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1 JOHDANTO

Johdantokappaleessa esitellään lyhyesti Belgia, Hasseltin kaupunki sekä yliopiston aikataulut.
Tarkempaa tietoa näistä on löydettävissä myöhempänä.

1.1 Belgia
Belgia on länsieurooppalainen kuningaskunta, jonka naapurimaat ovat Ranska, Saksa, Alankomaat
ja Luxemburg. Belgia on liittovaltio, joka jakautuu kolmeen alueeseen: Pohjoisosan Flanderi on
hollanninkielinen ja eteläosan Vallonia ranskankielinen. Kolmas alue on Bryssel joka on virallisesti
kaksikielinen. Näiden lisäksi Belgian itäosissa on myös pieni saksaa puhuva 70 000 asukkaan
vähemmistö alue.

Belgian aluejako sekä tärkeimmät kaupungit.

Belgian pääkaupunki on Bryssel joka on monien kansainvälisten organisaatioiden päätoimipaikka.
Siellä sijaitsevat useimmat Euroopan unionin toimielimet sekä Naton päämaja. Belgian maisema on
monimuotoinen. Pohjanmeren 67 kilometrin rantaviiva ja rannikkoalueet ovat laakeaa tasankoa;
maan keskiosa on mäkistä ja kaakossa sijaitseva Ardennien alue metsäistä ylänköä.

Belgia on tunnettu suklaastaan joka on arvostettu herkku kaikkialla maailmassa. Suklaan lisäksi
tunnettua Belgiassa ovat ranskalaiset perunat, joiden väitetään itse asiassa olevan belgialainen
keksintö, sekä kattava olutkulttuuri. Tunnetuimpia belgialaisia ovat Tintin luoja Georges Rémi

(Hergé), kirjailijat Georges Simenon ja Hugo Claus, säveltäjä ja laulaja Jacques Brel sekä
kilpapyöräilijä Eddy Merckx.

1.2 Hasselt

Hasselt, Limburgin provinssin pääkaupunki, sijaitsee 70 kilometriä itään Brysselistä. Se on pieni,
68 000 asukkaan turvallinen opiskelijakaupunki. Kaupungin yössä uskaltaa kulkea yksinkin ja
tietääkseni kukaan vaihto-opiskelijoista ei ole törmännyt varkaisiin. Muutamasta välienselvittelystä
baareissa on kuullut, mutta ne eivät ole olleet vakavia. Pyörä kannattaa lukita –aina – ja mielellään
vielä lukolla kiinteään esineeseen, sillä vaihtoaikana on varastettu ainakin kaksi pyörää, joista
ainakin toinen oli lukittu.
Paikallisia nähtävyyksiä, joita kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa, ovat kaunis Japanilainen
puutarha (Japanese tuin), Jenever-museo ja muotimuseo (Stedelijk Museum), joista viimeksi
mainittu esittelee muotia 1930-luvulta eteenpäin. Museioihin kannattaa ostaa 11 euroa maksava
yhteislippu, millä pääsee vierailemaan kaikissa. Muita alueelta ja sen liepeiltä löytyviä museoita
ovat Stedelijk Beiaardmuseum (tornikellopelimuseo) ja Open Air Museum of Bokrijk, missä pääsee
tutustumaan flaamilaiseen arkkitehtuuriin ja maalaiselämään.

1.3 Yliopiston aikataulut

Yliopiston aikataulut olivat seuraavat:
Opetus
Lomat
Tentit
Projektit

Syyslukukausi
21.9. – 18.12.
19.12.-3.1.
4.1.-30.1.
31.1.-7.2.

Kevätlukukausi
8.2.-26.3. & 12.4.-30.5.
27.3.-11.4.
31.5.-3.7.
-

Ennen opintojen alkua yliopisto järjesti 2-päiväisen orientaatio-ohjelman, milloin tutustuttiin
yliopistoon sekä keskusteltiin järjestelyistä, jotka vaihto-opiskelijan piti hoitaa niin yliopistolla kuin
kaupungilla.

2 KÄYTÄNNÖNJÄRJESTELYT SAAVUTTAESSA

Ensimmäisellä viikolla yliopisto järjesti infoluennot, joilla sai tärkeää tietoa käytännönasioista.
Tällöin oli myös mahdollista vuokrata polkupyörä 75 euron panttia vastaan. Pyörät eivät olleet
kovin hyvässä kunnossa ja muutama opiskelija joutui korjauttamaan niitä vaihdon aikana.

Korjauttaminen on ilmaista, mutta lisäosista joutui maksamaan. Pyörällä pääsi kuitenkin hyvin
eteenpäin ja se helpotti huomattavasti liikkumistai, sillä esimerkiksi arkipäivisin viimeiset bussit
yliopistolta lähtevät jo kello 22 paikkeilla.
Koska opinnot kestävät yli 3 kuukautta, on saapumisen jälkeen rekisteröidyttävä kaupungintalolla
(Gemeentehuis) 8 arkipäivän kuluessa. Rekisteröitymistä varten tarvitaan opiskelijatodistus
yliopistolta, kopio vuokrasopimuksesta ja 2 passikuvaa (sekä värilliset että mustavalkoiset käyvät).
Myöhemmin kaupungintalolta saa virallisen paperin siitä, että asuu maassa laillisesti tai vastaavasti
ID-kortin, joka maksaa vähän päälle 10 euroa.
Paikallisen pankkitilin avaamiseen tarvitaan kaupungintalolla tehtävän rekisteröitymisen yhteydessä
saatava asiakirja. Käyttöön saa samantien väliaikaisen pankkikortin (ilman proton-ominaisuutta) ja
virallinen kortti on noudettavissa muutamassa viikossa. Korttiin kannattaa pyytää protonominaisuus, koska sillä maksettaessa yliopiston ruuat ovat huomattavasti halvempia: lounas ilman
korttia maksaa nimittäin melkein 5 euroa kun kortilla sen saa noin 3 euron hintaan, valitusta ruuasta
riippuen. Lisäksi paikalliset ruokakaupat eivät hyväksy ulkomaisia pankki- tai luottokortteja, jolloin
maksun vaihtoehdoiksi jäävät pelkästään käteinen tai paikallinen kortti.
Learning agreement pitää allekirjoittaa uudelleen yliopistolla. Mikäli ei ole varma kursseista, mitä
haluaa suorittaa, kannattaa ne alustavasti laittaa kaikki ylös sopimukseen. Tämä on suositeltavaa,
koska sopimuksesta pystyy sen jälkeen ainoastaan poistamaan kursseja, kun taas niiden lisääminen
jälkikäteen on mahdotonta. Lopullinen sopimus allekirjoitetaan viimeistään maaliskuun alussa,
minkä jälkeen se on vielä noudettava yliopistolta.
Mikäli et ole aiemmin opiskellut hollantia, suosittelemme käymään kielikurssin vaihdon aikana,
sillä paikalliset arvostavat huomattavasti, jos pystyy osoittamaan osaavansa puhua edes vähän
kieltä. Kielen osaaminen helpottaa myös ravintoloissa käyntiä, sillä kaikissa ei ole tarjolla
englanninkielistä ruokalistaa. Suurin osa paikallisista osaa kuitenkin hyvin englantia, joten
hollannintaito ei ole välttämättömyys vaan sitä ilmankin selviää hyvin. Kaikista Erasmus-vaihtoon
lähtijöistä esimerkiksi vain muutama oli opiskellut kieltä aiemmin, ja ehkä noin 5 % ainoastaan
ilmoittautui kielikurssille.
3 HASSELTIN YLIOPISTO

Vuonna 1971 perustettu Hasseltin yliopisto (Universiteit Hasselt) keskittyy tutkimukseen,
yrittäjyyteen ja innovaatioon. Sen perusperiaatteita niin opetuksessa kuin tutkimuksessakin ovat
akateeminen ja tieteellinen vapaus, sosiaalinen sitoutuminen sekä eettisten normien noudattaminen.
Yliopistossa opiskelee arviolta n. 2800 opiskelijaa. Opettajia ja tutkimushenkilöitä on 530 ja
hallinto- sekä teknisellä puolella työskentelee 230. Tarjottuja opiskeluohjelmia on 4: liiketalouden
tieteiden, lääketieteiden sekä juridiikan osastot.

3.1 Opiskelu

Kurssien aikataulut voivat muuttua päivittäin, joten niiden aikatauluja kannattaa seurata
säännöllisesti. Lyhyellä aikavälillä perutuista luennoista pitäisi ilmoittaa sähköpostitse, mutta tämä
järjestely ei aina toiminut.
Luentojen pitäjien englannin kielen taito vaihteli laidasta laitaan. Enemmistö kuitenkin puhui ja
kirjoitti hyvää englantia ja ainoastaan yhden professorin luennoilla joutui todella keskittymään, jotta
ymmärsi kaiken, mistä hän puhui. Yliopistolla käy paljon vierailevia luennoitsijoita, joista suurin
osa on paikallisista tai lähialueen yrityksistä. Yritysten luennot olivat mielenkiintoisia, sillä ne
tarjosivat teorian sekaan käytännönläheisen näkökulman ja esittelivät tunneilla kiinnostavia caseja,
joiden kanssa yrityksillä oli ollut ongelmia.

Luentomateriaalit: Melkein jokaisella kurssilla on oma kurssikirja, joillain käytössä on pelkästään
paljon artikkeleita. Kurssikirjoja ei saa yliopiston kirjastosta, joten ne on joko pakko ostaa itse tai
kopioida muilta. Kirjojen hinnat vaihtelevat noin 50 – 75 euron välillä. Luentokalvot ja muu
kurssimateriaali on printattavisssa yliopiston internetsivuilta. Sekä kopioimista että tulostamista
varten tarvitaan kopiokortti, minkä pystyy ostamaan pankkikorttiin sisällytetyllä protonilla. 500
kappaleen kopiokortin saa hieman alle 20 eurolla.
Yliopiston ainoat tarjoamat kielikurssit olivat Business English 1, 2 ja 3. Jos haluaa, kieliä on sen
sijaan mahdollista opiskella PCOV-Moderne Talenissa. Moderne Talen tarjoaa kursseja seuraavissa
kielissä: arabia, kiina, saksa, englanti, ranska, kreikka, italia, japani, kroatia, puola, portugali,
venäjä, serbia, espanja, turkki ja ruotsi. Kurssit maksavat noin 75 eurosta ylöspäin, mutta sisältävät
tarvittavan materiaalin ja kirjan. Jos haluaa opiskella hollantia (ja muidenkin kielien kohdalla),
kannattaa tiedustella mahdollisuutta päästä mukaan Hasseltin yliopiston ryhmään, sillä muista
kursseista on kuullut enimmäkseen negatiivista palautetta. Opetus on niissäkin kuulemma ollut
suhteellisen hyvää, mutta ongelmaksi on koettu ryhmän sekalaisuus ja eritasoinen suhtautuminen
opetukseen.
Kouluun ilmoittautuminen vaatii ”Doorverwijskaart”in, mikä on mahdollista saada logiikkatestiä
vastaan joko yliopistolta (ajankohdasta ilmoitetaan sähköpostitse) tai Huis van net Nederlands:sta.
Mikäli haluaa opiskella jo aloittamaansa kieltä, kannattaa varautua suulliseen sekä kirjalliseen
kokeeseen, sillä todistus suoritetuista kursseista ja niiden sisällöstä ei välttämättä ole sinällään
riittävä koulun mielestä. Todistukset kannattaa kuitenkin ottaa mukaan, sillä niiden avulla saattaa
selviytyä kurssille pelkällä monivalintakokeella.

3.1.1 Kanditason kurssit

Kanditason kurssien järjestelyissä ei ollut mitään ongelmia. Luennot olivat sopivasti hajautettu
lukujärjestykseen sekä pidettiinkin poikkeuksetta niille osoitettuna aikana, yhtään luentoa ei
peruutettu koko kevätluku kauden aikana. Informaation kulku kursseista sekä kurssien aikana toimi

ongelmitta ja kysyvähän ei tieltä eksy. Yhtään kirjaan ei joutunut ostamaan, mutta muutamaan
luentoprujuun sekä kopiokorttiin joutui investoimaan lukukauden aikana. Kurssikirjoja on saatavilla
muutamia kappaleita kirjastosta, mutta kirjojen kopioiminen on paikallisten tapa hoitaa
kirjanhankintaongelma. Seuraavassa lyhyt esittely kanditason kursseista:
Organizational behaviour (3op): Kurssi käsittelee ihmisten sekä organisaatioiden käyttäytymistä.
Keskeiset aihealueet ovat motivointi, johtaminen, ryhmät organisaatioissa sekä oppivat
organisaatiot. Kurssilla tehdään ryhmätyö johon joutuu joka viikko tekemään jotakin ja siten
työllistää jonkun verran, tosin tehtävät eivät ole vaikeita tai suuresti aikaa vieviä. Ryhmätyö
arvioidaan ja sen osuus kurssiarvosanasta on 1/3 ja loppu 2/3 tulee suullisesta kokeesta joka
pidetään kurssin lopuksi. Koe on closed book. Kurssin paikalla oloa kontrolloitiin ryhmätyön
avulla, sillä jotkut tehtävät tehtiin tunnilla ja niiden tekeminen ei onnistunut enää myöhemmin esim.
kotona.
Financial management (6op): Talousjohtamisen kurssi käsitteli tilinpäätöksen tulkintaa ja
analysointia, investointilaskentaa sekä yrityksen talous-suunnittelua. Kurssi oli mielekkäin
käymistäni kursseista ehkä juuri sisällön takia. Kurssin luennot olivat hyvin valmisteltu ja ne
kannatti käydä kuuntelemassa ja muistiinpanot tekemässä. Kurssilla ei ole mitään harjoitustöitä,
ainoastaan luennot sekä tentti joka on ns. open book. Luennoilla oloa ei suuremmin kontrolloitu,
kaksi kertaa muistan kirjoittaneeni nimeni osallistuja listaan koko kevään aikana vaikka lähes
jokaisella luennolla kävin.
English for exchange students (3op): Kurssi on tarkoitetta vaihto-opiskelijoille jotka tarvitsevat
preppausta englannin kielen taidossa. Kurssilla jaetaan kurssi kirja, jossa on tekstejä, harjoituksia,
kuuntelutehtäviä sekä vastaukset harjoituksiin. Tekstit ovat helppoja yliopistotasolla opiskelevalle
mutta melkein ainoana kielioppi asiana tuleva phasal-verbs sanonnat pistävät aina miettimään
ajoittain. Kurssin tentti on kaksi osanen ja jakautuu suulliseen sekä kirjalliseen kokeeseen.
Noord-Zuid (3op): Kurssi poikkeaa yliopiston muusta kurssitarjonnasta, sillä sitä ei voi selkeästi
laittaa minkään tiedekunnan alle. Se onkin tarkoitettu ns. kaikille globaalin maailman ongelmista
kiinnostuneille. Kurssi sisältää viisi seminaaria maailman eri puolilla piilevistä ongelmista
esimerkiksi maamiinojen ja tuberkuloosin aiheuttamat ongelmat Afrikassa. Seminaarit ovat
pakollisia ja osallistumista kontrolloidaan nimilistan avulla. Kurssista ei ole erillistä tenttiä vaan
suorituksen kurssista saa kuuntelemalla seminaarit sekä kirjoittamalla yhden kymmensivuisen
raportin jostain seminaari aiheesta.

3.1.2 Maisteritason kurssit

Kurssijärjestelyt maisteritasolla olivat todella huonot. Vaihtoehtoisia kursseja oli vain 7, minkä
lisäksi osa kursseista meni päällekkäin (tiedon tästä sai saapumisen jälkeen liiketalouden osastolta,
internet-sivuilla ei ollu mitään mainintaa asiasta), joten pystyikin valitsemaan vain 4 kurssia, koska
luennoilla on 80 %:n läsnäolopakko. Käytännössä kuitenkin suurin osa luennoista on niin suuria,
etteivät professorit pysty valvomaan ketkä ovat paikalla, ja nimilista kiertää vain harvoin.

Luennoilla kannattaa kuitenkin käydä, sillä vaikka luento-slidet tulevat internettiin, luennoilla tulee
tärkeää tietoa, jota ei ole mistään muualta saatavilla. Varsin monet maisteritason luennoista peruttiin
tai siirrettiin, joten kurssitiedot kannattaa ehdottomasti tarkistaa päivittäin. Seuraavaksi lyhyesti
tietoa muutamasta maisteritason kurssista.
Innovation and Value Chain Management (6 op): Käsitteli innovaatioita sekä yritysten välistä
yhteistyötä. Tunneille piti usein lukea caseja, mutta erillistä työtä ei ollut. Ko. kurssilla oli eniten
vierailevia luennoitsijoita paikallisista tai lähialueiden yrityksistä, joiden ansiosta luennot olivat
mielenkiintoisia. Johtamista paljon lukeneille kurssi ei ole suositeltava, sillä varsinkin alussa
huomattava osa luennoista koostui jo Lappeenrannan yliopistossa käsitellyistä aiheista. Tenttiin
kuului kirja ja joitakin artikkeleita.
Strategic Information Management (6 op): Keskittyi siihen, miten tietoa käytetään johtamisen
tukena. Kurssi järjestettiin osittain yhdessä ICT-management kurssin kanssa, joihin kuului
seminaarimatka Prahaan, joilla yritysvierailuilla hankituista tiedoista piti tehdä ryhmätyö
(tosiasiassa kävi niin, että työ helpottui, kun kandin- ja graduntekijät valittivat kiireitään).
Mielenkiintoinen aihe, mutta luennot kuluivat valitettavasti lähinnä artikkeleja lukiessa, minkä
lisäksi niitä piristi ainoastaan muutama vieraileva professori. Tenttiin piti lukea määrätyt artikkelit,
erillistä kirjaa ei ollut.
Corporate Governance (6 op): Kurssilla käsiteltiin johtamista kokonaisuutena, johon kuuluivat
myös yritysjuridiikka sekä laskentatoimi. Tehtäviä ei ollut, ainoastaan kirja- ja artikkelitentti.
Corporate governance oli maisteritason kursseista mielenkiintoisin sekä aiheen että professorin
puolesta. Vierailevia luennoitsijoita oli valitettavasti ainoastaan yksi, minkä lisäksi ko. kurssi kärsi
eniten peruutuksista ja aikataulun vaihdoksista.
Advanced Management Accounting and Control (6 op): Nimestään huolimatta kurssilla käsiteltiin
paljon johtamista päätöksentekona, mihin laskentatoimi tarjosi tietoa – laskut eivät olleet pääosassa.
Vaatimuksena kurssille olivat vähintään laskentatoimen perusopinnot, joiden hallitseminen on
suotavaa, jotta luennoilla pystyy keskittymään olennaiseen. Suoritustapana oli yksi, vaativa
ryhmätyö sekä kirjallinen tentti, mihin piti lukea sekä kirja että määrättyjä artikkeleita.

3.1.3 Muuta tietoa yliopistosta

Yliopiston järjestämät matkat ovat toisinaan huonosti organisoituja ja tiedotusta asioista saa odottaa
joskus jopa muutamaa lähtöä edeltävään päivään asti. Mutta ei huolta: kaikki saadaan järjestettyä
ennen matkaa vaikkei siltä vaikuttaisikaan. Yliopiston matkoille lähteminen on halvempaa kuin
matkustaminen omin päin ja vaikka ohjelmaa olisikin paljon, niiden aikana ainakin näkee, haluaako
paikassa käydä uudestaan. Yleensä matkat ovat lähiseudulle, mutta vaihtoehtoja tarjoutuu myös
muihin maihin. Vaihtoaikana yliopisto järjesti seminaarimatkan Prahaan, missä vierailimme mm.
IBM:llä. Kaksi päivää matkasta meni lähinnä yritysvierailuilla, mutta aikaa jäi kokonainen päivä
myös muuhun. Vinkiksi: yliopisto ei informoi lentojen hinnoista, joten kannattaa itse selvittää minä
päivänä paluu on halvin ja kannattaako yön yli jäädä ulkomaille.

4 ELÄMINEN
Asuminen on halvinta suurissa opiskelija-asuntoloissa, joissa hinnat vaihtelevat yleensä 200 – 225
euron välillä. Näissä asuntoloissa vuokraa vastaan saa oman huoneen ja nettiyhteyden. Myös jotkut
perheet ylläpitävät pieniä asuntoloita: vuokra voi tällöin olla noin kaksinkertainen, mutta
parhaimmillaan käyttöön voi saada oman keittiön, jääkaapin, vessan sekä suihkun. Pienempien
asuntoloiden edut ovat oma yksityisyys sekä mahdollisuudet pysyä paremmin terveenä.
Haittapuolia ovat olla sosiaalisen elämän hiljaisuus varsinkin vaihdon alkuaikoina sekä se, että
ruuanlaitto- ja siivousvälineet on kaikki pakko ostaa itse, ellei saa ostettua niitä yhdessä jonkun
toisen asukin kanssa.
Yksi yliopiston asunnoita oli remontissa, joten toinen raportin kirjoittajista joutui ottamaan huoneen
Hasseltin keskustassa sijaitsevasta Studhosta. Suihkutilat (lukollisilla ovilla) olivat yhteiskäytössä,
samoin keittiö ja vessat. Yleiset tilat ovat suurimman osan ajasta epäsiistit ja likaiset ja saapumisen
jälkeen pääsee ensimmäiseksi siivoamaan oman huoneensa. Keittiöstä saa käyttöönsä 25 euron
panttia vastaan avaimen pieneen jääkaappiin, joka pitää jakaa kahden muun ihmisen kanssa.
Huoneita on kolmessa kerroksessa, joista jokaisesta löytyy oma TV-huone ja DVD-soitin.
Asuntolassa ei sallita vieraita kello 23 jälkeen ja kavereiden sekä poikaystävän piilottelu asuntolan
valvojalta on hankalaa, mutta tarpeellista. Viikonloput eivät yleensä ole ongelma, koska paikan
työntekijät eivät välitä kulkijoista. Asuntolan valvoja sen sijaan on paikalla arkisin ainakin klo 9 –
17, joten on syytä keksiä hyvä tekosyy valmiiksi, mikäli hän keksii kysyä jotain vierailijasta. En
suosittele Studhoa kenellekään – sen pitäisi olla viimeinen vaihtoehto, mikäli muualta ei ole saanut
asuntoa. Ainoa syy, miksi jäin vaihdon loppuajaksi tänne, oli hyvä seura. Erityiskiitokset
mainittakoon niille 6 muulle suomalaiselle, jotka sattuivat asumaan samaan aikaan Studhossa.
Pitkien keskusteluiden jälkeen löysimme Studhosta hieman positiivista sanottavaa: sijainti (lähellä
keskustaa, kauppoja, rautatie- ja linja-autoasemaa) ja turvallisuus (koskaan ei ole ollut mitään
ongelmia muiden kanssa, toisten huoneisiin ei mennä eikä kukaan ole koskaan käyttäytynyt
uhkaavasti).
Yliopiston tarjoama asuntola (Nierstraat 6-8) on uudehko sekä vertailukelpoinen hyvin esimerkiksi
lappeenrannan asuntotarjontaan. Opiskelijalle on tarjolla pieni huone, jossa on oma keittiö sekä
wc/suihku. Asunto on valmiiksi kalustettu sekä sieltä löytyvät valmiiksi ruokailu astiastot sekä
ruuanlaitto välineet. asunto on siisti sekä sijaitsee noin 800m päässä yliopistolta. Talossa asuu
vaihtareita sekä myös belgialaisia opiskelijoita joten paikallistenkin kanssa pääsee tekemään
tuttavuutta hyvinkin helposti. Asumiskustannukset olivat itselläni 310€ kk sisältäen, lämmityksen,
sähkön, veden, internetin sekä vuokran. Mielestäni erinomainen valinta ja useimpien muidenkin
mielestä, suosittelen.

Toinen valinta, jonka vaihto-opiskelija joutuu tekemään asumiseen liittyen, on vuokra-asunnon
sijainti. Diepenbeekin asunnot ovat lähellä yliopistoa, mutta yöllä ainoat mahdolliset kulkuvälineet
keskustaan ovat taksi ja oma pyörä. Sama pätee myös toiseen suuntaan: Hasseltissa asuvan täytyy
joko maksaa taksi yliopistobileistä takaisin keskustaan tai liikkua pyörällä. Suurin ongelma
Diepenbeekissä asuvilla oli se, että vaatteiden pesu sekä ruokaostokset täytyi mennä tekemään

Hasseltissa. Itse taas huomasi, että asuessa Hasseltissa, yliopistotuttavuudet jäivät yleensä aika
heppoisiksi ja enimmäkseen tuli liikuttua muiden Studhossa asuvien kanssa, mikä oli sääli.
Paikallisissa ruokakaupoissa ei hyväksytä ulkomaisia pankki- ja luottokortteja (Carrefourissa
kassan mielialasta riippuen moinen kummallisuus voi tapahtua), ainoastaan paikalliset kortit tai
käteinen. Muissa liikkeissä niitä onneksi pystyy käyttämään. Nostoautomaatteja ei kaupungissa ole
kuin muutama: asemalla, Ing- ja Fortiss-pankkien luona sekä Grote Marktin reunalla. Käteisen
nostamisesta Visa electronilla meni 1 €, masterilla 60 cnt, joten nostin kerralla mahdollisimman
paljon ja säilytin osan aina huoneessani myöhempää käyttöä varten. Hintataso vaihtelee
huomattavasti kauppojen ja tuotteiden välillä. Halvimpia ruokakauppoja ovat Aldi ja LIDL.
O´Coolista (pakastetuotteiden luvattu maa) löytää toisinaan halpoja tarjouksia. Carrefour on
monipuolisin, mutta Spaarin jälkeen toiseksi kallein. Perusruokaa (spagetti, makaroni, nuudelit,
säilykkeet) ja alkoholia saa halvalla, mutta etenkin kananliha sekä hedelmät ja kasvikset ovat
yleensä huomattavasti kalliimpia kuin Suomessa. Zeeman ja Vibra ovat halvimpia kauppoja
käyttötavaroiden (keittiövälineet, pyyhkeet jne.) ostoon. Lisäksi Carrefourista ja LIDLin lähellä
sijaitsevasta kirpputorista on mahdollista saada astioita eurolla tai parilla. Mediamarktista löytyy
elektroniikkatuotteita. Halvimpia suutareita (esim. korkolappujen vaihto, 7,50 €) on aseman lähellä
sijaitseva Shoe Express. Toimistotarvikkeita on saatavilla mm. yliopiston kirjakaupasta sekä
Schleiperista, kemikaliotuotteita tarjoaa parhaiten Kruidvat.
5 URHEILU JA VAPAA-AIKA

Urheiluharrastusten monipuolinen harrastaminen onnistuu Hasseltissa / Diepenbeekissä hyvin.
Yliopiston sivuilta löytyy linkki yliopiston harrastesivuille joilta saa riittävästi informaatiota, missä
ja mitä tapahtuu, lisäksi omasta aktiivisuudestahan koko harrastaminen on pelkästään kiinni.
Lajivaihtoehtoja on monia jääkiekko, kuntosali, sulkapallo, koripallo, jalkapallo, kamppailulajeja,
tanssia yms. Aivan yliopiston vieressä sijaitsee liikuntakeskus (Health City), josta löytyy
erinomainen kuntosali, liikuntahalli sekä mahdollisuus osallistua ohjatuille jumppa tunneille
(bodypump, spinning yms.), lisäksi sieltä löytyy myös sauna sekä keilaradat. Pyöräily on
Belgialaisten mieliharrastuksista ja se näkyy aikaisesta keväästä lähtien myös Hasseltin /
Diepenbeekin katukuvassa. Uimahalli sekä ulko uima-allas, jossa voi makoilla nurmikolla, ottaa
aurinkoa sekä pelata beach volleyta sijaitsevat Hasseltin keskustassa aivan vesitornin sekä
japanilaisen puutarhan lähellä.

Yliopistolta noin kilometrin päässä Hasseltin keskustaan mentäessä sijaitsee paikallinen
elokuvateatteri Kinepolis. Sen lukuisissa saleissa pyörivät elokuvat seitsemänä iltana viikossa ja
sinne voi mennä aikaansa viettämään ja itseään naksulla sekä limuilla lihottamaan. Hasseltista
löytyvät myös kaljakuppilat sekä yökerhot joissa ihmisiä riittää lähes viikonpäivään katsomatta.
Versuz sekä universal jäivät itselle päällimmäisinä yökerhoista mieleen. Kaljakuppiloita löytyy
useita ja ne tulevat tutuksi viimeistään Pub Cravlin aikana. Diepenbeekissä aivan yliopiston lähellä
sijaitsee legendaarinen biletyspaikka Villicus joka on itse asiassa vanha lato, jossa järjestetään
yliopiston juhlia esimerkiksi paikallisia sitsejä. Yliopiston vieressä sijaitsee myös paikka nimeltä

Fitlink jossa järjestetään toisinaan bileitä mutta siellä on myös mahdollista pelata viikolla sekä
viikonloppuisin eri pallopelejä.
6 JULKISET KULKUVÄLINEET

Opiskelijakortilla linja-autoissa kulkeminen on ilmaista Hasseltin sisällä, muutamia linjoja lukuun
ottamatta. Diepenbeekin kampusalueella sijaitsevalle Hasseltin yliopistolle pääsee myös ilmaiseksi
kortilla, linjoilla 36 ja 45. Kun kulkee linja-autoilla lähialueille, esimerkiksi Maastrichtiin,
kannattaa ostaa lippu etukäteen sillä se tulee hieman halvemmaksi. Suositeltavaa on ostaa yleensä
kerralla joko 10 matkan tai noin 20 euron kortti, koska se tulee aika nopeasti käytettyä joko itse tai
kavereiden kanssa. Paikallinen linja-autoyhtiö on De Lijn ja sen aikataulut on löydettävissä sivuilta:
http://www.delijn.be/.
Junalla matkustamista varten kannattaa ostaa 10-kerran kortti, jota pystyy käyttämään matkustaessa
paikallisella rautatieyhtiöllä (SNCB) minkä tahansa kahden aseman välillä Belgian sisällä poislukien lentokenttä, minne lippu täytyy ostaa erikseen. Alle 26-vuotiaille on tarjolla Go-Pass (50
€), yli 26-vuotiaille Rail-Pass (74 €). Kortit eivät ole henkilökohtaisia, joten niitä on mahdollista
ostaa yhdessä myös suuremmalla porukalla. Vaihtoaikana tulee kuitenkin matkustettua paljon, joten
kannattaa varautua siihen, että kortteja tulee todennäköisesti ostettua pelkästään omaan käyttöön
vähintään 2-3 kappaletta. Konduktöörit tarkistavat harvoin ikää, mutta sakko väärällä passilla
matkustaessa on huomattava, joten kannattaa miettiä haluaako ottaa riskiä. Lippuun kirjoitetaan
päivä, päivämäärä sekä matkan lähtöpaikka ja päämäärä ja sen on oltava valmiiksi kirjoitettuna
ennen konduktöörin saapumista. Mikäli näin ei ole, saa joko sakot tai merkinnän lippuun tilanteesta ja konduktööristä riippuen. Jos matkaa ei ole kirjoitettu seuraavalla kerralla valmiiksi
merkinnän saatuaan, ei tilanteesta enää selviä sakoitta.
Kun vierailee naapurimaissa, kannattaa Go-Pass tai Rail-Pass kirjoittaa aina viimeiselle Belgian
sisäiselle asemalle ja ostaa siitä erikseen lippu eteenpäin. Tällöin meno-paluu esimerkiksi
Luxemburgiin tai Amsterdamiin on n. 50 – 60 euroa. Paikalliset sekä kansainväliset junamatkat
löytyvät helposti osoitteesta: http://www.b-rail.be/main/E/.

7 SUOSITTUJA MATKAILUKOHTEITA BELGIASSA

Turistien eniten suosimiin kaupunkeihin kuuluvat Bryssel, Brugge, Gent ja Antwerpen.
Brugge (Bruges), ”Pohjoisen Venetsia” on 45 000 asukkaan hurmaava, keskiaikaistyylinen
kaupunki.
Plussat: Viehättävä, keskiaikaistyylinen ”kylä”, missä voi nauttia hevosajelusta sekä veneilystä
kanaalilla. Paljon vaihtoehtoja niin shoppailijalle kuin historiasta sekä kulttuurista kiinnostuneelle.

Miinukset: Kunnon turistirysä, veneajelulle pääsyä joutuu odottamaan.
Bryssel (Brussel/Bruxelles) – Belgian pääkaupunki.
Suomi-klubi järjestää vappuaattona juhlat, mitkä alkavat Manneken Piss –patsaan luona
shampanjapulloja korkatessa ja jatkuvat läheiseen baariin, missä tarjolla on hyvän seuran lisäksi
paljon laulua, juotavaa ja jonkin verran yleistä ohjelmaa. Mikäli ei ehdi päivän viimeiseen junaan,
yöeläjille löytyy hyvin avoinna olevia baareja, joissa aamujunia on mukava odotella.
Plussat: Paljon nähtävää ja paljon liikkeitä, aika kuluu kuin siivin. Paikallisissa pubeissa usein
tarjolla langaton netti (huom: tästä ei yleensä mainosteta, joten asiasta kysyttävä ja pyydettävä
salasanaa).
Miinukset: Turistirysä. Ravintolakaduilla eteneminen yleensä noin 5 metriä 2 minuutissa
sisäänheittäjien takia (vinkki: jos syötte siellä, niin kysykää muilta asiakkailta arviota paikasta ja
päättäkää sen perusteella).
Antwerpen (Antwerp)
Plussat: hyvä shoppailukaupunki, paljon historiallista nähtävää.
Miinukset: museioihin sekä kirkkoihin saa pulittaa pääsymaksun.
Gent (Ghent)
Plussat: historiallisia kohteita, paljon shoppailumahdollisuuksia.
Miinukset: Keskusta aika kaukana asemasta – kävelymatkan päässä, mutta suositeltavaa käyttää
julkisia kulkuneuvoja varsinkin kiireellisellä aikataululla.

8 KÄYTÄNNÖNJÄRJESTELYT LÄHDETTÄESSÄ

Lähdettäessä hoidettavat käytännönasiat ovat aika lailla samoja kuin saavuttaessa: pyörän palautus,
pankkitilin sulkeminen, ilmoittautuminen kaupungintalolla (pitäisi pystyä hoitamaan internetin
kautta, mutta suosittelivat käymistä), mahdollisten kanta-asiakaskorttien lopettaminen, paikallisen
puhelinliittymän
sulkeminen
ja
asunnon
avaimen
palautus.
Lisäksi
yliopiston
vaihtokoordinaattorilta täytyy käydä pyytämässä allekirjoitus Erasmus-todistukseen läsnäolosta.
Käytännössä näiden asioiden hoitaminen oli paljon kivuttomampaa kuin saavuttaessa, joten ne on
mahdollista hoitaa päivässä.

9 YHTEENVETO VAIHTOAJASTA

Vaihtoaika tarjosi paljon uusia kokemuksia ja tuttavuuksia, suosittelemme ehdottomasti. Mikäli
lähtö ulkomaille epäilyttää, niin lohdutukseksi voi kertoa, että paikan päälle saavuttuaan on
pelkästään tyytyväinen siitä, että uskalsi lähteä ”seikkailemaan”.

