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Johdanto
Tässä matkaraportissa kerron kokemuksistani Haagin vaihdosta ja annan neuvoja
seuraavia lähtijöitä varten. Paikallisten hyvä englannin osaaminen, maan läheinen sijainti
ja englanninkielinen opinto-ohjelma olivat tärkeitä tekijöitä vaihtokohdetta valitessani.
Hollanti osoittautui mutkattomaksi vaihtokohteeksi ja suosittelen Haagia myös tuleville
vaihto-opiskelijoille.

Maahan saapuminen
Tulin Hollantiin 25.1.2013 aamukoneella. Schipholin lentokentältä on suora junayhteys
Haagin molemmille juna-asemille, mikä tekee kohteeseen saapumisesta vaivatonta.
Vaihto-opiskelijan ensimmäinen etappi Haagissa on todennäköisesti paikallinen DUWO opiskelija-asuntosäätiön toimisto, joka löytyy läheltä Den Haag HS asemaa. Myös
kohdeyliopisto on aivan juna-aseman vieressä. Uusi tulija löytääkin itsensä ovaalin
koulurakennuksen edestä matkalla DUWO:n toimistolle, joka sijaitsee korkeassa kartion
mallisessa tornitalossa aivan yliopiston vieressä. Kerrostalo tunnetaan opiskelijoiden
keskuudessa myös nimellä ”red tower”,
ja

monien

ensimmäisen

vaihtareiden,
vuoden

sekä

opiskelijoiden

asunnot sijaitsevatkin tässä tornissa, tai
sen yhteydessä olevassa harmaassa
asuntolassa.

DUWO:n

allekirjoitetaan

toimistolla

vuokrasopimus

ja

ohjataan opiskelija uuteen asuntoonsa.
Oma asuntoni oli samasta tornitalossa
kuin DUWO:n toimisto, mutta monet
opiskelija-asunnot

sijaitsevat

kauempana yliopistosta.
Koulun

vaihto-opiskelijoita

varten

perustettu Interaccess ryhmä järjestää
yhtenä viikonloppuna kyydityksiä, paitsi
juna-asemalta
myös

DUWO:n

toimistolta

toimistolle,
tulevaan

asuinpaikkaan. Mikäli tietää asuvansa hieman kauempana toimistolta, kannattaa maahan
saapuminen koordinoida Interaccessin ”pickup service” viikonlopulle. Interaccess –ryhmä
järjestää myös tervetulijais- ja tutustumisiltoja läpi pickup service viikonlopun. Vaikka tulija
ei kyytiä tarvitsisikaan, kannattaa liittyä uusien vaihto-oppilaiden facebook ryhmään ja
kysellä Interaccessilta iltaohjelmaa jo saapumispäivänä.

Asuminen
Paikallinen opiskelija-asuntosäätiö tarjoaa vaihto-opiskelijoille hyväkuntoisia opiskelijaasuntoja korkeahkoon hintaan. Halvimmalla päässee, mikäli on valmis jakamaan huoneen
toisen vaihto-oppilaan kanssa, mutta tarjolla on myös yksiöitä ja solu-ratkaisuja jaetulla
keittiöllä. Oma yksiöni sijaitsi koulun yhteydessä olevassa punaisessa tornissa ja vuokra
oli 500 euroa kuukaudessa. Uuden vuokralaisen tulee ottaa huomioon että DUWO
edellyttää kahden kuukauden vuokrien maksamista etukäteen. Säätiön tarjoamat
vuokrasuhteet ovat määräaikaisia ja jatkuvat kevätlukukaudella aina elokuun loppuun asti
asukkaan asunnon tarpeesta huolimatta. Heinä- ja elokuun vuokrat kuitataankin etukäteen
maksetuista vuokrista. Opiskelijan on myös mahdollista vuokrata asunto yksityisiltä

markkinoilta, mutta Haagin vuokrataso on keskimäärin korkea ja kohtuuhintaisen asunnon
löytäminen voi osoittautua vaikeaksi. Kehotan tulevia Haagiin lähtijöitä toimimaan nopeasti
asuntoa varatessa, sillä parhaat paikat menevät nopeasti ja pahimmassa tapauksessa
opiskelija saattaa löytää itsensä toiselta puolelta Haagia.

Käytännön asioita
Haagissa eläminen on keskimäärin melko vaivatonta ja toimivaan joukkoliikenteeseen
tottuneiden

suomalaisten

ei

tarvitse

mukavuusalueeltaan

poistua

Haagissakaan.

Raitiovaunut kulkevat lähes kaikkialle mihin Haagissa asuva saattaisi tahtoa. Yliopistolta
pääsee esimerkiksi Hollannin suurimmalle uimarannalle noin viidessätoista minuutissa, ja
raitiovaunuliikennettä käyttäessä kaupunki tuntuu hämäävän pieneltä. Uusille opiskelijoille
suositellaankin matkakortin ostamista, todennäköisiä raitiovaunu ja junamatkoja silmällä
pitäen. Vaihtoehtoisesti vaihto-opiskelijan kannattaa harkita polkupyörän ostamista.
Tarjolla on erikuntoisia ja –hintaisia käytettyjä pyöriä. Interaccessin jäseniltä kannattaa
kysellä pyörien ostosta ja muistakin Haagissa elämiseen ja olemiseen liittyvistä asioista.
Pian Haagiin muuton jälkeen opiskelijan kannattaa harkita uuden puhelinliittymän
hankkimista. Erilaiset prepaid liittymät ovat hyvä vaihtoehto alle vuoden maassa viipyville
opiskelijoille. Hollannissa prepaid liittymään saa tarvittaessa myös rajallisen internetyhteyden, mikä saattaa olla hyvä idea jos on tottunut lukemaan esimerkiksi sähköpostinsa
puhelimella.
Monet DUWO:n tarjoamat asunnot ovat karusti kalustettuja ja asukkaille tarjotulla
keittötarvikepaketilla ei pitkälle pötkitä. Haagin naapurikaupunki Delftistä löytyy Ikea, jonne
pääsee helposti julkisilla. Suositeltavaa on mennä ensin junalla Delftiin ja Delftin asemalta
hypätä suoraan Ikealle ajavaan bussiin. Vaihtoehtoisesti myös raitiovaunulla pääsee
Delftiin,

mutta

niiden

pysäkkihinnoittelusta

johtuen

tulee

edullisemmaksi

välttää

raitiovaunuja pidemmillä matkoilla.
Hollannissa kortilla maksaminen osoittautui luultua hankalammaksi. Huomasin etteivät
perinteiset luotto- ja maksukortit (esim. Mastercard ja Visa electron) toimi kuin muutamissa
liikkeissä. Kannattaakin pitää riittävästi käteistä mukanaan asioidessa Haagin kaupoissa ja
ravintoloissa. Haagin ammattikorkeakoulussa maksaminen tapahtuu koulun omalla

maksukortilla, jonka uudet vaihto-opiskelijat saavat ensimmäisenä päivänään. Korttia
käytetään dokumenttien tulostamiseen, sekä maksuvälineenä koulun ravintolassa sekä
erilaisissa juoma/ruoka-automaateissa.

Opiskelu
Saavuin Haagiin jo tammikuun lopussa, mutta koulun orientaatiopäivät alkoivat virallisesti
vasta kuudes helmikuuta. Tämän reilun viikon aikana ehdin tutustua etukäteen toisiin
vaihto-oppilaisiin sekä Interaccessin palveluihin ja tuleviin tapahtumiin. Muutaman päivän
mittaisilla orientaatiopäivillä esiteltiin koulurakennusta ja sen palveluita, sähköisiä
järjestelmiä sekä tutustuttiin pikaisesti Haagin keskustaan. Orientaatiopäivien aikana
tehtiin lopulliset kurssivalinnat ja opeteltiin luomaan viikoittaiset lukujärjestykset.
Haagin ammattikorkeakoulussa opiskelut alkavat elokuun lopussa ja loppuvat kesäkuun
puolessa välissä ja lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon, joiden lopuksi ovat tenttiviikot.
Koulussa on yhdeksän eri mittaista lomaperiodia, joiden tarkat päivät vaihtelevat hieman
vuosittain. Lukuvuonna 2012-2013 lomat sijoittuivat seuraavasti:
Autumn leave

22 October 2012

till 26 October 2012

Christmas holidays

24 December 2012

till 4 January 2013

Spring holidays

25 February 2013

till 1 March 2013

Easter weekend

29 March 2013

till 1 April 2013

Queens Day

30 April 2013

Liberation day

5 May 2013

Ascension holidays

9 and 10 May 2013

White Monday

20 May 2013

Summer holidays

22 July 2013

till 30 August 2013

Opiskelin Haagissa kestävän kehityksen liiketoimintaa ja henkilöstöhallintoa. Molemmat
aineet sisältyivät omiin 15 opintopisteen laajuisiin sivuainepaketteihinsa. Tavoitteenani oli
saavuttaa tarpeeksi noppia, jotta vaihto-opiskeluperiodista saadaan tehtyä sivuainepaketti
kandidaatin tutkintooni Lappeenrannassa.
Haagin ammattikorkeakoulu tarjoaa vaihto-oppilaille haastavaa Hollannin kielen kurssia.
Kurssi on palautteen perusteella vaikea, mutta hyödyllinen, mikäli haluaa oppia hieman

paikallista kieltä. Kurssia harkitessa tulee ottaa huomioon että se on perinteisesti
järjestetty vaihto-oppilaiden suosimien ”bilepäivien” jälkeisinä aamuina.

Haag
Haagista löytyy muutakin nähtävää ja tehtävää kuin koulu ja opiskelu. Haag on
kansainvälinen keskus, mikä näkyy myös katukuvassa. Kaupungin keskusta on täynnä
pieniä liikkeitä ja myynnissä on kaikkea ulkomaisista merkkituotteista paikallisiin
herkkuihin. Ruoka on hieman halvempaa kuin Suomessa, mutta ravintolahinnat ovat
samaa tasoa. Haagissa ollessa kannattaa myös käydä tutustumassa Madurodamiin, jossa
voi nähdä koko Hollannin pienoiskoossa, tai piipahtaa Escherin taidenäyttelyssä aivan
Haagin keskustassa. Haagissa on myös Hollannin suurin uimaranta Scheveningenissä.
Ilmojen lämmetessä Scheveningenissä järjestetään myös opiskelijoiden rantabileitä
suurissa teltoissa. Haagin keskustassa on erinomaisia kahviloita sekä lounasravintoloita.
Haagin Chinatownista löytyy erinomaisia itämaisia ravintoloita, tärkeimpänä Hollannissa
hyvin yleiset Indonesialaiset ravintolat. Haagista on hyvät junayhteydet kaikkialle Hollantiin
muun muassa Amsterdamiin, Rotterdamiin sekä idyllisiin pikkukaupunkeihin kuten Delftiin.
Muihin Benelux maihin on hyvät ja edulliset juna-, lento- ja bussiyhteydet. Itse kävin muun
muassa Berliinissä.

Yhteenveto
Haag on monella tapaa erinomainen vaihtokohde. Haagin ammattikorkeakoulu saa uuden
vaihto-oppilaan tuntemaan olonsa tervetulleeksi, kiitos Interaccessin vapaaehtoistoiminnan
ja koulun ammattitaitoisen henkilökunnan. Haag on erinomaisen viihtyisä asuinpaikka,
monikulttuurisen ympäristön, viihtyisän kaupunkimiljöön ja helppojen kulkuyhteyksien
ansiosta. Voinkin varauksetta suositella Haagia vaihtokohteena kaikille tuleville vaihtooppilaille.

