
Työssäoppiminen 1vko 

16.03.2019 

Nyt on ensimäinen viikko ohi hollannissa, paljon erilaisuutta ja 

kohti uusia kokemuksia vielä..! Groningenin kaupunki on pieni 

kaupunki missä sataa ja tuulee todella paljon. Tosi kauniita 

maisemia joka paikassa ja ihmiset ovat positiivisia, mutta liian 

rehellisiä ja kärsimättömiä… Jokainen ihminen mihin törmää 

ulkona hymyilee ja moikkaa vaikka ei tunneta toisiamme. 

Lentokentällä ollessaan matkalaukkujen kantaminen rappusista 

ylös oli rankkaa, mutta monta ihmistä on nostanut ne mun 

puolesta ylös ja kysynyt aina tarviinko apua? Olivat tosi 

auttavaisia ja heidän kanssa kommunikointi sujuu, koska 

osaavat mahtavasti englannin kieltä. Asuntoon olen saapunut 

kämppiskavereiden  kanssa ja Housti otti meidät vastaan ja 

sattumaltaan se oliki suomalainen!! Tosi ihana ihminen ja se 

näytti meille myös oma työssäoppimispaikka, joka oli asunnosta 

sinne noin 20min bussilla.  

 

         Seuraava päivä työssäoppiminen alkoi ☺!! Meitä jännitti 

niin paljooonnn…! Kaikki otti meidät positiivisesti vastaan ja 

tunsin itteeni  tervetulleeksi. Henkilökunta esitteli ittensä ja 

varajohtaja näytti meille tilat. Tosi iso päiväkoti missä on kolme 

ryhmää jotka kuulu päivähoitoon.  Päiväkodissa on vauvojen 

ryhmä 0-2v, 2-4v ja 3-6. Päivähoito on klo 7-18 saakka, 

poikkeustilanteissa 18:45 asti. Kello 13.30 tulee koululaiset (4-

12v) viettämään iltapäivää klo 18 asti. Olen töissä aina ma ja pe 

klo 13.30-18 koululaisten kanssa, TI ja TO olen töissä vauvojen 

sekä koululaisten ryhmässä 9-18 ja keskiviikko on vapaa päivä. 



9-18 päivät on rankimmat päivä, aamulla 9-13 olen vauvojen 

ryhmässä. Ryhmässä on 19 lasta jaettuna kahteen pienryhmään. 

Nuorin on 2kk vauva. Rutiini on outo vauvojen ryhmässä ja on 

paljon asioita jotka järkytti. Lapset tulevat 7.00. - 7.30 aikaan ja 

syövät aamupalan kotona. Sitten lapsilla on leikkihetki ja sitten 

lapset 9 aikaan leipää/vihanneksia/jogurttia ja sitten ryhmän 

puolet lapsista menevät nukkumaan ja toiset jää ryhmässä 

leikkimään. Nukkarissa on yhteensä 6 sänkyä joten ei kaikki 

pääse samaan aikaan nukkumaan. Lapset nukkuvat kaksi kertaa 

päivässä 10 ja klo 13. Lapsilla on 2 sänkyä ulkona, joka näyttää 

jääkaapilta mutta se onki vauvan sänky. Meillä suomessa 

lapset/vauvat nukkuu vaipoilla nukkarissa, mutta täällä lapselle 

laitetaan lämmin villapuku vaatteiden päälle ja viedään 

sänkyyn. Nukkarissa ei saa olla aikuisia valvomassa. Sen jälkeen 

kun lapset herää 12 aikaan he syövät ja seuraavat lapset menee 

nukkumaan. Lapset syövät 3 kertaa päivän aikana. Lapsilla ei ole 

lämminta ateriaa. He syövät leipää ja juustoa koko päivän.. en 

vieläkään pääse asiasta yli.. Lapset syövät leipää kolme kertaa 

päivän aikana ja heillä on 7-18 päiviä… ja se on okei jos lapsi 

ottaa lisää leipää vaikka on syönyt jo 10 viipaletta. Pienimmät 

vauvat juovat maitokorviketta/äidin maitoa. Äiti pumppaa 

maitoa ja laittaa eri säilytyspulloihin. Rutiini jatkuu leikkimällä. 

Lapset vaan leikkii leluilla. Ei ollut mitään tuokioita missä on 

tavoitteita lapsen kehitykselle vielä. Lapsille lauletaan 

ruokapöydässä. Päiväkodissa henkilökunta sekä lapset kulkevat 

kengät jalassa paitsi vauvojen ryhmässä. Lapset ei ulkoile 

ollenkaan, koska on jatkuva sade. En näe että sade estää lapsen 

ulkoilua ja sade luo paljon tekemistä lapsille. Isommat lapset 

saavat lähtee aikuisen kanssa, jos ne haluaa, mutta ei ole pakko. 



Piha on aidattu alue missä lapset saavat leikkiä. Iltapäivällä 

menemme hakemaan kävellen koululaisia ja sitten lapset saavat 

itse valita oman leikki paikan ja saavat itse tehdä mitä haluaa. Ei 

ole selviä sääntöjä eikä rajoja. Aikuiset eivät vahdi koululaisia. 

koululaisilla on yläkerrassa Xbox ja tietokoneita. Lapset saavat 

pelata puoli tuntia. Koululaiset olivat tosi kiinnostuneita meistä, 

meidän kielestä ja meidän kulttuurista. Oli vaikeuksia 

kommunikoida, koska ei kaikki lapset osannut englantia. 7-9v 

lapset hallitsi englannin kieltä ja heidän kanssa sujui keskustelut 

ilman ongelmia. Oon saanut nuoria kavereita ja yksi myös halusi 

olla mun poikaystävä :D. Huomasin että lapset tuodaan 

kuumeessa päiväkotiin ja ne ovat koko päivän kuumessa ilman 

mitään lääkitystä. Hollantilaisissa päiväkodeissa ei saa antaa 

ollenkaan lääkkeitä. Lapsi jätettiin kuumeeseen sinne, otin 

sitten  pyyhkeen ja laitoin sinne kylmää vettä ja laitoin suoraan 

lapsen otsaan. Työntekijät ei ollut hirveen tyytyväisiä mun 

puuttumiseen. mutta olen sitä mieltä että lapsen terveys on 

aina otettava tosissaan. Vanhemmille ei sallita aina lomia, 

minkä takia lapset tuodaan kipeinä sinne, koska ei ole muuta 

vaihtoehtoa ja sama vauvojen päivähoito. Äidin äitiysloma 

kestää hollannissa 16 viikkoa ja se on palkaton äitiysloma. 

vanhemmille annetaan lapsilisä äitiysloman aikana ja isän 

isyysvapaa kestää lapsen syntymän jälkeen 3-päivää ja sitten on 

palattava töihin. Tässä päiväkodissa aikuiset tekee 

lapsilähtöisesti töitä ja ovat turvallisia ja luotettavia aikuisia. He 

antavat lapselle rakkautta ja pyrkii siihen, että lapsella on aina 

kivaa. Rutiini ja päiväjärjestys muuttuu koko ajan. esim. ne 

suunnittelee, että mennään ulos ulkoilemaan ja ne sitten peruu 

ja sanoo lapsille että jäädään sisälle, hetki taas ne sanoo 



lapselle että voitte lähteä ulos sittenkin.. Hollantilaisten 

päiväkotien hygienia on huolestuttavaa suomalaisen 

lähihoitajan silmässä. Taaperot ja isommat lapset pitävät 

sisätiloissa kenkiä, lapset eivät pese käsiä ennen ruokailua eikä 

välttämättä jälkeen. Lapset ei pese käsiä tullessaan eikä 

mennessään päiväkotiin. Vauvat nukkuvat eri sängyissä ja 

sängyt vaihtelee päivittäin..  

Tosi mukavasti meni viikko.. seuravaa viikkoa odottamassa ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. viikko Hollannissa  

 

Päiväkoti rutiini jatkuu, olen edelleen vauvojen puolella. Olen 

aamupäivällä vauvoilla ja iltapäivän koululaisten kanssa. Tänään 

kun olin vauvojen puolella opin laittamaan/taittamaan kapalon 

vauvalle ennen päiväunille menoa. Kapalo rauhoittaa pientä 

vauvaa suuresti. Meidän pienin vauva on 2kk ikäinen ja 

aikuisten mukaan hän on koliikkivauva. Vauva on sen verran 

pieni ja suloinen että tunnen itteni tuoreeksi äidiksi jolla on 

ensimmäinen lapsi sylissä. Tosi pelottavaa ja jännää olla töissä 

vauvojen kanssa kun siihen ei ole totuttu. Suomen lain mukaan 

päivähoito voi alkaa kun lapsi on 9kk vanha.  Äiti tuo lapselle 

aina pussissa rintamaitoa jota lämmitetään. Ihana tunne oli kun 

nukahti syliin hetkeksi. Kyllä pienten kanssa on aina ihana olla. 

Kun juttelin erään 5kk vauvan äidin kanssa ja kyselin häntä 

minkälaisia tunteita se herättää kun joutuu jättämään pienen 

vauvansa päivähoitoon 7-18 asti. Se on tosi pitkä päivä. Äiti on 

yksinhuoltaja ja käy töissä. Hän kertoi olevan tosi uupunut ja 

väsynyt ja kertoi, että vauvan käytöksessä näkyi miten päiväkoti 

vaikutti kotiarkeen. Ensimmäiset viikot vauvalla tuli 

univaikeuksia ja jatkuvaa itkua. Sitten lapsi alkoi tottumaan 

siihen rutiinin. Vauva aloitti siis päivähoitoa 3kk ja nyt se on 

5kk.  



Tällä viikolla Hollannissa on pancake day mikä on meille 

”lettupäivä”  kun käytiin hakemassa lapsia koulusta. Meille 

annettiin ilmaiset letut namm. Myös koulun jälkeen tulevat 

lapset saivat aikuisten kanssa tehdä lettuja ja aikuiset antoivat 

jokaiselle roolin tarjoilija, kokki ja asiakas. Lapset tekivät kovaa 

työtä ja jaksoivat aikuisten kanssa tekemään yli 100 lapselle 

pannukakkuja. Koko päivä on syöty vaan pannukakkuja, mut 

hyvä päivä oli.  Se on ihanaa huomata miten aikuisen ja lapsen 

välinen suhde on vaan niin täynnä rakkautta. Näyttää enemmän 

äiti-lapsi suhteelta. Lapsia pussataan ja halataan koko aika.  

Perjantai päivänä aurinko paistoi ja lähdettiin koululaisten 

kanssa pelaaman fudista. Lasten kanssa pelattiin tosi hyvin ja 

meidän yhteistyö sujui hyvin vaikka kieliero meidät häiritsi. 

Onneksi olen tulostanut papunet kuvia ja kääntänyt hollanniksi 

sanat ja tehnyt niistä kortteja. Se auttoi meidät 

kommunikoimaan heidän kanssa.   

 

 

 

 

 

 



 

Vauvojen puolen ruokailutilat  

 

 



 

vauvapuolen leikkitila

 

vauvojen sängyt. vauvojen sängyt vaihtelee. ei ole omia sänkyjä per 

vauva. 



 

3. viikko Hollannissa 

 

Surullinen uutinen että tämä viikko on jo viimeinen. 

Hollantilainen rikosrekisteri ei ole saapunut minulle ja sen takia 

minun rikostaustaa ei voi todistaa Hollannissa. Heille ei 

kelvannut suomalainen rikosrekisteriote. Marc päiväkodin 

varajohtaja päätti, että meillä päättyy tälle viikolle koko 

työssäoppiminen. Minun aamupäiväryhmä on vaihtunut. Olen 

2-5 vuotiaiden ryhmässä. Tässä ryhmässä tehdään paljon 

askartelua ja paljon puuhia yhdessä. Hieman hämäävä on se, 

että 3- vuotias lapsi päästetään pihalle yksin leikkimään ilman 

aikuista. Tila on hyvin aidattu ja karkaamisvaara on pieni. Silti 

en pysty jättämään ikinä lasta yksin. Menin hänen kanssa ulos ja 

meillä oli tosi hauskaa. Leikittiin piilosta ja hiekkaleikkejä. Hän 

puhuu sujuvaa englantia mikä teki meidän leikistä tosi kivan. 

Ollaan lauleltu erilaisia englantilaisia lauluja. esim. baby shark 

laulu. Varmasti kaikille tuttu laulu. Iltapäivällä olin koululaisten 

kanssa. Koululaiset päätti taas leikkiä ravintola leikkiä aikuisten 

avuin. Lapset halusivat tehdä tortillaa ja arvottiin kuka pääse 

kokiksi, kuka tarjoilijaksi ja kuka asiakkaaksi.. Sain olla 

tarjoilijan roolissa ja otin yhden lapsen  kanssa tilaukset 

vastaan. Oli vaikeeta ottaa tilauksia vastaan hollanniksi, mutta 

onneksi minun työparina oleva tarjoilija puhuu arabiaa. Lapsi 

käänsi minulle hollantilaiset sanat arabiaksi. Tällä viikolla tein 

aamupäiväryhmissä kevät aiheisia maalauksia lasten kanssa ja 

istutettiin kukkia.  Viimeinen päivä tänään, lapset antoivat 

paljon halauksia, piirustuksia, kortteja ja toivotti meille hyvät 



jatkot. Heitä harmitti meidän lähtö, muakin harmitti. Heidän 

kanssa oli todella kivaa. He jättivät meille puhelinnumeron ja 

sanoivat, että soitetaan heille kun tulee ikävä ☺ . Arviointi 

keskustelua on tehty Hollannin kv-vastaavan ja varajohtajan 

kanssa. Paljon kehuja ja positiivista palautetta ollaan saatu. 

Arvosanaksi tuli kiitettävä 3. Olen ylpeä ja arvostan tämän 

työssäoppimisen jälkeen paljon enemmän suomalaista 

varhaiskasvatusta.   

 

 

tortillojen teko:  



  

 



Piha/ulkoilutilat 

 

 

 



 

Tämä alue on osa pihaa. Lapsilla on iso turvallisuus riski näiden 

isojen kivien kanssa. Ollaan kerrottu asiasta heille, toivottavasti 

saavat ne kivet pois, jotta ei saatu mitään vaarallisia 

kaatumisia/tapaturmia lapsille.  

lapsen kanssa maalauspuuhat 



 

 

 

 

 

 


