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Jaksolle 

hakeutuminen
 Kuinka päädyit / innostuit hakemaan kv-jaksolle? 

 Olen ollut yläasteella viikon leirikoulussa 
portugalissa

 Mistä / keneltä kuulit / luit ensimmäisen kerran, 
että sinulla on mahdollista lähteä kv-jaksolle 
Keudassa?

 Opettajiltani janne hietalahdelta ja kati
kilpeläiseltä

 Oliko valmistautumisesi kv-jaksolle riittävää? 
Vastasiko odotukset jakson todellisuutta?

 Oli riittävää keräsin matkalle rahaa ja pakkasin 
ajoissa

 Mitä mieltä olit Keudan antamasta 
valmennuksesta? Oliko se riittävää?

 Kyllä oli

 Tuleeko mieleesi kv-jaksoon liittyviä asioita, joista 
olisi ollut hyvä kuulla kv-valmennuksessa tai joista 
olisit halunnut tietää etukäteen? 

 Ei tule juuri nyt mitään mieleen  



Oppiminen ja ongelmanratkaisu
(Voit kirjoittaa vastauksesi useille, erillisille dioille) 

 Minkälaisia ongelmia kv-jaksolla kohtasin ja miten ratkaisin ne

(esim. tien löytäminen, bussilippujen ostaminen, koti-ikävä, hankalan työkaverin kohtaaminen, sairastuminen, lompakon katoaminen jne….) 

Huoneen avain ei toiminut joten jouduin soittamaan koulun yhteyshenkilölle 

 Mitä tulevien kohteeseen lähtevien Keudan opiskelijoiden olisi hyvä tietää kohteen kulttuurista ja elintavoista

Tanska on kohteena suomea kalliimpi ja apuraha yksinään ei välttämättä riitä joten on hyvä ottaa omaa rahaa mukaan

 Mitä kannattaa ottaa huomioon / tekisit eri lailla seuraavalla kerralla lähtiessäsi ulkomaille?

 Varautuisin ottamalla enemmän rahaa mukaan tanska on kallis maa

 Asioita, joista et pitänyt kohdemaassa ja sen kulttuurissa?

 Ei tule mitään erityistä mieleen

 Asioita, joista pidit kohdemaassa ja sen kulttuurissa?

 Ystävälliset vieraanvaraiset ja todella puheliaat ihmiset

 Mitä meidän suomalaisten olisi hyvä oppia kohdemaan ihmisistä tai kulttuurista? 

 Ei pidä pelätä keskustelua tuntemattomien kanssa

 Millaisten asioiden koet olevan paremmin Suomessa kuin kohdemaassasi?

 Julkinen liikenne oli tanskassa  vähän epäselvä suomessa se  on paljon selkeämpi

 Mitä opit jaksolla? Opin puhumaan vähän tanskaan ja omaan alaan liittyviä asioita

 Koitko vaihtojakson vaikuttaneen sinuun (itsetunto/käytös/kielitaito/rohkeus puhua/omaksuitko paikallisia tapoja…)

 Kielitaito on kehittynyt paljon



Vapaa-aika ja majoitus

 Mitä teit vapaa-ajalla (lisää kuvia)? Tutustuitko uusiin ihmisiin?

 Kävin paikallisessa eläintarhassa ja lisäksi kävin köpenhaminassa ja århusissa junalla

 Millaista arki-elämä oli kohteessa (kaupassa käynti, pyykin pesu, jokapäiväisten asioiden hoito)?

 Suhteellisen helppoa pyykkivuoroa sai välillä odottaa hetken mutta ei turhan kauaa olen myös 
tyytyväinen että sain oman huoneen

 Kerro hieman asumisjärjestelyistäsi kohteessa. Miten ne eroavat suomalaisesta tavasta asua. 

 Vaikea kertoa koska asuin kampuksella. Mutta hanavesi ainakin maistui oudolta joten yleensä 
ostin kaupasta vettä

 Mitä tulevien kohteeseen lähtevien Keudan opiskelijoiden olisi hyvä tietää majoituksesta.

 Huoneiden ovet pitää lukita kortilla kun on astunut ulos. Se unohtui itseltäni pari kertaa. 

 Vinkkejä vapaa-aikaan, arkielämässä pärjäämiseen ja majoitukseen liittyen kohteessa?

 Kannattaa käydä randersin sademetsä eläintarhassa se on kokemisen arvoinen paikka. Jos on 
aikaa niin voi mennä junalla isompaan kaupunkiin jos kiinnostaa. Lisäksi kannattaa rohkeasti 
kokeilla paikallisia ruokia ja ruokapaikkoja. Saatat yllättyä



 Millaisia eroja huomasit Suomen ja kohdemaan välillä työpaikkakäyttäytymisessä? 

 Työyhteisö oli paljon tiiviimpi kun suomessa 

 Kuvaile työpaikalla olleita vuorovaikutustilanteitasi työyhteisön muiden 
jäsenten kanssa

 Tanskalaiset tykkäävät vitsailla milloin mistäkin. Töissä sai nauraa vähän väliä 
kavereiden jutuille

 Huomasitko erilaisia toimintatapoja verrattuna Suomeen?

 En paljoakaan. Olen työskennellyt frodella suomessa ja toimintatavat olivat 
pitkälti samanlaiset

 Miten kohdemaan työpaikan toimintakulttuuri erosi Suomesta?

 Kaveria autettiin aina. Apua ei aina tarvinnut edes pyytää ennen kuin joku tuli jo 
kysymään tarvitseeko apua



 Mitä kieliä puhuit matkan aikana? Englantia saksaa suomea tanskaa ruotsia ja espanjaa

 Minkälaisissa tilanteissa käytit vierasta kieltä työpaikalla /vapaa-ajalla? 

 Lähes jatkuvasti työkavereiden kanssa tai kaupassa kassalla kerran jopa autoin turistia löytämään 
tien

 Miten tulit toimeen vieraalla kielellä näissä tilanteissa?

 Yllättävän hyvin

 Miten ratkaisit mahdollisia ongelmia?

Kuvailemalla jos en jotain sanaa muistanut tai katsomalla netistä apua

 Miten kohdemaan kulttuuri erosi Suomen kulttuurista pääpiirteittäin (ruokatottumukset, työ- ja 
ruoka-ajat, pukeutuminen, tervehdykset, vapaa-ajanvietto ( juhlapyhät, viikonloput, tapahtumat) 
tanskalaiset tykkäävät viettää paljon aikaa perheen ja työkavereiden kanssa ja tutustuin 
työkavereideni perheisiin myös jonkin verran



 Miten järjestit arjen sujumisen kohdemaassa? Mitä opit kulttuuriin 
tutustumisesta kohdemaassa ja miten otit niitä toiminnassasi huomioon?

 Esimerkiksi asumisen järjestelyt, julkinen liikenne ja reittien etsiminen, 
puhelinyhteydet, ruokailut/ ruokakulttuuri, vaatetus kulttuuriin 
sopivasti, työhön liittyviä selvitettäviä asioita operaattorini tarjoaa 
ilmaiset netti ja puhelinyhteydet pohjoismaissa joten sen suhteen ei 
ollut ongelmaa

 Miten kuvailisit työn lisäksi muuta toimintaasi kohdemaassa vapaa-
ajalla

 Kokeilin paljon erillaisia aktiviteetteja tanskasta saa lennettyä paljon 
halvemmalla kuin suomesta joten itse kävin päivämatkalla 
malagassa. Suorat meno-paluu lennot maksoivat vain 50 euroa

 Millainen kohdemaasi kulttuuri on ja miten kuvailisit sitä oman 
kokemuksesi kautta?

 Paljon avoimempi kulttuuri kun suomessa



Terveys, turvallisuus ja 

toimintakyky

 Miten Suomen ja kohdemaan työpaikat eroavat toisistaan:

* Hygienia samalla tasolla kun suomessa

* Työvaatteet hiukan vapaampi vaatetus kun suomessa

* Työympäristön turvallisuus ei niin tarkkaa kuin suomessa

*Työvälineet samanlaiset kuin suomessa

* Ergonomia huoioidaan jatkuvasti työtä tehdessä

*Työmenetelmät modernit

* Tarvitsitko kohdemaassa pakollisia ”turvallisuuskortteja”

(esim. hygieniapassi, ensiapukortti, Tulityökortti tai vastaava)

Ei tullut tarvetta

 Mitä asioita sinun piti ottaa huomioon varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja 
terveytesi ennen matkaa sekä kohdemaassa niin työssä kuin vapaa-aikana 
(esim. rokotukset/lääkkeet jne.)

 ei mitään erityistä. Eurooppalainen sairaanhoitokortti on hyvä ottaa 
varmuuden vuoksi mukaan sekä perus särky ja allergialääkkeet sekä oma 
lääkitys jos sellainen on



Aloitekyky ja 

yrittäjyys

 Näitkö kohdemaassa jotain sellaista mitä meillä ei ole 
Suomessa, joka sai sinut innostumaan ja halun tuoda idea 
Suomeen tai heräsikö sinulla jopa kiinnostus oman yrityksen 
perustamiseen?

 Ei mitään erityistä

 Mitä sellaista erityisosaamista opit, mitä meillä ei ole 
Suomessa?

 Ei tule mitään mieleen

 Jos lähtisit vaihdon jälkeen uudestaan matkalle niin, miten 
suunnittelisit matkabudjettisi toisin ja mitä muuta tekisit toisin? 

 Hankkisin isomman matkabudjetin. Omaa rahaa olisi ollut 
hyvä olla noin 500-600 euroa oman arvioni mukaan


