MATKARAPORTTI

EINDHOVEN,
NETHERLANDS
KEVÄT 2018 / ANTTI SINKKONEN / TUTA14

LUKUVUOSIKALENTERI
Ohessa Eindhoven teknillisen yliopiston (TU/e) lukuvuosikalenteri lukuvuodelle 20182019.

MIKSI HOLLANTIIN?

• TU/e yliopistona erinomainen!
• Aidosti kansainvälinen ympäristö muiden Keski-Euroopan suurmaiden
ympäröimänä.
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• Hollantilaiset ihmiset erittäin mukavia ja puhuvat eurooppalaisella
mittapuulla erinomaista englantia.

• Jos haluaa matkustella Euroopassa, sijainti on ihanteellinen.
ORIENTAATIOVIIKONLOPPU
Kuten Suomessa, myös Hollannissa on erittäin aktiiviset opiskelijajärjestöt.
Paikallinen ”Kaplaaki” on nimeltään Industria. Industria järjesti helmikuun
alkupuolella kaikille tuotantotalouden tiedekunnan uusille vaihto-opiskelijoille
orientaatioviikonlopun, jonka aikana pääsi tutustumaan muihin Erasmusvaihtareihin ja viettämään vapaa-aikaa erilaisten aktiviteettien kanssa.
Kävimme muun muassa pelaamassa laser tag:ia sekä pyöräilimme ympäri
kaupunkia. Suosittelen ehdottomasti osallistumaan orientaatioviikonloppuun,
sillä tällä tavalla pääset tutustumaan paikallisiin ihmisiin, muihin vaihtoopiskelijoihin sekä oppimaan kaupungin ja yliopiston tavoille.
MUUTTAMINEN HOLLANTIIN – KÄYTÄNNÖN ASIOITA
Hollantiin on Helsinki-Vantaalta hyvät yhteydet: Finnair lentää joka päivä kaksi
suoraa lentoa (lento-aika n. 2 tuntia) suoraan Amsterdamiin, Schipolin
kansainväliselle lentokentälle. Hollannin keskeisen sijainnin vuoksi kenttä on
yksi maailman vilkkaimmista, joten suosittelen ensimmäisellä kerralla
varaamaan aikaa ja kärsivällisyyttä. Schipolin kentältä on suorat junayhteydet
muualle Eurooppaan ja Hollantiin. Paikallinen VR tunnetaan nimellä NS
(Nederlandse Spoorwegen). Junalippu automaatista maksaa 20€ ja matka
Eindhoveniin kestää reilun tunnin. Juna on ehdottomasti helpoin tapa liikkua
Hollannin sisällä kaupungista toiseen.
Hollannissa Visa/MasterCard käy todella huonosti pl. isot kansainväliset ketjut
kuten Lidl tai H&M. Vaihtoehtoina on siis käyttää käteistä tai avata pankkitili
paikalliseen pankkiin. Itse valitsin käteisen käytön, mutta myös pankkitilin
avaaminen on vaivatonta.
Hollannissa kaikki pyöräilevät ja pyörällä on helppo kulkea kaikkialle. Toisin
kuin Suomessa, autoilijat ja muut jalankulkijat antavat hyvin pyörille tietä ja
pyöräteiden verkosto on valtava. Pyörän hankin itse Swapfiets-nimisen
palvelun kautta: maksoin pyörästä 12€/kk ja mikäli pyörä olisi mennyt rikki,
hoituu pyörän vaihto / korjaus Whatsapp-viestin välityksellä. Käytettyjen
pyörien hinta alkaa n. 50 eurosta ylöspäin. Pyörä kannattaa ehdottomasti lukita
tiukasti joka kerta kun jätät sen, sillä pyörävarkaudet ovat yleisiä ja
varastettuja pyöriä kaupataan paljon.
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Hintataso Hollannissa on hieman alhaisempi kuin Suomessa. Liha ja
kasvistuotteet ovat edullisempia kuin kotimaassa. Hollantilainen ruokakulttuuri
on mielestäni aika köyhää: paikalliset syövät paljon leipää ja friteerattuja
tuotteita kuten ranskalaisia ja leivitettyjä leikkeitä.
OPISKELU TU/E:SSA
TU/e on erittäin hyvin rankattu ja arvostettu teknillinen yliopisto. Mikäli etsit
vaihtokohdetta, jossa otetaan ns. ”iisisti” ja ei juurikaan opiskella, TU/e ei
välttämättä ole sinua varten: itse opiskelin kevään aikana enemmän kuin
Suomessa koskaan. TU/e:n vaikeustaso on aivan toista luokkaa kuin
suomalaisten yliopistojen ja tenttien läpipääsy ei todellakaan ole
itsestäänselvyys: luin ensimmäisen periodin tentteihin 3 viikkoa ja sain
arvosanan 6 (1-10, josta 5.5 on läpipääsyn raja). Toisin sanoen, jos olet
tottunut lukemaan kahtena edellisenä iltana LUT:ssa tulevaan tenttiin,
vastaava peli ei vetele Eindhovenissa. Kolikon kääntöpuolena on se, että asiat
aidosti oikeasti oppii, sillä tehtävät ja tehtävänannot ovat soveltavia ja
testaavat, onko opiskelija oikeasti oppinut asiat kurssin aikana.
Itse opetus TU/e:ssa on äärimmäisen laadukasta. Professorit ovat aidosti
innostuneita kursseistaan ja heillä on taustalla pedagogisia opintoja, mikä
näkyy opetuksen laadussa ja kurssien sisällössä. Kursseilla hyödynnetään
erilaisia opetusmetodeja.
Itse valitsin kolme rahoituksen kurssia sekä yhden peliteorian kurssin. Kävin
kurssit:
1ZM70: ENTREPRENEURIAL FINANCE
Kurssin nimi ei kerro kaikkea, sillä kurssin pääsisältö on venture capital yrittäjyys ja pääomasijoittaminen. Opettaja Mrs. Dolmans on ehkä pätevin
opettaja jonka olen tavannut tähän mennessä. Kurssi sisälsi Harvard Business
Schoolin case-harjoitustyön sekä artikkelitehtävän, joka tuli esittää muulle
kurssille.
0LM150: ENTREPRENEURSHIP AND CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
Tämä kurssin on yritysetiikkaa. Suosittelen kurssia, sillä se antaa varsinkin
tutalaiselle hyvää perspektiiviä yrityselämään ja siellä tehtäviin (moraalisiin)
päätöksiin. Kurssissa on kirjatentti, ja osa arvosanasta muodostuu
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harjoitustehtävien kautta. Kurssin suorittaminen vaatii kirjan tilaamisen (hinta
n. 35€ Saksan Amazonista).
1CM22: INTEGRATED FINANCIAL AND OPERATIONS MANAGEMENT
Käytännössä Rahoituksen perusteet -kurssi, mutta kurssilla mennään
huomattavasti syvemmälle muun muassa reaalioptioiden osalta. Vaativia
laskutehtäviä ja teorian soveltamista monimutkaisiin tehtävänantoihin: hyvin
opettavainen mutta hankala kurssi. Kirjatentti johon saa lisäpisteitä
laskutehtävistä.
1CM36: GAME THEORY WITH APPLICATIONS TO SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
Peliteorian perusteet. Kurssille ei ole esitietovaatimuksia, mutta kurssin etenee
hyvin nopealla tahdilla ja sen aihepiiri on valtavan laaja. Ei missään
tapauksessa mahdoton, mutta olisin itse ehkä voinut valita jonkin toisen tämän
tilalle.
ASUMINEN
Opiskelija-asuntoja Eindhovenissa tarjoaa Vestide-niminen yritys. Se on
käytännössä paikallinen LOAS. Heidän kanssa on helppo asioida sähköpostitse
ja Vestidellä on mainiot nettisivut. Asuntoja Vestidellä on ympäri Eindhovenia:
itse asuin Cederlaanilla n. 2km päässä yliopistolta. Matka pyörällä kestää noin
10-15 minuuttia.
Maksoin 13 neliön huoneesta 360€/kk, mikä on mielestäni kohtuullinen
hintataso. Asunto ja koko talo on vain muutama vuosi vanha eli missään
homeisessa läävässä ei todellakaan tarvitse asua. Vaihto-opiskelijoille tarjotaan
ainoastaan soluasuntoja. Asuntoni oli neljän hengen solu, jossa on yhteinen
WC, keittiö ja suihku. Kämppiksinäni oli kaksi romanialaista miestä sekä yksi
intialainen mies – kaikki todella mukavia ja rentoja tyyppejä.
HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ
•
•
•
•
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Kannattaa ottaa opiskelu tosissaan ettei ensimmäinen tenttiviikko tule
yllätyksenä.
Hanki pyörä heti ensimmäisinä päivinä: kävely on hidasta ja kunnon
jalkateitä harvassa.
Pidä mukanasi aina käteistä: kortti käy vain harvoissa paikoissa.
Pyydä rohkeasti apua hollantilaisilta: he puhuvat erinomaista englantia
ja neuvovat mielellään eri asioiden kanssa.

•

Matkustele lähimaihin kuten Ranskaan, Saksaan ja Belgiaan.
Eindhovenista on myös erittäin edullista lentää kiitos Wizzairin ja
Ryanairin kaltaisten halpalentoyhtiöiden.

Kuva läheisestä Nuenenin kylästä, jossa taitelija Vincent Van Gogh asusteli.

Eindhovenin ydinkeskustaa iltavalaistuksessa.
Suosittelen Eindhovenia vaihtokohteena suuresti, mikäli haluat opiskella
erinomaisessa yliopistossa, matkustella helposti Keski-Eurooppaan ja haluat
asua maassa, jonka asukkaat puhuvat sujuvaa englantia.
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