Föönausharjoja 

liikkeistä sai myös lainata.  

Lounas pidettiin silloin kun oli aikaa, mutta yleensä siihen oli ihan riittävästi aikaa pitää se. Hollannissa on 

tapana syödä lounasaikaan vain leipä. Joten liikkeissä ei ollut mikroa sitä varten, että olisi voinut syödä 

lämpimänaterian.  

Työvaatteina sai pitää millaisia vaatteita halusi, yleensä opiskelijat ja työpaikkaohjaaja käytti tummia 

vaatteita. Työkenkiä ei käytetty, joten käytimme omia ulkokenkiämme.  

Toisessa työpaikassa oli koko ajan sama työpaikkaohjaaja, mutta toisessa paikassa oli 3 eri ohjaaja ja 

ohjaaja vaihteli päivän mukaan. Kaikki työpaikkaohjaajat olivat tosi mukavia ja auttoivat hyvin. Kaikki eivät 

puhuneet niin hyvää englantia, mutta ymmärsin kuitenkin kaiken mitä he puhuivat ja koittivat tarkoittaa. 

 

 

 

 


