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1 Alankomaat
Alankomaat on pinta-alaltaan vain noin 42 000 neliökilometriä, mutta maassa asuu lähes 17
miljoonaa ihmistä. Maa on jaettu kahteentoista provinssiin ja sitä johtaa monarkki. Suurin
kaupunki Alankomaissa on Amsterdam, jonka kaupunkialueella asuu noin puolitoista miljoonaa
asukasta. Suuria kaupunkeja ovat myös suuruusjärjestyksessä Rotterdam, Haag ja Utrecht.
Alankomaat jakautuu kulttuurillisesti kahtia: urbaani länsi ja idän maaseutu kulttuuri. Maata
yhdistää kuitenkin kanavien verkosto, jota pitkin kulkee osa Alankomaiden sisällä liikkuvasta
rahdista.
Maisemaltaan maa on varsinainen pannukakku, ei yhtään kukkulaa koko maassa.
Alankomaalaiset myös rakastavat pannenkoek:ään (Suomessa vastaavat lettuja), joita syödään
niin pääruokana kuin jälkkärinä. Suurin rakkaus maassa lienee kuitenkin pyöräily ja tiet on
suunniteltu erityisen hyvin pyöräilijöiden kannalta, onpa pyöräilijöille omat liikennevalotkin.
Liikenne kaupunkien keskustoissa onkin lähes pyöräilijöiden sanelemaa ja hieno kokemus on
vuokrata pyörä pääkaupungissa, Amsterdamissa. Tällaiselle reissulle kannattaa kuitenkin
varautua hyvillä hermoilla ja hitusella uhkarohkeutta. Pyörillä viilettävät hurjaa vauhtia niin
pikkulapset kuin vanhuksetkin. Monesti itse hämmästelin Alankomaalaisten suoranaista
akrobatiaa pyörän selässä, esimerkiksi tuli todistettua, että omenan syöminen ja kännykkään
puhuminen on mahdollista tehdä yhtä aikaa pyöräillessä!

Enschede
Enscheden kaupunki sijaitsee itärajalla ja asukkaita on noin 150 000 sekä Twenten alueella,
johon Enschedekin kuuluu, asukkaita on yhteensä noin 300 000. Enscheden keskustassa on
paljon kauppoja ja putiikkeja, joihin myös saksalaiset tulevat viikonloppuisin ostoksille. Oude
Markt eli Vanha Aukio on keskustan sydän, jonka ympäriltä löytyy lukuisia baareja ja
ravintoloita. Kampukselta keskustaan matkaa on noin viisi kilometriä, jonka taittaa nopeasti
pyörällä, kun mäkiä ei ole. Bussiyhteydet ovat myös toimivia tällä välillä, jos pyöräily ei innosta
sateessa ja viimassa. Enschede on aika tuntematon kaupunki alankomaalaisille, mutta
jalkapallojoukkueen FC Twente suurin osa tuntee. FC Twenten jalkapallostadion De Grolsch
Veste sijaitsee aivan kampuksen vieressä ja vetää 30 000 katsojaa. Kampukselle voi kuulla, kun
pelissä tehdään maaleja ja ehdottomasti kannattaa käydä seuraamassa peliä livenä.
Enschedessä sijaitsee myös Grolsch – panimo, jonka mukaan stadion on nimetty. Grolsch on
21. suurin olutmerkki maailmassa ja sitä saa 70 maassa. Olutmerkki tulee kyllä tutuksi, jos
opiskelee Twenten yliopistossa, sillä kampuksen baarissa ja juhlissa se on yleisin (ja edullisin)
tarjolla oleva olut. Yleisesti ottaen Enschede on viihtyisä ja tunnelmallinen kaupunki.

Matkustaminen
Alankomaiden junaverkosto on ihan omaa luokkaansa ja viikonloppureissuja on helppo
toteuttaa, sillä välimatkat maan sisällä eivät ole pitkiä. Junat kulkevat tiheään tahtiin ja ovat
edullinen tapa matkustaa verrattuna VR:n hintoihin. Vaihtoja junamatkoilla saattaa tulla useita,
mutta yleensä tarvitsee hypätä vain viereisellä raiteella odottavaan junaan ja kumma kyllä
aikatauluissa pysytään. Hyvät junayhteydet on myös koko Eurooppaan ja, jos aikaa ja
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kiinnostusta on niin ehdottomasti kannattaa vierailla Belgiassa tai Saksassa ja Pariisi on vain
kuuden tunnin matkan päässä. Jos aikoo matkustella paljon junalla, kannattaa hankkia
alennuskortti, jolla saa 40 % pois lippujen hinnoista Alankomaiden sisällä. Muutenkin sivusto
ns.nl auttaa matkalaista eli juna-aikataulut löytää sieltä kätevästi.

2 Lähtövalmistelut
Oma hakemusprosessini meinasi loppua lyhyeen, kun Twenten yliopistoon oli lähes mahdotonta
saada yhteyttä. Mutta kv-palveluiden sinnikkäällä avustuksella vaihtopaperit saatiin ajoissa
postiin ja vaihtoyliopistosta vakuutettiin, että tervetuloa. Kannattaa siis olla aktiivinen
hakuprosessin aikana, jotta hakupäivämäärät eivät umpeudu. Aktiivisuutta vaaditaan myös
asunnon hakemisessa, koska opiskelija-asuntoja ei ole tarvittavaa määrää kaikille uusille
opiskelijoille Enschedessä. Joten asuntohakemus paikalliselle opiskelija-asuntosäätiölle
kannattaa laittaa heti vetämään, kun saa vahvistuksen Twenten yliopistosta, että on hyväksytty
vaihtoon. Asumisesta lisää myöhemmin.
Enschede siis sijaitsee aivan itärajalla ja halvin tapa matkustaa sinne on lentää
Lappeenrannasta Ryan Airilla Düsseldorf Weezeen, josta pääsee suhteellisen kätevästi bussilla
ja junalla Enschedeen. Lentoajoista riippuen bussit kulkevat tunnin välein kentältä Nijmegeniin,
tosin bussikuljetus on varattava etukäteen. Nijmegenista pääsee lyhyessä ajassa junalla
Enschedeen, jossa kannattaa käyttää junapysäkkiä Drienerlo, joka on aivan kampuksen
vieressä. Kannattaa olla kuitenkin tarkkana lentoaikojen suhteen, koska jos lento on liian
myöhään paikalla, eivät junat kulje enää Nijmegenistä, joten jotain tekemistä on keksittävä yön
ajaksi. Toki lentoja saattaa saada edullisesti Helsingistä Amsterdamiin, josta kahdessa tunnissa
pääsee Enschedeen junalla suoraan lentokentältä.

3 Opiskelu
Lukuvuosi Alankomaissa jakaantuu neljään jaksoon ja itse olin vaihdossa kaksi ensimmäistä
jaksoa, jotka jatkuvat aina helmikuun alkuun asti. Englannin kielen taito on luennoitsijoilla
pääosin erittäin hyvä ja hollantilaiset opiskelijat ovat avuliaita ja ystävällisiä.

Yliopisto ja kampusalue
Twenten yliopistossa opiskelijoita on noin 9000 ja yliopisto on jakaantunut kuuteen
tiedekuntaan, joiden painotuksena ovat teknologia ja sen vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan.
Itse koin myös, että yliopisto panostaa kansainvälisyyteen ja moni opiskelijoista onkin muualta
Euroopasta, kuten Saksasta, sekä kauempaa maailmalta, esimerkiksi Indonesiasta. Yliopisto
sijaitsee Enscheden ja Hengelon kaupunkien välissä.
Twenten yliopisto on ainut kampusyliopisto Alankomaissa. Rakennukset ovat pääosin
moderneja ja viihtyisiä. Kampus toimii ”virkistysalueena” kaupungin asukkaille ja usein
sunnuntaisin sen nurmikentillä näkee perheitä kävelyllä. Yliopiston rakennusten lomassa on pari
jalkapallokenttää, lentopallo-, koripallo- sekä baseballkenttä ja muutenkin urheiluaktiviteetteihin
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on panostettu. Alueelta löytyy myös ulkokiipeilyseinä, ulko- sekä sisä-uima-allas sekä
urheilukeskus, jossa pari sisähallia sekä pienempiä liikuntasaleja että monipuolinen kuntosali.
Yliopisto tarjoaa Xtra – liikuntakorttia, joka oikeuttaa rajattomaan liikuntapalveluiden käyttöön
kohtuuhinnalla. Liikuntalajeja tarjotaan soudusta nyrkkeilyyn ja kaikkea siltä väliltä. Kampukselta
löytyy myös ruokakauppa, parturi ja baari.

Infoviikot
Kaikille uusille opiskelijoille järjestetään Kick In -viikot, joille kannattaa ehdottomasti osallistua!!
Yliopiston puolesta Kick In -viikoille on järjestetty kaikki virallisten asioiden hoito
vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lähtien ja joka osastolla on omat infopäivät opiskelusta.
Näiden lisäksi viikon aikana tutustuu kaikkiin Erasmus -vaihtareihin sekä muutenkin ihmisiin,
joten opintojen alkaessa tuttuja naamoja näkyy vähän joka paikassa. Viikon aikana tutuksi tulee
koko kampusalue ja Enscheden keskusta ja, jotta liikkuminen olisi helpompaa, viikon aikana on
myös mahdollista ostaa polkupyörä. Polkupyörä kannattaakin ostaa mahdollisimman nopeasti,
koska se on nopein ja edullisin tapa liikkua paikasta toiseen. Infoviikon pyörämarkkinoilla hinnat
ovat kohtuuttoman korkeita, joten kannattaa olla tarkkana siitä mitä ostaa.

Kurssit
Suoritin vaihdon aikana neljä maisteritason kurssia sekä hollannin kielen kurssin. Valitsin
kurssini kauppatieteiden puolelta, kun tuotantotalouden linjalla ei ollut omiin opintoihini
soveltuvia kursseja.
School of Management and Governance / Business Administration / International
Management:
International Management 5 op
Erittäin mielenkiintoinen kurssi, jonka luennoitsija oli todella innostunut aiheesta. Kurssin
osanottajamäärä oli mukavan pieni, joten luennot olivat hyvin interaktiivisia ja keskusteluun
pohjautuvia. Osanottajat olivat hyvin kansainvälistä porukkaa. Kurssilla oli luentoja neljä tuntia
viikossa ja viikoittaiset ryhmätyöt kolmen hengen ryhmissä sekä yhden luentotunnin vetäminen
ryhmän kanssa. Arvostelu perustui tenttiin, mutta hyvistä ryhmätöistä sai bonuspisteitä.
Totuttelemista tiivis rytmi vaati, mutta kaiken kaikkiaan kurssi oli antoisa.
Human Resource Management and Organizational Development 5 op
Itselleni melkoisen uusi aihealue ja tuottikin eniten hampaiden kiristystä käydyistä kursseista.
Kurssi pohjautui viikoittaisiin ryhmätehtäviin, joita käsiteltiin kahden tunnin harkkojen aikana.
Varsinaista kurssikirjaa ei ollut, vaan läjä tieteellisiä artikkeleita, jotka olivat osittain erittäin
haastavia lukea ja ymmärtää. Arvostelu pohjautui tenttiin, jossa tuli osata jokaisen artikkelin
teoreettinen viitekehys ja pystyä soveltamaan niitä.
Luennoitsija kuitenkin erittäin
ammattitaitoinen, asiat olisivat olleet vielä sekavampia ilman.
Management in Emerging Economies 5 op
Sama luennoitsija kuin International Management kurssissa ja oli edelleen innostunut.
Muutenkin samankaltainen rakenne kurssilla, ainoastaan viikoittaiset tehtävät korvattiin laajalla
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research paperilla, joka tehtiin neljän hengen ryhmissä. Kurssiin kuului myös pari esitelmää.
Työläs kurssi, johon kuului erittäin paljon lukemista artikkeleiden muodossa. Selkeästi
haastavampi kuin International Management, mikä selittyy osin sillä, että on useimmille
hollantilaisille opiskelijoille viimeisiä kursseja ennen maisterityön kirjoittamista.
Dynamics of Strategy 5 op
Muista kursseista poiketen tällä kurssilla oli massaluennot kerran viikossa. Muutenkin muistutti
eniten LUT:n kandivaiheen kursseja ja ryhmätyöt olivat vapaaehtoisia. Ryhmätöitä oli kaksi ja
oikeastaan ne olivat perinteisiä case-töitä. Kurssi oli raskas ainoastaan lukemisen puolesta,
kurssikirja painoi varmaan kolme kiloa ja kaikkea pitäisi osata soveltaa tentissä. Tentti olikin
perinteisestä poikkeava ja painopisteenä oli lyhyen casen ratkaisu ja teorian soveltaminen. En
erityisesti pitänyt kurssista, aika paljon vanhan kertausta, jos on käynyt tuotantotalouden
strategia kursseja (yrityssuunnittelu). Luennoitsijoita oli kaksi, joita toinen oli erittäin hyvä ja
toinen menetteli.
Dutch 0,5 op
Yliopiston kielikeskus tarjosi vaihto-opiskelijoille räätälöityä hollannin kielen kurssia, joka kesti
viisi viikkoa eli viisi luento kertaa. Kurssin hinta oli 25 euroa, johon sisältyi kurssikirja. Rajallisten
aikataulujen puitteissa kielen oppiminen jäi alkeistasolle, mutta kirjan avulla voisi itse opiskella
enemmän. Itse huomasin numeroiden opettelun hyödyn junamatkalla, kun kuulutukset ovat
hollanniksi.

Tentit
Tenttien arvostelu on hieman poikkeava suomalaisesta ja läpipääsy rajana on 5,5 ja 10 on
maksimi. Tenttikäytännöt ovat aika vastaavat kuin Suomessa, tosin kahvi- ja teetarjoilu on
mukava lisä. Yleisesti ottaen tentit olivat vaatimustasoltaan suomalaisia vastaavia, mutta
luennoitsijoiden puheiden perusteella tenteissä arvostetaan ja painotetaan omaa ajattelua, jota
pitää tukea teorialla.

4 Asuminen
Suurin osa vaihto-opiskelijoista sijoitetaan kampuksen opiskelija-asuntoihin, jotka yleisesti
ottaen ovat soluasuntoja. Yleensä vaihto-opiskelijat sijoitetaan erilleen hollantilaisista
opiskelijoista ja huonompikuntoisiin asuintaloihin. Koska asunnoista on pulaa, osa opiskelijoista
asuu Enscheden keskustassa. Vuokrahinta asunnoilla on korkeampi kuin esimerkiksi LOAS:n
soluasunnoissa ja yleisten tilojen siivous kerran kuussa kuuluu hintaan. Asunnon kunto ei
todellakaan vastannut vuokrahintaa ja tuntui kohtuuttoman kalliilta, lisäksi huvittavaa oli, että
omassa solussani meistä kaikki maksoivat eri vuokraa samanlaisista asunnoista vain
kansalaisuuden perusteella. Oma huoneeni oli tilava, mutta muistutti valkoisine tiiliseinineen
vankiselliä eikä siihen kuulunut omaa vessaa tai suihkua, jotka jaoin yhden ihmisen kanssa.
Keittiö/olohuone oli mukavan tilava, mutta erittäin huonossa kunnossa eikä meillä ollut
esimerkiksi perinteistä uunia ollenkaan vaan mikro-uuni yhdistelmä. Tästä kaikesta sai
suomalaisena pulittaa 440 euroa kuussa.
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Muuten hintatasoltaan Alankomaat on edullisempi verrattuna Suomeen ja varsinkin ruoka- ja
juomaostoksilla yllättyy laskun pienestä summasta. Myös ravintolassa syöminen on jonkun
verran halvempaa, riippuen kaupungista. Pubeista saa lähes aina pientä syötävää
kohtuuhintaan ja monessa kaupungissa on Vanha Aukio, jonka ympärillä on vierivieressä
mukavia pubeja.

6 Yhteenveto
Vaihtokohteena Alankomaat osoittautui loistavaksi, koska ihmiset ovat ystävällisiä ja avoimia,
matkustelu on helppoa, kurssit mielenkiintoisia sekä talvella on valoisampaa. Syitä
onnistuneeseen vaihtoon on mahdottoman paljon enemmän, enkä niitä kaikkia rupea tässä
listaamaan vaan annan muutamia viimeisiä vinkkejä Twenteen tai muualle Alankomaihin
suuntaaville.
 Ole aktiivinen hakuprosessissa
 Osta polkupyörä
 Paikallinen pankkitili helpottaa arkea, sillä ruokakaupoissa ei kelpaa Visa ja yliopistolla
tulostaminen on helpompaa Alankomaisella pankkikortilla
 Perinteinen lounas = sämpylä, lämpimään lounaaseen tottuneille tämä voi tulla
yllätyksenä (yliopiston ruokalasta saa kyllä lämpimän lounaan)
 Matkustele
 Osta alennuskortti junalippuihin
 Lähde avoimin mielin matkaan!
Toki minuun voi ottaa myös yhteyttä, jos ilmenee lisäkysymyksiä!

