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Euroopan ytimessä

Bryssel on Belgian ja paikallisten mielestä myös Euroopan pääkaupunki. Metropolialueella asuu noin 1,62,7 miljoonaa asukasta laskentatavasta riippuen. Euroopan Unionin keskuspaikka, Belgian kuninkaan hovi
sekä NATO:n päämaja sijaitsevat Brysselissä. Bryssel ja koko Belgia on hyvin kahtiajakautunut kielellisesti.
Historiallisesti Bryssl on ollut hollanninkielinen, mutta nykyään useimmat asukkaat puhuvat ranskaa.
Sanonta kuuluukin, että ainoastaan kuningas ja jalkapallojoukkue yhdistävät näitä kahta eri kieltä puhuvia
ihmisiä. Englannilla pärjää kuitenkin hyvin erityisesti keskustan alueella.

Bryssel on hyvin värikäs kaupunki. Turisteja on joka puolella ja kaupungissa on paljon maahanmuuttajia
useista eri etnisistä ryhmistä. Katolilaisuus näkyy katukuvassa selvästi; katolisia kirkkoja on rakennettu
tiheästi ympäri kaupunkia. Bryssel on myös tärkeä kulttuurikeskus Euroopassa. Museoita, näyttelyitä ja
konsertteja oli todella paljon. Brysselissä vallitsee meri-ilmasto. Normaalisti sadepäiviä on vuodessa noin
200, joten ilmasto on todella kostea. Pakkaspäiviä oli syyslukukauden aikana vain muutamia. Viimeisenä
viikonloppuna Brysselissä saimme muutaman sentin lunta, jolloin koko kaupunki tuntui pysähtyvän.

Grand Place (Grote Markt).

Lähtövalmistelut ja asuminen

Opiskelu Belgiassa kuuluu Erasmus-ohjelmaan, joten lähtövalmistelut on tehty hyvin helpoksi. Muutaman
paperin täyttäminen, kuvan skannaaminen ja englannin kielen kielitodistuksen hankkiminen riitti
byrokraattisten vaatimusten täyttämiseen. Saatavilla olevat kurssit ja niiden kuvaukset löytyivät helposti
koulun nettisivuilta. Jos olisin halunnut belgialaisen pankkitilin, olisi minun pitänyt rekisteröityä
kansalaiseksi. Tälle ei kuitenkaan omalla kohdallani ollut tarvetta, joten muuttaminen Belgiaan ei
muutaman paperin täyttämistä lukuunottamatta oikeastaan eronnut kotimaan sisällä muuttamiseen.

Asunnon saaminen oli yllättävän helppoa. LUT suositteli ottamaan yhteyttä Quartier Latin-nimiseen
yritykseen(http://www.qlb.irisnet.be/ql/EN/1.htm). Heidän kauttaan sain helposti muutamalla
sähköpostilla huoneen vaihto-opiskelijoille tarkoitetusta asuntolasta Van Orley student housesta. Pieni
huoneeni oli melko kallis (490 euroa kuussa, sis. internet, vesi, sähkö). Toisaalta asuntola sijaitsi lähellä
keskustaa (noin 15 minuutin kävelymatka koululle ja noin 20 minuutin kävelymatka ydinkeskustaan) sekä
olisi ollut hankala saada asuntoa vain viideksi kuukaudeksi. Asuntolassa asui noin 120 ihmistä, joista siis
kaikki olivat vaihto-opiskelijoita. Hieman yli puolet opiskelijoista oli espanjalaisia. Myös puolalaisia,
italialaisia ja unkarilaisia asui paljon asuntolassani. Yhteishenki oli mainio; joka ilta jossain oli illanistujaiset
tai juhlat, joten yksin ei tarvinut koskaan olla.

Huoneeni.

Opiskelu

Vaihtoyliopistoni Hogeschool Universiteit Brusselin kauppatieteiden kampus sijaitsee aivan kaupungin
ydinkeskustassa. Pääkatu ja shoping street ovat molemmat muutaman minuutin kävelymatkan päässä
samoin kuin muun muassa Manneken Pissin ja Grand Placen kaltaiset nähtävyydet. Myös metro- ja
bussipysäkkejä sijaitsee kivenheiton päässä. HUB:lla opiskelee noin 9000 opiskelijaa kokonaisuudessaan.
Campus Stormstraatilla, jossa kauppatieteiden sekä kielten opiskelijat opiskelevat, on vajaa 1000
opiskelijaa. Yleisesti ottaen kampus on mukava myrkynvihreistä seinistä huolimatta. Täällä on paljon
opiskelu- ja hengailutiloja, tietokoneita käytettävissä sekä viihtyisiä kahviloita. Lounaaksi on tapana syödä
täytettyjä patonkeja. Miltei joka kulman takana on pieni patonkiravintola. Käytännön opiskelu on hyvin
samankaltaista kuin Suomessa: luennot ovat pääosin suuria massaluentoja ja -harjoituksia kielten kursseja
lukuunottamatta.

Opiskelu alkoi orientaatiopäivällä 23.9.2011, jossa tutustuimme koulun tiloihin ja käytännön asioihin.
Luennot alkoivat heti seuraavalla viikolla 26.9.2011, joten tutustumiseen ei ollut varattu kovin paljon aikaa.
Joululoma alkoi 23.12. ja tenttiviikot alkoivat 9.1.2012 päättyen 4.2.2012. Kansallisia vapaapäiviä oli 1.2.11.2011 sekä 11.11.2011.
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Kurssit

Philosophy, 3 ECTs

Philosophy oli pakollisiin opintoihin kuuluva filosofian kurssi, joka jakaantui kahteen osaan: Modern times
ja Eastern philosophy. Modern times sisälsi nimensä mukaisesti pääpointit modernin ajan
yhteiskuntafilosofiasta alkaen Descartesista sekä Montesquieausta päätyen Heideggeriin ja Arendtiin.
Ensimmäisessä osassa tutustuimme aatteisiin politiikan, tieteen filosofian ja länsimaisen yhteiskunnan
taustalla. Kurssin toisessa osassa tutustuimme yleisesti aasialaiseen filosofiaan, käyden läpi perusteet muun
muassa taolaisesta, buddhalaisesta ja kungfutselaisesta filosofiasta. Vaikka kontribuutio kauppatieteiden
opintoihin oli melko pinnallinen, kurssi oli mielestäni erittäin mieltä avartava ja mielenkiintoinen. Erityisesti
ensimmäinen osa oli innostava. Jo se, että kauppatieteiden kurssin professori on erityisen karismaattinen ja
intohimoinen kommunisti, teki luennoista erittäin mielenkiintoisia.

English II, 3 ECTs

English II oli yksi englannin peruskursseista vaihto-opiskelijoille. Kurssi painotti pitkälti esiintymistaitoa.
Harjoittelimme kokouksia, pr-tilaisuuksia, analyysin esittämistä ja muuta yleishyödyllistä. Opetuksen taso
tuntui alhaiselta. Keskivertosuomalaisena opiskelijana tunsin pärjänneeni kielitaidoillani erittäin hyvin.

International Economics, 3 ECTs

International economics perustui Paul Krugmanin Kirjaan kansainvälisestä kaupasta ja sen hyödyistä sekä
haitoista. Luennot jäivät omalta osaltani miltei kokonaan väliin, sillä ne menivät aina päällekäin englannin
pakollisten tuntien kanssa. Näin ollen kurssilla menestyminen jäi kokonaan kirjan lukemisen varaan. Kurssi
oli yleishyödyllinen mikro- ja makrokansantaloustiedettä käsittelevä paketti.

Financial Algebra, 3 ECTs

Financial algebra oli kauppatieteiden peruskurssi. Oli suuri yllätys, että kurssi oli vaativin kaikista (jopa
vaativampi kuin saman kurssin jatkokurssi Corporate finance). Annuiteettien ja muiden korkolaskujen
perusasioiden ymmärtäminen ei riittänyt alkuunkaan, vaan koko kurssi perustui näiden asioiden hallintaan
entuudestaan.

Corporate Finance, 5 ECTs

Corporate finance oli Financial algebran jatkokurssi. Kurssilla syvennyimme siihen, mitä CFO:n täytyy
käytännössä osata. Kurssi oli erittäin laaja, mutta hyödyllinen ja mielenkiintoinen.

Banks and Stock exchanges, 3 ECTs

Banks and stock exchanges perustui nimensä mukaisesti pankkien ja osakemarkkinoiden toiminnan
ymmärtämiseen. Kurssin alussa muodostimme ryhmän, jonka kanssa viikoittain kävimme osakekauppaa
leikkirahalla ja vertailimme tuloksiamme ja sijoitusstrategioitamme toisten ryhmien kanssa. Luennoilla
tutustuimme eurooppalaisten pankkien toimintaan ja toimintaa rajoittaviin tekijöihin, sekä erilaisiin
finanssimaailman sijoitusinstrumentteihin. Pääsimme myös luennolle Euroopan Keskuspankkiin, jossa
meille kerrottiin pintapuolisesti EKP:n käytännön toimista ja tavoitteista.

Elämää koulun ulkopuolella

Mikäli suunnittelee kiertävänsä Eurooppaa vaihto-opiskelujen aikana, Belgia on erittäin hyvä
opiskelupaikka. Bryssel sijaitsee tämän pienen maan keskellä, joten junalla pääsi nopeasti ulkomaille (noin
1,5 tuntia mihin suuntaan tahansa) ja kaiken lisäksi melko halvalla. Kiertelimme ystävieni kanssa Belgian
muiden kaupunkien (mm. Antwerp ja Leuven) lisäksi Saksassa (Köln ja Dusseldorf), Hollannissa (Maastricht
ja Amsterdam) sekä Brittein saarilla (Lontoo). Kansallinen lentokenttä sijaitsee parinkymmenen ja toinen
suuri lentokenttä Charleroi noin 45 minuutin bussimatkan päässä Brysselin keskustasta. Charleroilla on
suuri Ryanairin terminaali, josta pääsee halvalla muun muassa Lappeenrantaan.

Brysselin yöelämässä ei tule koskaan tylsää. Kaupunki on puolillaan toinen toistaan hienompia yökerhoja,
ravintoloita ja pubeja. Varmaan jokaiselle vaihto-opiskelijalle tuli kaksi paikkaa hyvin tutuksi: yökerho
Celtica, jossa olut on halpaa ja ovet ovat auki läpi yön sekä hyvin kuuluista olutravintola Delirium, jossa on
maailman suurin olutvalikoima (vuonna 2011 valikoima sisälsi 2011 eri olutta). Lukuisat kebab- ja fritesravintolat pitivät huolen janonsa sammuttaneiden juhlijoiden ruokkimisesta.

Yliopiston urheilutarjontaan olin hieman pettynyt. Tiedotus eri urheilukerhojen toiminnasta oli kehnoa, sillä
informaatiokanava oli hollanniksi. Tähän kyllästyttyämme aloimme muiden jalkapallosta kiinnostuneiden
vaihto-opiskelijaystävien kanssa järjestämään omia pelejämme läheisen muslimikorttelin puistossa.
Asuntolani lähellä kuninkaan linnan edessä oli iso ja viihdyttävä puisto (Park de Royal), jossa oli mukava
käydä lenkillä. Harrastusmahdollisuuksia Brysselissä riittää, etenkin mikäli on valmis matkustamaan hieman
kauemmas keskustasta. Jopa rugbyn, baseballin ja salibandyn kaltaisia lajeja on mahdollista pelata.

Delirium.

Loppusanat
Viisi kuukautta Brysselissä oli erinomaista. Niin kliseiseltä kuin nämä kuulostavatkin, sain paljon uusia
ystäviä loppuelämäni ajaksi, kielitaitoni kehittyi ja mieleni avartui. Bryssel on hyvä paikka asua ja ennen
kaikkea hyvä paikka elää.

