
Hollantilainen avoimuus ja rentous viehätti 
Kosmetologiksi opiskeleva estenomi Paula Snellmanin neljä viikkoa pitkä harjoittelujakso 
Hollannin Dordrechtissa neljässä eri harjoittelupaikassa syksyllä 2013 onnistui täyttämään 
odotukset. Perhemajoituksessa saadussa kokemuksessa viehätti erityisesti hollantilaisten 
avoimuus. 

 

 

  
- Olisin ollut vaikka kolme kuukautta. Jos mahdollisuus on mennä, niin suosittelen kaikille, 
hän sanoo innostuneena. 

Työharjoitteluun kuului kolme yksityistä hoitolaa ja koulun oma harjoitteluluokka. 

- Heti ensimmäisessä harjoittelupaikassani sain tehdä jalka- ja kasvohoitoja. Oli mukavaa 
saada tehdä töitä ja olla asiakkaiden kanssa. Tiesin jo ennen lähtöä, että harjoittelupaikat 
tulisivat olemaan eri hoitoloissa, joten osasin odottaa hektistä vaihtelua paikasta toiseen. Olin 
kolme päivää jokaisessa hoitolassa, sekä myös koulunsalongilla pari päivää viikossa. 
Harjoittelu yhdellä työnantajalla olisi ollut kaikkein hyödyllisintä, miettii Paula. 

Talouden alavire näkyy Hollannissakin ja on hoitoloissa on hiljaisempaa siitä huolimatta, että 
hinnat olivat puolet suomalaisista taksoista. Työajat olivat joko aamuvuorossa tai toisinaan 
iltaan kymmeneenkin asti. Asiakkaat olivat tottuneet harjoittelijoihin, mutta eivät kovin 
paljon osanneet englantia. Työkulttuuri ei eronnut suomalaisesta. 



- Harjoittelijat puhuivat hyvää englantia ja pystyivät tulkkaamaan. Ammattisanasto lisääntyi 
ja ainakin vahvistui matkan aikana. Laitetuntemus lisääntyi, koska yhteen hoitolaan oli 
hankittu uusi laser-karvanpoistolaite. Tällaista laitetta on mietitty kauneushoitola 
Mandarineen, jossa työskentelen. 

Perhemajoitus oli onnistunut ratkaisu 

Perhemajoituksessa Paulalla oli oma sopivankokoinen viihtyisä huone. Aamiainen kuului 
hintaan ja ruokailu perheen kanssa useana päivänä viikossa. Aikanaan isossa 
kahdeksanhenkisessä perheessä oli totuttu menemiseen ja tulemiseen. Nyt vierailulla kävi 
lastenlapsiakin. 

- Vieraita tuli vähintään parina iltana viikossa ja minusta oli kiva tutustua perheen ystäviin. 
Oli mukavaa kun talo oli täynnä ihmisiä ja seuraa. Vaikka isäntäväki oli ystävällistä ja 
välitöntä, meni tottumiseen tietysti aikansa. Loppuvaiheessa kyllä katselin telkkaria sohvalla 
makoillen, hymyilee Paula. 

 

 

  
Dordrecht on noin 120 000 asukkaan rannikkokaupunki ja vanhin Hollannin kaupungeista. 
Viikonloput jäi aikaa tutustua maahan ja Paula kävi Amsterdamissa, Rotterdamissa ja 
Utrechtissa. Varsinkin tuulimyllyt tekivät vaikutuksensa. 

Liikkuminen työpaikoille kävi kätevimmin polkupyörällä, jonka sai pientä maksua vastaan 
perheestä lainaksi. Muistutus pyöräilysäännöistäkin tuli. 



 

 

  
- Valot pitää pyörässä olla ja myös takana! Meinasin saada 50 € muistutuksen, mutta sain 
sentään selitettyä, etten tiennyt, koska olen turisti, kertoo Paula. 

Teksti Tero Elsilä 
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