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1.

Johdanto

Olin suunnitellut vaihtoon lähtöä jo pitkään, ja se tuntui tärkeältä osalta opiskeluaikaa. Kavereilta kuullut hyvät vaihtokokemukset kannustivat lähtemään. Halusin lähteä juuri Saksaan, sillä olen lukenut kieltä ja toivoinkin pääseväni käyttämään sitä. En ollut koskaan
aikaisemmin käynyt Saksassa, ja aluksi oli vaikeaa päättää mihin kaupunkiin hakisin vaihtoon. Etelä-Saksa kuulosti kuitenkin hyvältä jo hyvin matkustusmahdollisuuksien vuoksi.
Niinpä päädyin opiskelemaan kauppatieteitä puoleksi vuodeksi Universität Stuttgartiin.
Syyslukukausi Stuttgartissa alkaa lokakuun puolenvälin tienoilla ja päättyy helmikuun lopulla. Joululoma on kolme viikkoa ja tällä lukukaudella se alkoi 23.12. ja päättyi 8.1.

Puolen vuoden vaihto Stuttgartissa on ollut hieno kokemus. Sen aikana on ehtinyt tutustua
hyvin moneen uuteen ihmiseen, joiden kanssa tulee varmasti jatkossakin pidettyä yhteyttä.
Paljon on oppinut myös uutta ja ehkä myös katsomaan asioita vähän uudesta perspektiivistä. Toisaalta Saksa on suomalaiselle turvallinen ja helppo maa lähteä vaihtoon siinä
mielessä, että kulttuuri ja ihmiset ovat hyvin samanhenkisiä ja sopeutuminen on helppoa.
Saksankielitaitoa tuli myös parannettua, vaikka usein vaihto-opiskelijoiden yhteinen kieli
olikin englanti.
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2.

Stuttgart kaupunkina

Stuttgartissa asuu noin 550 000 asukasta. Kaupunki on Baden-Württenbergin osavaltion
pääkaupunki ja sijaitsee Etelä-Saksassa. Kaupungin keskusta on hyvin selkeä ja viihtyisä.
Se on rakennuttu mäkien ympäröimälle alueelle eli sijaitsee laaksossa. Sotien aikana
Stuttgartin rakennuksista tuhoutui noin 55 prosenttia. Joitain vanhoja rakennuksia on entisöity, mutta pääosin esimerkiksi keskusta-alueella on suhteellisen moderneja rakennuksia. Aivan ydinkeskustassa sijaitsee varsinkin viikonloppuisin hyvin vilkas ostoskatu, Königstrasse. Tämän kadun varrelta löytyy suurin osa Stuttgartin vaateliikkeistä ja turisteille
suunnatuista matkamuistoliikkeistä. Puolivälissä Königstrassea avautuu viihtyisä puistoalue, Schlossplatz. Josta on kuva sivun alareunassa. Varsinkin elokuussa, kun saavuin
Stuttgartiin, ja ilmat olivat hyvin lämpimät, Schlossplatzilla oli paljon ihmisiä istuskelemassa ja ottamassa aurinkoa. Stuttgart on monelle tuttu kaupunki autoteollisuuden kautta.
Kaupungissa sijaitsevat sekä Mercedes-Benzin että Porschen tehtaat. Kaupunkia ympäröivillä mäkialueilla on myös runsaasti viiniviljelmiä.

Julkinen liikenne Stuttgartissa on erinomainen. Keskustasta pääsee S-Bahnilla, eli metrolla
noin kymmenessä minuutissa Vaihingeniin teknillisen yliopiston kampusalueelle sekä esimerkiksi lentokentälle. Lyhyempien matkojen metro, U-Bahn, kulkee keskusta-alueella, ja
sillä on helppo taittaa lyhyempiä matkoja. Myös linja-autot liikennöivät hyvin, mutta itse en
niitä juurikaan käyttänyt, sillä kuljin pääasiassa metrolla. Julkisenliikenteen opiskelijakortilla
voi kulkea kaikilla metroilla sekä busseilla tietyn alueen sisällä.
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3.

Järjestelyt ennen vaihtoon lähtöä

Ennen vaihtoon lähtöä on hyvä muistaa hoitaa muutamia asioita, joista kv -toimistokin tehokkaasti muistuttaa. Tärkeää on ottaa matkavakuutus koko vaihtoajaksi ja tilata eurooppalainen sairasvakuutuskortti, joka on ilmainen. Kelaan voi kätevästi tehdä netissä
ilmoituksen tilapäisesti ulkomailla opiskelusta, ja myös maistraattiin on hyvä tehdä tilapäinen muutosilmoitus. On myös hyvä muistaa ilmoittautua poissaolevaksi vaihdon ajaksi
LUTsta. Passista kannattaa myös ottaa kopio sähköpostiin kaiken varalta sekä paperikopioita, ja useampi passikuva on hyvä olla jo lähtiessä mukana. Passikuva tarvitaan esimerkiksi opiskelijakorttiin ja metrolippuun.

3.1.

Saapuminen

Omalla kohdallani kaikki alkujärjestelyt sujuivat todella hyvin ja helposti. Stuttgartin yliopisto lähetti kesällä hyvissä ajoin papereita allekirjoitettavaksi, joilla varmistin paikkani yliopistossa. Samassa kirjeessä tuli tietoa myös opiskelija-asunnoista ja Welcome Service- palvelusta. Welcome Service tarkoittaa sitä, että jokainen Stuttgartiin saapuva vaihtoopiskelija saa halutessaan itselleen tutorin eli buddyn. Buddya suosittelenkin kaikille! Buddyt ovat yliopiston opiskelijoita, jotka vapaaehtoisesti opastavat alkujärjestelyissä Stuttgartiin saapumisen jälkeen. Oma buddyni oli minua vastassa lentokentällä. Hän oli myös hakenut asuntoni avaimet valmiiksi, ja opasti minut matkalaukkuineni suorinta tietä kentältä
asunnolle. Saavuin Stuttgartiin aamulennolla ja kerkesimme heti ensimmäisen päivän aikana kiertää kaikki virastot ja käydä läpi aika mahdottomalta tuntuvan paperi- ja leimasodan. Kaikessa tässä buddysta oli suunnaton apu. Avasimme myös heti ensimmäisenä päivänä minulle maksuttoman tilin saksalaiseen Baden-Württemberg pankkiin. Saksalaisen
tilin avaamista suosittelen kaikille. Saksassa jotkut isommatkaan kaupat eivät huoli lainkaan ulkomaalaisia kortteja, eivät myöskään luottokortteja. Tästä syystä paikallinen pankkikortti oli kätevä. Ei tarvinnut aina olla nostamassa käteistä rahaa. Saksassa kannattaa
kuitenkin varautua siihen, että monissa esimerkiksi pienemmissä noutoruokapaikoissa ei
käy lainkaan kortti vain käteinen raha. Ensimmäisenä päivänä hankin myös Prepaid liittymän kännykkääni. Tuolloin Klarmobil tarjosi yhden euron maksavan liittymän, johon tuli

10 euroa puheaikaa. Liittymään oli helppo käydä hakemassa esimerkiksi keskustan tekniikkaliikkeistä Saturnista tai MediaMarktista lisää puheaikaa.

Lensin Stuttgartiin suoralla Finnairin lennolla, mutta se valitettavasti loppuu tämän vuoden
maaliskuusta alkaen. Takaisin Suomeen lennän Hampurin kautta. Lentoja Stuttgartiin saa
hyvin ja tällä hetkellä menopaluu- lippujen hinnat vaihtelevat 200–300 euron välillä. Junayhteydet Stuttgartista ovat oikein hyvät, ja Suomesta voi lentää esimerkiksi Frankfurtiin
ja tulla sieltä junalla Stuttgartiin.
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4.

Asuminen

Asuin Stuttgartissa keskustassa yksityiseltä vuokratussa asunnossa niin kutsutussa suomikommuunissa, Sophienstrassella. Tämä asunto on kiertänyt suomalaisilla vaihtoopiskelijoilla jo varmaan 15 vuoden ajan. Oman vaihtoaikani aikana meitä oli kolme asukasta eripuolilta Suomea. Päädyin tähän asumisvaihtoehtoon, koska halusin asua keskustassa. Yliopiston kauppatieteellinen puoli sijaitsee keskustan kampusalueella, johon
Sophienstrasselta on noin 20 minuutin kävelymatka ja metrolla 5 minuutin. Tämä vaikutti
myös haluuni asua keskustassa. Huono puoli suomalaisten kanssa asumisessa oli tietysti
se, että suomea tuli puhuttua vaihdon aikana aika paljon.

Muita asumisvaihtoehtoja ovat opiskelija-asunnot. Pääasiassa kaikki opiskelija-asunnot
ovat Vaihingenissa, yliopiston teknillisellä kampusalueella, joka sijaitsee noin 10 minuutin
metromatkan päässä keskustasta. Alueelta löytyy erilaisia ja eri kunnossa olevia asuntoja.
Monet vaihto-opiskelijat asuvat Allmadringin asunnoissa. Niissä jokaisella on oma mielestäni aika viihtyisä valmiiksi kalustettu huone. Yhteiset tilat: keittiö, WC ja peseytymistilat
jaetaan useamman muun opiskelijan kanssa. Opiskelija asuntojen henki on hyvin kansainvälinen, ja siellä on helppo tutustua erimaalaisiin ihmisiin. Opiskelija-asuntoja on myös
keskustan tuntumassa, Heilmannstrassella. Nämä asunnot ovat hieman uudempia, ja yhdessä asunnossa asuu pääasiassa hieman vähemmän asukkaita Vaihingenin opiskelijaasuntoihin verrattuna. Jos Stuttgartiin tulee opiskelemaan kauppatieteitä, niin silloin suosittelisin näitä keskustan opiskelija-asuntoja. Ennen vaihtoon lähtöä yliopistolta tulee kirje,
jossa kysytään kiinnostusta opiskelija-asuntoon. Vastaukseen kannattaa laittaa toive siitä
missä opiskelija-asunnoista haluaa asua. Mahdollisuuksien mukaan näitä toiveita yritetään
täyttää. Yksi asumisvaihtoehto on myös WG eli wohngemeinschaft. WG:t ovat yksityisten
tarjoamia opiskelijoille tarkoitettuja kimppakämppä- asuntoja, joita on eripuolilla Stuttgartia.
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5.

Opiskelu

Saavuin Stuttgartiin elokuun lopulla. Varsinaisesti syyslukukausi alkaa Stuttgartin yliopistolla vasta lokakuun puolessa välissä. Otin kuitenkin osaa ennen lukukauden alkua järjestettävälle saksan intensiivikurssille, joka alkoi syyskuun alussa. Ensimmäisillä viikoilla uusille vaihto-opiskelijoille järjestettiin myös monenlaisia tapaamisia ja tutustumisiltoja. Mieleen parhaiten jäi City Rally eli kaupunkisuunnistustapahtuma. Vaihto-opiskelijat jaettiin
joukkueisiin, jonka jälkeen kartan avulla lähdettiin tutustumaan Stuttgartin keskustaan.
Vaihto-opiskelijoille erilasia tapahtumia järjesti koko lukukauden myös AEGEE. Tämä järjestö tarjosi esimerkiksi upean mahdollisuuden käydä Stuttgartin Oopperatalolla baletissa
vain 5 eurolla.

Stuttgartin yliopisto jakautuu kahteen kampusalueeseen. Keskustan kampusalue on keskittynyt kauppatieteiden eli BWL:n sekä arkkitehtuurin opetukseen. Toinen yliopistokampus
sijaitsee Vaihingenissa noin 10 minuutin S-Bahn matkan päässä keskustasta. Sinne keskittyy yliopiston teknillinen puoli. Vaihingenissa sijaitsee myös IZ eli Internationales Zentrum. Pääasiassa kaikki saksan intensiivikurssit, jotka pidetään ennen lukukauden alkua,
ovat IZ:lla. Yliopiston kielikeskus sijaitsee keskustan kampuksella.

5.1.

Kielikurssi

Ennen varsinaisen lukukauden alkua vaihto-opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua saksankielellä pidettävälle kuuden viikon mittaiselle intensiivikurssille. Stuttgartin yliopisto lähettää hyvissä ajoin ennen vaihtoon lähtöä tietoa tästä mahdollisuudesta ja suosittelee sitä
voimakkaasti kaikille, joiden saksankielen taso ei ole vielä täysin sujuvaa. Itse osallistuin
kielikurssille ja oli siihen erittäin tyytyväinen. Kielikurssi alkoi tasokokeella, jonka mukaan
opiskelijat jaettiin ryhmiin ja varmistettiin että kaikki saisivat varmasti mahdollisimman
omantasoistaan opetusta. Kielikurssi rohkaisi oikeasti käyttämään kieltä ja hyviä kielen
perus asioita tuli kerrattua. Kurssin aikana tutustui myös muihin syksyllä saapuneisiin vaihto-opiskelijoihin, joten siinäkin mielessä suosittelen kurssia kaikille. Näin jälkikäteen kun

ajattelen, niin oikeastaan kaikki parhaimmat vaihtokaveruudet syntyivät juuri intensiivikurssin aikana. Kuuden viikon intensiivikurssin jälkeen voi saksankurssia jatkaa muun koulun
ohella kerran viikossa järjestettävällä kolmen tunnin luennolla.

5.2.

Kurssit ja tentit

Vaihtohakemusta tehdessä itseäni mietitytti, mitä kursseja kannattaa ottaa ja kuinka tärkeää on, että ne ovat jo huolellisesti valittu Suomessa ennen vaihtoon lähtöä. Näistä asioista
ei kannata huolehtia, sillä ainakin omalla kohdallani Learning Agreementini meni aivan
uusiksi, kun sain Saksaan saavuttuani materiaalit käsiini, joista kursseja valita. Meitä suositeltiin yliopiston puolesta lukukauden ensimmäisillä viikoilla käymään kaikilla kiinnostavan oloisilla luennoilla ja päättämään sitä kautta mille kursseille haluamme osallistua.
Kaikki kauppatieteiden kurssit pidettiin saksankielellä ja luennoitsijoiden tavat puhua olivat
hyvin erilaisia. Päädyin itse käymään niillä luennoilla, joiden luennoitsijoiden tapa puhua oli
rauhallisin ja ymmärrettävin. Pääasiassa kävin kuitenkin lukukauden aikana vain kielikursseja. Osallistuin myös kahdelle saksankieliselle kauppatieteiden kurssille, mutta näiden
kurssien tentteihin en osallistunut. Vaihto-opiskelijoille kurssien tentit pidettiin kirjallisten
tenttien sijaan suullisina. Opettajan kanssa oli jokaiselle erikseen varattu 20 minuutin aika.
Joillain kursseilla aikaan saattoi sisältyä pieni oma esitelmä, josta opettaja kyseli jälkeenpäin kysymyksiä, tai aika saatettiin käyttää ainoastaan avointen kysymysten kysymiseen.

Innovationsmanagement

4 ECTS

Kurssikuvaus:
Tuodaan tutuksi erilaiset innovaatiojohtamiseen liittyvät teoriat ja puhutaan teknologia strategioista liittyen innovaatioteemaan sekä organisaatioista innovaatioiden näkökulmasta.
Luennoija oli hyvin selkeästi saksaa puhuva mies, joka esimerkkien avulla toi aiheen perusteellisesti tutuksi.

Informationssysteme im E-Business

4 ECTS

Kurssikuvaus:
Erilaisten IT -toimintojen käyttö elektronisissa Business -konsepteissa yrityksissä ja niiden
organisointi käytännöissä. Kurssi sisälsi kerran viikossa pidettävät slide show-tyyppiset
luennot sekä harjoitukset, joissa tunnilla käsiteltyä teemaa syvennettiin erilaisten ryhmässä
tehtävien harjoitusten kautta.

Kielikurssit:
Introduction to Intercultural Business Leadership

3 ECTS

Kurssilla käytiin läpi erilaisia kommunikoinnin keinoja, joita yritysmaailmassa on hyvä
huomioida. Kurssilla ei ollut tenttiä vaan jokainen piti esitelmän johonkin kulttuuriseen
eroavaisuuteen liittyvästä teemasta. Kurssi oli myös hyvin keskustelupainotteinen.
Introduction to Intercultural Communication

3 ECTS

Tämänkin kurssin teemana olivat kansainvälinen maailma ja kuinka erilaiset kulttuuriset
taustat vaikuttavat ihmisten kommunikointiin, ja minkälaisia kommelluksia siitä saattaa
syntyä. Kurssilla oli loppukoe aiheeseen liittyvistä asioista. Tälläkin kurssilla pyrittiin keskusteluun ja kurssin aikana katsottiin myös muutama mielenkiintoinen aiheeseen liittyvä
lyhytelokuva.
Landeskunde: Baden-Württenberg (B2)

3ECTS

Kurssi oli suunnattu vaihto-opiskelijoille, jotka haluavat tutustua Baden-Württenbergin alueen historiaan ja tämän päivän ajankohtaisiin asioihin. Kurssia piti herttainen vanhempi
nainen, ja vaikka jotkut tunnilla käydyt tekstit olivat hyvinkin haastavaa saksaa, ei se haitannut sillä opettaja loi tunneille miellyttävän ja kannustavan ilmapiirin. Kurssin tentti oli
kirjoitelma kurssilla käsitellystä aiheesta. Valita sai kolmesta eri aihevaihtoehdosta.
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6.

Vapaa-aika

Stuttgart on sen verran suuri kaupunki, että jos on itse aktiivinen niin ohjelmaa varmasti
riittää. Kerron hieman omista kokemuksistani mitä kaikkea Stuttgartissa voi ja on mahdollista koulun ohella tehdä. Lopuksi kerron hieman missä kaikkialla Stuttgartin ulkopuolella
itse vierailin ja millä kuluneuvoilla matkustin.

6.1.

Urheilu

Yliopistoliikunta tarjoaa monenlaisia harrastusmahdollisuuksia, mutta ne alkavat vasta
koulujen alettua. Saavuin Stuttgartiin jo elokuun lopulla kuuden viikon saksan intensiivikurssille ja halusin aloittaa urheilun heti joten päädyin tekemään jäsenyyssopimuksen keskustassa sijaitsevassa Puls Fitness & Wellness Club:ssa. Olin valintaani tyytyväinen, vaikka paikka ei ollutkaan edullisimmasta päästä. Stuttgartissa voi myös esimerkiksi lenkkeillä
viihtyisissä puitteissa keskustassa sijaitsevassa Schlossparkissa, joka on suuri puistoalue
tekolampineen ja viihtyisine viheralueineen.

6.2.

Syöminen

Stuttgartin keskustasta löytyy monenlaisia ja maalaisia ruokapaikkoja. Varsinkin Calwerstrasse on hyvä katu aloittaa. Kesällä tällä kävelykadulla voi nauttia ruokaa myös ulkona
aina myöhään iltaan asti. Yliopisto ruokalassa kävin vain kaksi kertaa koko puolen vuoden
vaihdon aikana. Suomen monipuoliseen ja edulliseen yliopistoruokaan tottuneelle saksalainen yliopistoruoka ei tehnyt vaikutusta. Keskustassa ja keskustan yliopiston kampuksen
läheltä kuitenkin löytää monenlaisia muita edullisia ruokavaihtoehtoja. Itse kävin monesti
aasialaisessa Hotalossa, josta saa erilaisia nuudelivaihtoehtoja edullisesti. Tein myös ruokaa usein itse kotona, sillä Saksassa elintarvikkeet ovat selvästi edullisempia kuin Suomessa. Riippuen tietysti vähän siitä missä kaupassa käy. Huomasin että Rewe-ketjusta
löytää melkein kaikkea, mutta se on myös hieman muita ketjuja kalliimpi. Keskustaalueella on myös useita Lidl- sekä Netto-ketjun elintarvikeliikkeitä.

6.3.

Yöelämä

Iltaelämää Stuttgartissa riittää. Varsinkin Vaihingenin yliopistokampuksella, jossa suurin
osa opiskelijoista asuu, pidetään paljon ”keittiöbileitä”. Nimensä mukaisesti opiskelijat kerääntyvät asunnon keittiöön istumaan iltaa hyvässä hengessä. Kampusalueella on myös
muutamia baareja. Stuttgartin keskusta tarjoaa hyvät puitteet iltaviihteelle. Varsinkin Theodor-Heuss-Strasselle on paljon erilaisia yökerhoja ja viihtyisiä paikkoja istua iltaa. Viikolla
useat baarit pitävät teemailtoja. Itse kävin usein torstaisin salsa-illassa 7Grad nimisessä
baarissa. Baareilla ei ole varsinaista sulkemisaikaa, joten kun asiakkaita on riittävästi ne
pitävät ovensa auki aamuvarhaiseen. Jotkut anniskeluravintolat ovat auki jopa vuorokauden ympäri. Hintatasoltaan ravintolat ja baarit ovat hieman Suomen hintoja edullisempia.

Stuttgartin Bad Cannstattissa järjestetään joka syksy Volksfestit, jotka ovat maailman toiseksi suurimmat olutfestivaalit heti Oktoberfestien jälkeen. Alueelle rakennetaan suuri huvipuisto ja useita isoja oluttelttoja, joissa voi nauttia live-esiintyjistä. Muutenkin Stuttgartissa on melko tasaisin väliajoin suurempia tapahtumia. Elo-syyskuun vaihteessa kaupungin
keskusta muuttuu muutamaksi viikoksi viinikyläksi eli Weindorfiksi. Tämän jälkeen tulevat
Volksfestit ja marraskuun viimeisillä viikoilla kaupungin keskustaa koristavat joulumarkkinat eli Weinachtsmarkt. Kevätpuolella helmikuussa vietetään muutaman päivän mittaisia
Karnevaaleja, Faschingszeit ja Frühlingsfestejä myöhemmin keväällä.

6.4.

Nähtävyydet

Stuttgartissa on monenmoista nähtävää. Itse vierailin Stuttgartin hyvin korkeassa, modernilla tavalla rakennetussa TV-tornissa, joka sijaitsee mäen päällä, ja sieltä on hieno näköala koko Stuttgartiin. Samoin Birkenkopf on vierailemisen arvoinen paikka. Se on Stuttgartin korkein kohta, joka on muodostunut sinne kasatuista sodanaikaisista raunioista. Stuttgartissa kannattaa myös vierailla Mercedes-Benz –museossa. Vaikka ei autoista niin kiinnostunut olisikaan, museossa on jo rakennuksena niin hieno, että kannattaa nähdä. Suosittelen käymään Stuttgartissa myös baletissa tai oopperassa. Vanha oopperatalo on sisältä hyvin koristeellinen ja tunnelmallinen. Kävimme myös saksaryhmän kanssa kaupungin

uudessa kirjastossa, joka on hyvin moderni ja epätavallinen kirjastoksi. Siellä suosittelen
myös poikkeamaan.

6.5.

Matkustelu

Stuttgart sijaitsee hyvällä paikalla Keski-Euroopassa ja sieltä pääse helposti matkustamaan moneen maahan. Itse kävin Alankomaissa, Ranskassa ja Itävallassa sekä joissain
kaupungeissa lähellä Stuttgartia. Ranskaan, Pariisiin pääsi Stuttgartissa kätevästi junalla
kolmessa ja puolessa tunnissa. Junalipunhinta oli sitä edullisempi mitä aiemmin sen tilasi.
Vuokrasimme myös porukalla muutaman kerran auton, eivätkä nekään matkan henkeä
kohden kovin hintaviksi tulleet. Vuokra-autoliikkeillä on välillä hyvinkin edullisia viikonlopputarjouksia, joita kannattaa seurata. Myös edullisia lentoja Euroopan suurkaupunkeihin
voi saada, kun jaksaa pitää säännöllisesti hintoja silmällä. Junamatkusteluun saa todella
hyviä alennuksia kun matkustaa ryhmälipulla. Näistä kannattaa kysyä lisää päärautatieaseman,

Hauptbahnhofin

lipunmyyntipisteestä.
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7.

Poislähtö

Vaihtoajan päätyttyä, ennen kuin Stuttgartista lähtee, on käytävä sama virallinen paperi- ja toimistorumba kuin Stuttgartiin saapuessa jälleen kerran läpi. Yliopisto tiedottaa
todella hyvin sähköpostilla lukukauden lopulla mitä kaikkea tulee muistaa, joten siitäkään ei etukäteen tarvitse murehtia. Vaihdon loppuvaiheessa tulee muistaa lopettaa
pankkitili, kirjautua ulos yliopistolta sekä kaupungista. Tärkeää on myös muistaa viedä
kaikki Scheine -lomakkeet eli todistukset käydyistä kursseista omalle ERASMUS –
koordinaattorille, joka kokoaa niistä todistuksen vietäväksi Suomeen. Koordinaattorilta
pitää myös muistaa hakea allekirjoitus Letter of Confirmationiin. Todistuksen saamisessa voi kestää jonkin aikaa ja koordinaattori voikin lähettää todistuksen suoraan
oman yliopiston kv-palveluihin.

Suosittelen vaihtoon lähtöä lämpimästi kaikille, jos vähänkään on kipinää nähdä opiskelijaelämää Suomen ulkopuolella. Puolen vuoden vaihdon aikana ehtii jo nähdä ja kokea paljon, saada uusia tuttavuuksia ja kontakteja ympäri maailmaa. Jos Stuttgart vaihtokaupunkina herätti mitään kysyttävää, niin minuun voi olla sähköpostilla yhteydessä.
Autan mielelläni. Sähköpostiosoite on: kerttu.malkonen@lut.fi.

