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Työpaikka

• Allnexin tehdas on kemianteollisuuden 
monikansallinen yritys Hollannissa, jossa 
valmistetaan mm. Hartsia maaleja ja 
erilaisia pinnotteita varten. Työnkuva oli 
prosessin hoitajan tehtävät. Minun lisäksi 
mukana oli Olli Luttinen rinnakkaisluokalta, 
meille oli nimetty oma ohjaaja, jonka 
kanssa oltiin aina samassa vuorossa töissä. 
Työnkuva oli aika tarkkaan sitä mitä 
ennakkoon kuvittelinkin sen olevan eli 
paljon valvomossa työskentelyä, näytteiden 
ottamista ja välillä raaka-materiaalien 
lisäämistä reaktoriin manuaalisesti. Meidän 
ohjaaja Tommy on ollut Allnexilla töissä jo 
yli 13vuotta eli hänellä oli kaikki asiat hyvin 
selvillä. Englanniksi kommunikoitiin ja 
yhteistyö sujui hyvin, välillä toki jouduttiin 
käyttämään google translatoria, että löytyi 
oikeat sanat puolin ja toisin mutta hyvin 
hommat sujui kaiken kaikkiaan.



Työskentely

• Työpaikalla turvallisuus oli tärkein asia ja sitä 
painotettiin heti alusta alkaen riittävästi, ennen 
ensimmäistä työpäivää tehtiin turvallisuustesti 
tietokoneella ja jos sitä ei olisi läpäissyt niin olisi 
saanut lisää koulutusta turvallisuudesta. Töissä 
käytettiin turvakenkiä, suojalaseja, non-staattisia ja 
kemikaaliturvallisia työvaatteita ja kypärää. Silloin kun 
reaktoriin lisättiin manuaalisesti raaka-materiaaleja, 
jotka yleensä olivat happoja ja alkoholeja yms. 
Käytettiin lisäksi paksuja suojahanskoja, 
hengityssuojainta, kaasunaamaria tai suojavisiiriä tai 
suojavaatetusta, riippuen käyttöturvatiedotteen 
antamasta suojatasosta. Harjoittelun puolenvälin 
jälkeen meille pidettiin käytännön turvallisuustesti, 
joka meni molemmilla tosi hyvin.



Kulttuurierot

• Hollannissa en ollut ennen käynyt mutta Saksassa ja muutamissa 
muissa maissa on tullut käytyä. Hollanti muistuttaakin mielestäni aika 
paljon Saksaa yleisesti. Ihmiset ovat mukavia ja puheliaita vieraita 
kohtaan ja kadulla ja kaupassakin monesti joku tuli juttelemaan aivan 
spontaanisti. Hollannilla ei oikein ole kummoista ruokakulttuuria, 
joten siitä ei paljon kerrottavaa ole. Työpaikalla porukka oli mukavaa 
ja tunnelma rento. Työaika oli 8h/pvä ja meidän systeemi oli 2aamua, 
2iltaa 2yötä ja 4vapaata ja sama uudestaan. Taukoja pidettiin töissä 
melko paljon mutta jos ei kentällä ole mitään tekemistä niin samahan 
se onko valvomossa vai kahvihuoneessa. 



Vapaa-aika

• Vapaa-ajalla tuli tehtyä koulujuttuja koneella ja 
tietysti näyttötyö piti tehdä power pointilla. 
Kaupungissa tuli kierreltyä ympäriinsä kävellen ja 
pyörillä, jotka työnantaja meille hommasi. 
Bergen op Zoom on melko pieni kaupunki mutta 
kyllä sieltä löysi sen minkä tarvitsee, asukkaita 
on n.65000 aika rauhallinen paikka. Meillä oli 
majoitus Tulip Inn hotellissa mutta käytännössä 
se oli asunto hotellin vieressä, 4h+k matalassa 
kerrostalossa, ihan hyvä asunto ja tilaa oli 
riittävästi kahdelle. Aamupala kuului hintaan 
hotellissa ja siivous myös.



Vapaa-aika

• Amsterdamissa kävin Dropkick Murphysin 
keikalla ja pikaisesti kiertelin vähän 
kaupungilla.



Vapaa-aika
• Rotterdamissa tuli myös 

käytyä katsomassa kuutiotalot 
ja kauppahalli ja muuten 
kierreltyä ympäriinsä, Hieno 
kaupunki, tykkäsin enemmän 
kuin Amsterdamista. Kuvissa 
Rotterdamin keskusasema ja 
kauppahalli.



Vapaa-aika

• Rotterdamin kuutiotalot.



Vapaa-aika



Kokemus

• Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen harjoittelujaksoon, matkailuhan 
avartaa aina, sain englannin puhumisesta ruostetta hiottua pois ja 
tietysti ammatillista kokemusta tuli. Kulttuurishokkia ei todellakaan 
tullut mennessä eikä tullessa, sen verran on tullut käytyä muissakin 
maissa. Suosittelen ulkomaan harjoittelua kaikille, joita kiinnostaa ja 
on mahdollisuus on lähteä. Hollanti on hieno maa ja kaikkialla pärjää 
kun käyttää maalaisjärkeä ja käyttäytyy hyvin, sopeutuminen on 
yleensä omasta asenteesta kiinni.


