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Tässä raportissa tiivistän omia kokemuksiani vaihdostani. Suosittelen
lämpimästi Eindhovenia vaihtokohteena.

Miksi kannattaa lähteä Hollantiin?





Hyvä yliopisto ja mielenkiintoisia kursseja
Hollannissa puhutaan hyvää englantia, kansainvälinen ympäristö
Flaamit ovat todella ystävällisiä ja Hollannissa on muutenkin rento
kulttuuri
Hyvä sijainti, jos haluaa matkustella

Matkavalmistelut
Vaihtoon päätin lähteä jo kauan sitten. Kävin lukioaikoina vaihto-oppilaana
Wisconsinissa USA:ssa. Kaukomaat eivät siten kiinnostaneet. Eindhovenista
kuulin paljon hyvää palautetta, joten hain sinne.
Vaihtoon lähtö sujui todella kivuttomasti. Hyväksymisen jälkeen täytyi suorittaa
kielitesti. Hakemuksen ”learning agreement” ei ole lopullinen. Eindhovenissa
kursseille pystyi ilmoittautumaan sekä keskeyttämään vielä kaksi viikkoa
kurssien alkamisesta. Itse lähdin suoraan kesätöistä kohti Hollantia.
Eindhovenista oltiin minuun hyvin yhteydessä jo kesällä. Infoa tuli kattavasti
sähköpostiin ohjelmasta paikan päällä, suoritettavista valmisteluista sekä
asunnosta.
Helpoin matkustuskeino Eindhoveniin on ostaa lentolippu Amsterdam
Schipholiin ja ottaa sieltä suora juna Eindhoveniin. Hollannissa junat toimivat
erinomaisesti.

Asuminen
Paikalliselta asunnonvälittäjältä, Vestideltä tuli sähköpostia asunnoista
yliopiston kautta. Vestide tarjoaa soluasuntoja vaihto-opiskelijoille. Asunto
varattiin Vestideltä maksamalla puolen vuoden vuokra suoraan. Itse otin
asunnon ‘S Gravesandestraatilta. Huone oli 13m2 ja maksoi noin 330€
kuukaudessa sisältäen kaiken. Takuuvuokra oli 250 €. Asunto kohteeni oli
loistava, sillä Vestidellä oli monta kohdetta tästä samasta taloyhtiöstä, joten
suurin osa vaihtokavereistani asui aivan vieressä. Kohde oli ydinkaupungissa,
joten keskustaan ja yliopistolle pyöräili kymmenessä minuutissa. Asunto missä
asuin oli kolmen hengen solu, joka sisälsi makuhuoneiden lisäksi olohuoneen,
mikä osoittautui hyväksi sillä sinne pystyi kutsumaan kavereita. Kämppiksiksi
sain romanialaisen pojan ja eteläkorealaisen tytön. Minua onnisti kämppisten
kanssa. He olivat mukavia ja pidimme mm. yhteisiä siivouspäiviä, illallisia ja
illanistujaisia.

Vestide tarjoaa koko paketin. Asunnosta löytyi huonekalujen lisäksi mm. astiat ja
keittiövälineet, petivaatteet, lakanat, pesukone ja mm. vaihtolamppuja.

Hollanti
Hollantilaiset puhuvat erinomaista englantia ja heidän aksenttinsa on melkeinpä
olematonta. Hollannin kieli itsestään on sekoitus saksan ja englannin kielestä.
Flaamit ovat erittäin ystävällisiä ja luonteeltaan myös hyvin itsevarmoja. He
uskaltavat kyseenalaistaa professoreita luennoilla ja siten luennot ovat paljon
interaktiivisempia.

Eindhoven
Eindhoven on viidenneksi suurin kaupunki Hollannissa. Eindhoven kuten
esimerkiksi Rotterdam on pommitettu alas toisessa maailmansodassa, joten se
on erittäin ”moderni”. Eindhoven on Philipsin kotikaupunki, mikä näkyy erittäin
hyvin kaupunkikuvassa. Itseäni Eindhoven viehätti, vaikka siellä ei ollut vanhoja
kanavia kuten muissa Hollannin suurissa kaupungeissa.

Matkustelu
Oman vaihtoni aikana keskityin flaami-alueen tutustumiseen. Ehdottomasti
vierailun arvoisia kaupunkeja Hollannissa ovat kaikki suuret kaupungit.
Hollannissa matkustelin paljon muiden vaihto-oppilaiden kanssa.
Matkustuskohteitani olivat: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Haag, Maastricht, ja
’s-Hertogenbosch, Antwerpen, Bryssel ja Brugge. Myös Saksan puolelta tuli
pistäydyttyä Kölnissä sekä Roadtrip tehtiin Müncheniin Octoberfesteille
ruotsalaisten vaihto-oppilaiden kanssa.

Pyöräily
Pyörä on MUST Eindhovenissa. Pyörän saa hankittua paikan päältä. Mm.
yliopistolla on pyöräkauppa, mikä lupautuu maksamaan 50% pyörän hinnasta
takaisin palautettaessa. Käytetyt pyörät maksavat noin 50-100€. Hollannissa
kaikki liikkuvat pyörillä. On tavallista että ihmiset omistavat monia polkupyöriä.
Pyörä kannattaa lukita aina johonkin kettingillä, sillä muuten se varastetaan ja
todennäköisesti sen pystyy ostamaan kodittomilta rautatieasemalta sen jälkeen.
Hollannissa on aina erikseen pyörätiet ja kävelytiet. Liikennevalot vaihtuvat
paljon nopeammin pyöräilijöille kuin kävelijöille. Hollannissa törmää, mitä
kummallisimpiin pyöräviritelmiin.

Palvelut ja hintataso
Hintataso on hieman Suomea alhaisempi Hollannissa. Mm. liha ja kasvikset ovat
edullisempia. Hollannin ruokakulttuurista jäi mieleen majoneesi, friteeratut
asiat ja myös makeat kinuskivohvelit. Jos Suomessa olet tottunut
koululounaisiin, niin Hollannissa koululounas koostuu kevyestä keitosta
(vesikeitosta) ja leivästä.

Eindhoven tarjoaa hyvät edellytykset shoppailuun. Kaupungista löytyvät mm.
Primark, Mango, Zara ja H&M. Jos asuntoon tarvitsee jotain, niin lähistöltä löytyy
myös tutut Ikea ja Jysk.
Aiemmissa raporteissa ja blogeissa suositeltiin paikallisen pankkitilin avaamista.
Itse jätin pankkitilin avaamatta enkä sitä tarvinnut kertaakaan. Paikallisella
pankkikortilla voi maksaa ruokakaupassa sekä sen avulla voi hankkia
alennuskortin junalippuja varten.

Opiskelu
TU/e tarjoaa kaikki maisterivaiheen kurssit englanniksi, joten kurssien
valikoima on laaja. Tuotantotalouden tiedekuntaa kutsutaan Industrial
engineering and Innovation science- nimellä. Pääaineet ovat siten OML eli
operational management and logistics sekä IM, Innovation management. Itse
valitsin kursseja molemmista ohjelmista sillä pääaineeni Lappeenrannassa on
Kustannusjohtaminen. Eindhoven antaa erinomaiset eväät opiskelulle.

Orientaatioviikot
Hollannissa toimii aktiiviset ainejärjestöt kuten Suomessa. Industria on
paikallinen tuotantotalouden ainejärjestö johon kuuluu Interacty (vastaa
kansainvälisistä asioista, kuten ESTIEMistä ja vaihto-opiskelijoista). Interacty
järjestää syksyisin orientaatioviikon. Orientaatioviikko vastaa Lappeenrannan
fuksiviikkoja. Ohjelmaa oli järjestetty aamusta iltaan, tavoitteena tutustua
muihin vaihto-opiskelijoin ja paikalliseen kulttuuriin Hollantilaisten kanssa.
Muun muussa meille järjestettiin yliopistoon tutustumista, vierailimme toisessa
kaupungissa, kävimme kanootti ajelulla ja osallistuimme muiden fuksien kanssa
fuksitehtäviin. Illalla aina juhlimme yhdessä. Suosittelen lämpimästi
osallistumista tälle viikolle.

Kurssit
Hollannissa kävin 21 opintopistettä. Luentoja kursseilla oli kerran viikossa, joten
lähiopetusta kertyi n. 8h viikkoon. Kurssien vaatimukset ovat laidasta laitaan.
Joissain kursseissa töitä sai tehdä todella paljon opintopisteiden eteen, toisissa
työmäärä oli pienempi. Suosittelen valikoimaan itseä kiinnostavimmat kurssit.
Kaiken kaikkiaan opiskelu oli hyvin artikkelipohjaista (4 kurssia yli 60
tieteellistä artikkelia). Kaikki kurssit sisälsivät harjoitustyön/ harjoitustöitä sekä
vaativan tentin. Arvosteluasteikko Hollannissa on 0-10, 5.5 vaaditaan kurssin
läpipääsyyn.
Kursseista tietoa löytyy ositteesta www.education.tue.nl
9ST50 INTRO WORKSHOP FOR EXCHANGE STUDENTS 1 ECTS
Kurssi kesti kolme päivää ja sisälsi luentoja hollannin kielestä, akateemisesta
englannista sekä hollannin kulttuurista. Kaikki aiheet sisälsivät omat tenttinsä ja
kurssista tuli arvosanakin. Kurssi oli hyödyllinen ja mielenkiintoinen. Kurssi
järjestettiin ennen virallista koulun alkua.
1BM62 ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS 5 ECTS
Kurssi sisälsi yhden luennon viikossa. Kurssilla ladattiin SAP omalle koneelle ja

tehtiin sillä harjoitustöitä. Harjoitustyö oli pitää esitelmä artikkelin pohjalta.
Kurssi käsitteli tietojärjestelmä hankkeita.
1JM11 PERFORMANCE ENHANCEMENT 5 ECTS
Kurssi koostuu harjoitustyöstä ja tentistä. Tentti järjestettiin jo marraskuun
tenttiviikoilla. Tentti alue koostui pääosin artikkeleista ja tentti oli haastava.
Kurssi oli mielenkiintoinen, aihealueita olivat mm. työntekijöiden motivointi,
hyvä johtajuus, miten tiimiä tulisi johtaa, konflikteja jne.
1ZM11 MARKETING AND INNOVATION 5 ECTS
Erittäin hyvä kurssi ja professori oli pätevä. Interaktiivinen luento, missä
professori kiersi mikrofoonin kanssa luentosalissa ja kysyi kysymyksiä tunnille
luettavista artikkeleista. Joka luennolle valmisteltiin yksi lyhyt case-ratkaisu
ryhmätyönä.
1ZM60 SELLING NEW PRODUCT 5 ECTS
Tällä kurssilla opettelimme myyntiä ja sen roolia yrityksessä. Kurssi sisälsi
paljon vierailija luentoja ja vierailimme itse myös. Harjoitustyö oli myydä tuote
ja pitää myyntiesitys. Esitys arvioitiin. Tentti oli helppo verrattuna muiden
kurssien tentteihin.

Kirjasto
Yliopistolla on erittäin viihtyisä kirjasto, joka on monipuolisesti auki varhaisesta
ilta myöhään. Tenttiviikolla jopa kello 23 asti. Kirjastolla tuli vietettyä paljon
aikaa artikkeleita lukiessa sekä ryhmätöitä tehdessä.

Vapaa-aika ja liikunta
Opiskelun ulkopuolista elämää oli paljon vähemmän Hollannissa kuin Suomessa
tai sitten se ei näkynyt vaihto-opiskelijalle. Toisaalta muiden vaihtoopiskelijoiden kanssa keksimme aina puuha. Torstaisin kiltojen ”baarit” olivat
auki kello 16-19. Eindhovenin yöelämä oli myös elämyksellinen. Kaupunki
tarjoaa baari- kadun, Stratumseid, joka sisältää noin 50 erilaista pientä kapakkaa.
Student sport centre on kampuksella sijaitseva urheilukeskus, mikä tarjoaa
melkein jokaisen urheilulajin harrastusmahdollisuuden. Itse osallistuin
aktiivisesti jumppiin ja kävin salilla. Kortti maksoi 53€ puolen vuoden ajalta.
Erittäin vähän suhteessa palvelujen määrään. Itse osallistuin myös
Eindhovenissa järjestetylle puolimaratonille.
Student sport centre: http://venus.tue.nl/sci-cgi/index.opl

Utrecht

Rotterdamissa Erasmus porukalla
Toivottavasti raportistani oli apua, vastaan mielelläni kysymyksiin Eindhoveniin
liittyen 

