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BELGIA JA BRYSSELI
Belgia on hallintomuodoltaan perustuslaillinen monarkia, joka sijaitsee Länsi-Euroopassa.
Naapureinaan Belgialla on Hollanti, Saksa ja Ranska. Kooltaan maa on noin 30 000 km3
eli hieman Etelä-suomenlääniä pienempi. Belgiassa on noin 10 miljoonaa asukasta ja
virallisia kieliä on kolme: hollanti tai flaami, ranska sekä saksa. Hollanninkielisiä on noin
60 %, ranskankielisiä noin 40 % ja saksankielisiä pieni vähemmistö. Saksankielisiä asuu
lähinnä vain maan itäosassa pienellä alueella. Kieliryhmien perusteella maa voidaan jakaa
kahteen osaan pohjoiseen Flanderin osaan, jossa puhutaan hollantia ja eteläiseen
Valloniaan, jossa puhutaan ranskaa. Suurin osa belgialaisista on katolilaisia, joka näkyy
selvästi Brysselin katukuvassa: katolilaisia kirkkoja on rakennettu todella tiheään. Monet
kirkot ovat nykyään erikoisia nähtävyyskohteita ja niiden ulkopuolella näkee usein
enemmän turisteja kuin itse kirkossa kävijöitä. Oman asuntoni lähellä olevan kirkon
seinään oli rakennettu virallinen ulkokäymälä, joka hämmästytti monia. Belgian
pääkaupunki on Bryssel. Brysselinä voidaan käsittää kolme kokonaisuutta: Brysselin
kaupunki, Brysselin pääkaupunkiseutu tai Brysselin metropolialue. Metropolialueella asuu
noin 3 miljoonaa ihmistä. Bryssel sijaitsee suhteellisen keskellä maata hollanninkielisellä
puolella. Brysselissä on monia eri kieliryhmittymiä, mutta valtaosa asukkaista puhuu
ranskaa. Englanninkielellä selviää perusasioista helposti keskustan alueella.

ASUMINEN
Asunnon hankkimisessa sain apua vaihto-koulultani. Otin yhteyttä koulun yhteyshenkilöön,
jolta sain tarjouksen soluhuoneesta. Otettuani vastaan tarjouksen sain ohjeet
takuuvuokran maksamiseen, jolla vahvistin kyseisen huoneen itselleni. Asunnon vuokrasi
paikallinen opiskelija-asuntoja vuokraava yritys Quarter Latin
(http://www.qlb.irisnet.be/ql/EN/1.htm).14 neliön huoneesta maksoin vuokraa 350€/kk,
johon sisältyi vesi, sähkö(kiintiö) ja internet(kiintiö). Sähköä siis oli käytettävissä vain tietty
kiintiö kuukaudessa, jonka ylitettyä olisi tullut lisä lasku. Netissä oli 60 gigan rajoitus
asunnolle, jonka ylityksen jälkeen netti olisi lakannut toimimasta. Huoneen sisustus sisälsi

kirjoituspöydän, vaatekaapin, kirjahyllyn ja sängyn patjalla. Peitot, tyynyt ja muut
petivaatteet kävin ostamassa Hemasta, joka sijaitsee rue Nue:lla keskustassa. Hemasta
saa suurin piirtein samanlaista tavaraa samaan hintaan kuin Ikeasta. Ikea sijaitsee
kaukana keskustasta, joten jos ei aivan pakko ole käydä Ikeassa niin suosittelen Hemaa
astioiden ym. päivittäisten asioiden hankkimiseen. Oma asuntoni sijaitsi keskustassa
Dansaertstraatilla jota mainostetaan Brysselin muotikaduksi. Saavuttuani Brysseliin olin
sopinut avaimen noutamisesta toimistolta, jossa samalla kirjoitettiin vuokra sopimus.
Valitettavasti minulle tai monelle muullekaan ei kerrottu etukäteen että ennen kuin avaimia
luovutetaan tai vuokrasopimusta tehdään pitää ensimmäisen kuun vuokra maksaa
paikanpäällä käteisellä. Nyrkkisääntönä voi pitää, että vuokrasopimusta ei kannata
allekirjoittaa ennen kuin on nähnyt asunnon, mutta tässä asiassa joustin koska koulun
puolesta sanottiin asuntokohteenkoulun olevan paras mitä heillä oli. Asunto oli kuitenkin
hieman kyseenalaisessa kunnossa edellisten asukkaiden johdosta. Pienten neuvotteluiden
ja toimiston edustajien vierailun jälkeen asunto saatiin kuntoon ja oma huoneeni
puhdistettiin ja maalattiin. Kolmen kuukauden päästä asuntoon tuli uusi käyttökelpoinen
hella. Kyseisen yrityksen toimintatavat olivat hieman oudot ja ne ihmetyttivät monia
vaihto-opiskelijoita. Vuokra oli kuitenkin Brysselin mitoissa edullinen ja yhden lukukauden
kestävään asumiseen asunto soveltui oikein hyvin. Suurin osa vaihto-opiskelijoista, jotka
saapuivat kevät-lukukaudelle, olivat varanneet asunnon valmiiksi koulun kautta.
Ymmärtääkseni syksyllä asuntoja on enemmän tarjolla, joskin niihin halutaan usein
vuoden määräaikainen sopimus. Keväällä puolenvuoden sopimuksen saa helpommin
aikaan, joskin vuokra on yleensä korkeampi kuin vuoden sopimuksessa ja tarjonta
niukempaa.
Asuntojen vuokrat ovat usein hyvin suhteessa niiden sijaintiin, kuntoon ja kokoon. Koulun
kautta välitettäviä yksityisiltä ihmisiltä vuokrattavia asuntoja kannattaa kysyä.

ELÄMINEN
Bryssel oli hintatasoltaan Suomen luokkaa. Keskustan ruokakaupat ovat pieniä ja
suhteessa kalliimpia kuin esikaupunkialueella olevat isot marketit. Itse käytin kahden
kauppaketjun kauppaa ruokaostoksiin: Delhaizea ja Carrefouria. Carrefourilla tosin oli
ongelmana tarjonnan kanssa, usein suosituimmat tuotteet olivat loppu. Kyseinen liike oli
myös usein kiinni työtekijöiden lakkojen johdosta.

Yli kolme kuukautta Brysselissä asuvilta edellytetään rekisteröitymistä kaupungin
virastossa. Tämä ei kuitenkaan ole mitenkään valvottua, joten moni vaihtari jätti tämän
tekemättä. Kuitenkin jos haluaa esimerkiksi avata paikallisen pankkitilin, pitää
rekisteröityminen tehdä, kuten allekirjoittanut teki. Rekisteröityminen tapahtuu
kansainvälisessä toimistossa, jossa kukaan ei puhu englantia, joten suosittelen ottamaan
ranskankielisen tulkin mukaan. Periaatteessa tämä byrokraattinen koetus tapahtuu
lyhennetysti seuraavasti: Mennään jonottamaan tajuttoman pitkään jonoon. Sovitaan
tiskillä aika ja päivä jolloin palataan toimistolle tarvittavien papereiden ja valokuvien
kanssa. Palataan toimistolle sovittuna aikana ja jonotetaan taas se tajuttoman pitkä jono,
jotta saadaan vuoronumero uuteen jonoon. Kun vuoronumero ilmestyy, siirrytään luukulle
ja annetaan täytetyt paperit, passikuvia ja passi virkailijalle, joka ottaa ne vastaan ja
käskee odottamaan. Parin tunnin odotuksen jälkeen virkailija ilmestyy luukulle ja antaa
passin takaisin ja läjän ranskankielisiä papereita allekirjoitettavaksi, allekirjoituksen jälkeen
saa uudet paperit hollanniksi ja ranskaksi joissa ilmenee että on käynyt ilmoittautumassa
ja asian käsittely on jonossa. Lisäksi papereissa lukee että pitää käydä asuinalueen
poliisilaitoksella ilmoittautumassa ja sopimassa aika jolloin poliisit voivat tulla tarkastamaan
asunnon.
Tässä vaiheessa huumori loppui ja totesin että alustava rekisteröityminen oli suoritettu,
joka riittää pankkitilin aukaisuun. Tilin avasin ING pankista, tilistä ei koidu mitään maksuja
jos olet 25-vuotias tai nuorempi. Tiliin kuuluu pankki/luottokortti yhdistelmä ja
verkkotunnukset.
Liikkuminen Brysselissä on helppoa julkisilla liikenneyhteyksillä. Yksittäinen matkalippu,
joka on voimassa tunnin ajan maksaa 1,70€ ja kymmenen kerran sarjalippu maksaa vähän
yli 12 euroa. Lippuja voi ostaa lippuautomaateista tai lipunmyyntipisteistä.
Bryssel tarjoaa illanviettoon paljon eri vaihtoehtoja. Suosituimmat baarit kaupungissa ovat
varmaan Delerium, jossa tarjolla on tuhansia eri kaljoja ja Celtica, joka on hintatasoltaan
erittäin edullinen. Muita baareja joissa tulee varmasti käytyä, ovat O’reilys sekä Salsa club.
Paikallisilta oppilailta kannattaa kysyä vinkkejä käymisen arvoisista paikoista.

KOULU
Koulun campukset on jaettu useampaan kohteeseen jotka sijaitsevat ympäri kaupunkia.
Itselläni kaikki kurssit järjestettiin Stormstraatin campuksella, joka sijaitsee aivan

kaupungin keskustassa. Kielikursseja järjestettiin kauempana sijaitsevalla Koningstraatin
campuksella. Koulu osti uuden rakennuksen Stormstraatin campuksen vierestä johon he
aikoivat siirtää kielten opetuksen, mutta sitä ei ehtinyt tapahtua sinä aikana kun olin siellä.
Yleisilmeeltään koulu oli uudentuntuinen ja tilat erittäin siistit. Koululla oli yksi ruokala, josta
sai ostettua täytettyjä patonkeja tai muutamaa erilaista ruoka-annosta.
Koulu järjesti tervetuliasi päivän, jossa kerrottiin perus tietoja koulusta ja asumisesta.

KURSSIT
Valmiiksi valitsemani kurssit menivät pahasti päällekkäin joten jouduin valitsemaan uudet
kurssit paikanpäällä. Kielikurssien osalta päädyin radikaaliin ratkaisuun jättää kaikki pois,
jolloin muiden kurssien kohdalla olleet aikatauluongelmat hävisivät. Yleensä kurssit
koulussa olivat kolmeen pisteen kursseja, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Luennot olivat mielenkiintoisia ja niitä oli joko kerran tai kaksi kertaa viikossa. Osa
luennoitsijoista käytti selviä luentokalvoja jossa kaikki tunnilla käydyt asiat käsiteltiin kun
osa tyytyi käyttämään luentokalvoissa pelkkiä otsikoita ja siihen liittyvää kuvaa.

Introdution to international relations

Kolmen opintopisteen kurssi. Kurssilla käsiteltiin tärkeimpiä kansainvälisiä järjestöjä.
Kurssiin sisältyi ryhmätyö opettajan antamasta aiheesta. Opettajan kehotuksesta ostin
opettajan laatiman, ehkä sekavimman ikinä, prujun johon oli kopioitu erikirjoista
artikkeleita. Tentti oli helppo, kunhan jaksoi kahlata prujun läpi ja etsiä tiedon muruset.

International socio & economic analysis

Kalvosulkeiset. Kurssin piti KBC-pankin analysoija, joka selosti PowerPoint kalvojen ja
mitä erilaisimpien kuvaajien kautta maailman taloudellista kehitystä. Kurssilla piti kirjoittaa
yksi essee valitsemastaan aiheesta. Helppo kolmen pisteen kurssi.

Principals of law

Viiden opintopisteen kurssi. Kurssilla käsiteltiin yleisesti maailman lainsäädäntöä ja sen
koostumusta. Kurssilla oli yksi ryhmätyö ja yksi essee. Kurssilla käsiteltiin erittäin paljon
asioita ja ajoittain se oli työläs. Tenttiin pystyi valmistautumaan tunnilla käytyjen diojen
avulla.

Sales management

Vaikea kurssi, josta sai vain kolme pistettä. Kurssi käsitteli myyntihallinnointia. Kurssi
noudatti erittäin paksua kurssikirjaa ja tenttiin valmistautuakseen piti kahlata useampia
satoja sivuja.

Economic history

Kuten nimikin sanoo kaupankäynnin historiaa. Mielenkiintoinen kurssi, joskin
kurssimateriaali oli hieman heikkolaatuinen. Tenttiin valmistauduttiin lähinnä omien
muistiinpanojen pohjalta.

Psychology

Kurssilla käsiteltiin työhön liittyvää psykologiaa. Kolmen pisteen kurssiksi helppo ottaen
huomioon että tentissä oli pelkkiä monivalinta kysymyksiä. Opettajana toimi israelilainen
psykologi.

MATKUSTAMINEN
Matkustaminen on erittäin helppoa kun haluaa matkustaa Brysselin ulkopuolelle. Jo
kaupungin sijainti keskeisessä liikenneyhteyksien solmukohdassa tekee mahdolliset
matkat muihin kaupunkeihin helpoksi. Belgian sisällä matkustaminen junalla on helppoa ja

edullista, varsinkin jos olet alle 25-vuotias. Lipun voit ostaa suoraan lippuluukulta tai
automaatista. Viikonloppuisin on olemassa halvempia junalippuja nuorille, jolloin junissa
onkin paljon ihmisiä.
Matkustaessa Belgian ulkopuolelle pitää liput ostaa erikseen siihen tarkoitetusta pisteestä.
Itse ostin liput aina keskusasemalta jo vähintään muutamaa päivää aikaisemmin. Tämä
siksi että junissa on rajattu määrä paikkoja ja nuorille tarkoitettuja halvempia lippuja on
vain tietty määrä junaa kohden. Nopeat junat Thalys, ICE ja TGV lähtevät etelä-asemalta,
jonne pääsee helposti yleisillä kulkuneuvoilla. Esimerkiksi Kölniin pääsee noin 60 eurolla ja
matka kestää alle kaksi tuntia. Jos haluaa päästä vielä halvemmalla voi matkustaa
ravallisella junalla mutta matka kestää kauemmin ja junat eivät ole lähellekään yhtä
mukavia. Suosittelenkin maksamaan hieman enemmän ja kulkemaan ns. luotijunilla, sillä
se on jo itsessään kokemus, jota Suomessa ei pysty kokemaan.
Muutamia mainittavia kohteita, joissa itse kävin, olivat Pariisi, Köln, Amsterdam, Brugge ja
Antwerpen. Pariisi on mahdollista nähdä yhdessä päivässä, mutta jos haluaa rauhassa
kiertää nähtävyyksiä ja tuntuu että haluaa nähdä kaiken, kannattaa kaupungissa yöpyä.
Tarjolla on varmasti kaikille sopia majoitus vaihtoehtoja. Helpointa on kuitenkin lähteä
aamujunalla ja suunnata suoraan Eiffel-tornille jos siellä haluaa käydä. Aamulla jonot ovat
lyhyitä, mutta muutaman tunnin aukiolon jälkeen jonot ovat jo uskomattoman pitkiä. Vielä
jos korkeanpaikankammo ei tuota ongelmaa suosittelen ylimmälle tasanteelle menoa.
Pariisin metro on erittäin kattava jota kannattaa ehdottomasti hyödyntää.
Kölnissä sattui olemaan sopivasti jääkiekon mm-kisat, joten tilaisuutta ei voinut jättää
mitenkään väliin. Brysselistä loppujen lopuksi lähti kolmen hengen ryhmä kohti kisoja
katsomaan Suomi vs. USA peliä. Alun perin mukaan piti lähteä myös muutama jenkki
mutta ilmeisesti aavistivat karvaan tappion jo ennen peliä. Eivät olisi varmaan kestäneet
voitonjuhliakaan, joita näytettiin ihan suomen televisiossa asti. Kölnissä yövyimme
hotellissa joka oli samanhintainen kuin hostelli. Hotellin hinta/laatusuhde yllätti
positiiviseksi, vaikka odotukset eivät olleet muutenkaan mitään suuria. Köln on käymisen
arvoinen kaupunki vaikka ilman mm-kisoja.
Amsterdamiin on mahdollista kulkea joko luotijunalla tai sitten perinteisellä yhteysjunalla.
Kirjoittaja valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon, joka osoittautui huonoksi valinnaksi. Matka
kestää suhteettoman kauan kun juna pysähtyy jokaisella asemalla, kun luotijuna pysähtyy
vain isoilla asemilla. Maisemat pystyy helposti näkemään kummastakin junasta yhtä hyvin.

Brugge on pieni turistikaupunki, jossa jokainen varmasti tulee käymään. Matka
paikallisjunalla ei kestä kovinkaan kauaa. Kaupunki on täyttä vanhoja rakennuksia, jotka
reunustavat kaupungin mittavaa kanavaverkostoa.
Antwerpenissa on varmaankin yksi Euroopan hienoimmista juna-asemista. Kaupungin
keskustassa on terasseja, joissa hienona päivänä on mukava istuskella suurten talojen
juurella. Terasseilta pystyy ostamaan annoksia, jotka sisältävät sekoituksen paikallisia
juustoja ja palanpainikkeeksi annokseen kuuluu myös paikallisia kaljoja. Toki perinteiset
simpukat tuopin kera on hyvin edustettuna listoilla.
Karttoja eri kaupunkeihin saa yleensä turisti-infosta joka sijaitsee juna-asemalla kuten
Pariisissa tai niiden välittömässä läheisyydessä kuten Amsterdamissa. Brysselissä on
nuorille tarkoitettu turisti-info nimeltä Use It (http://www.use-it.be/), tässä toimistossa on
vapaa nettiyhteys käytettävissä, sekä ilmaista kahvia. Mikä parasta toimistosta saa
ilmaiseksi eri kaupunkien karttoja, jotka omasta mielestäni olivat myös parhaita.
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