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1 Johdanto
Tämä raportti on kirjoitettu osana opiskelijavaihtoprosessia ja sen tarkoituksena on kuvata
vaihtoaikaamme, sekä auttaa tulevia vaihtoon lähtijöitä käytännön asioissa ja vaihtopaikan
valinnassa.
Molemmat opiskelemme tällä hetkellä neljättä vuotta tuotantotaloutta. Syksyllä 2012 syttyi kipinä
vaihtoon lähdöstä ja yhdessä ryhdyttiin suunnittelemaan vaihtoa syyslukukaudelle 2013. Alussa
vaihtoehtoja oli monia, muun muassa Italia, Islanti ja Kanada, mutta lopulta kohteeksi valikoitui
Unkari ja Budapest. Pääsyynä tähän olivat kavereilta kuulut kehut kohteesta, sekä keskustelut KVtoimiston henkilöiden kanssa. Kummallakaan ei ollut oikeastaan minkäänlaisia ennakkokäsityksiä
Unkarista ja Budapestista, joten edessä oli neljän kuukauden hyppy tuntemattomaan.
Lensimme Budapestiin elokuun 27. ja 28. päivä, koulu alkoi seuraavan viikon maanantaina 2.9.
Tenttejä oli pitkin joulukuuta. Koti-Suomeen lensimme 19.12 viettämään Joulua.
2 Valmistelut
Hakuprosessista olimme kuulleet sen vievän hirveästi aikaa ja olevan kovin monimutkainen.
Todellisuudessa kaikki tapahtui hyvin selkeästi, eikä aikaakaan kulunut hakuprosessiin paljoa.
Pakollinen suullinen kielikoekaan ei tuottanut päänvaivaa, vaikkei Samulilla tuo kielipää kovin
hyvä ollutkaan. Sitä oli tarkoitus lähteä vaihtoon parantamaan. Kun saimme tietää, että meidät on
valittu hakemaamme yliopistoon, alkoi viimeisten papereiden ja opintosuunnitelmien täyttö, sekä
niiden hyväksyminen. Nämäkään eivät suuremmin vaivannäköä vaatineet.
Kesällä 2013 alkoi alustava suunnittelu syksystä. Lentoliput oli syytä varata hyvissä ajoin.
Kartoitimme myös millaisia asuntoja Budapestissä on tarjolla ja mihin hintaan. Emme kuitenkaan
vuokranneet mitään, vaan lähetimme muutamaan hostelliin tarjouspyynnön ensimmäisestä viikosta.
Valitsimme kodikkaan ja edullisen hostellin hyviltä kulkuyhteyksiltä.
Kesän aikana vaihtoyliopistomme BME lähetti meille informaatiota syksyn aikatauluista sekä
kurssi-ilmoittautumisista. Mukana piti tulla myös hyväksymisilmoitus, mutta se tuli vain Rikulle.
Tämäkös sai Samulin pienoiseen paniikkiin, kun vaihtoyliopistosta ei mitään vastattu kesälomien
aikaan. Lomat päättyisivät vasta kun lentäisimme Budapestiin. Oli siis hieman kuumottava alku,
kun ei ollut sata prosenttisen varma, onko valittu kouluun vai ei. Kun asia viimein ratkesi, ilmeni,
että nimi oli vain jäänyt pois sähköpostilistalta. Seuraukset tästä ilmoittautuminen kursseille jäi
hieman myöhäiseen, kun osa kursseista oli jo ehtinyt täyttyä.
Matkaa varten pakkaus oli suhteellisen helppo homma. Yksi laukku ruumaan (20kg) ja yksi
käsimatkatavaralaukku (10kg) rajoittivat tavaroiden hamstrausta. Turha oli koko omaisuutta
mukaan ottaa. Hieman vaatteita eri keleille ja parit kengät sekä läppäri ja pesuvälineet tuli pakattua.
Jos jotain jäi, niin sen voi ostaa periltä. Tuliaisillekin kannatti hieman jättää tilaa.
Lento Budapestiin kestää reilut kaksi tuntia. Perillä lentokentältä keskustaan menee taksilla 20-35
min riippuen kuljettajan kaasujalasta. Kun saavuimme hostellille, se vastasi sitä mitä odotimme.
Tunnelma oli todella rento ja kansainvälinen ilmapiiri tempaisi heti mukaansa. Siitä oli hyvä
aloittaa vaihtosyksy.

3 Budapest
Budapest on Unkari pääkaupunki ja Unkarin suurin kaupunki. Se on yksi merkittävimmistä itäisen
Keski-Euroopan kaupungeista, sekä suuri talouden ja kulttuurin keskus. Kaupungissa on selkeästi
havaittavissa niin Itävalta-Unkarin keisarikunnan jäljet kuin myös sosialismin vaikutteet.
Ensivaikutelmana tuli mieleen sekoitus Saksalaisia suurkaupunkeja ja itäeurooppalaista köyhyyttä.
Kaupunkina Budapest on todella monipuolinen. Suurkaupunkialueella asuu n. 2,7 miljoonaa
ihmistä, joten ihmisvilinää riittää kellon ympäri. Kaupungissa on paljon turistinähtävyyksiä, jotka
voi kätevästi käydä läpi yhden viikonlopun aikana. Näistä mainittakoon muun muassa
Parlamenttitalo, Gellertin linnake ja Kuninkaan linna.
Hintatasoltaan kaupunki on halpa, esimerkiksi hyvää ruokaa ravintolasta saa 1/3-1/2 suomalaisen
ravintolan hinnasta. Valuuttana käytetään forintteja, joita sai kätevästi nostettua joka puolella
olevista automaateista. Rahaa kannattaa nostaa mahdollisimman paljon kerralla, jolloin
nostopalkkiot jäävät suhteessa pienemmiksi. Budapestissa on myös mahdollista nostaa euroja
joiltain automaateilta.
Julkinen liikenne toimii Budapestissa erinomaisesti. Bussit, raitiovaunut, johdinautot ja kattava
metroverkko tekevät liikkumisesta todella vaivatonta. Kuukausilippu opiskelijalle on myös todella
halpa (n. 11€), joten se kannattaa ehdottomasti hankkia.
Suurkaupungissa riittää myös kaikenlaista aktiviteettia, mutta näistä lisää myöhemmissä
kappaleissa.
4 Asuminen
Yliopisto ei tarjonnut vaihto-opiskelijoille mahdollisuutta opiskelija-asunnossa asumiseen, joten
asunto oli löydettävä yksityisiltä markkinoilta. Saavuimme siis Budapestiin viikko ennen
orientaatioviikkojen alkua, tavoitteenamme asunnon löytäminen. Uuteen kaupunkiin tutustuminen
ja tekemisen paljous kuitenkin veivät aikaa siinä määrin, että asuntoa ei löytynyt. Onneksi
yliopistolla järjestettiin orientaatioviikkojen alussa asunnonhakutilaisuus, jossa vapaina olevia
asuntoja tarjottiin opiskelijoille.
Valitsimme ensimmäisen sopivan ilmoituksen ja menimme katsomaan asuntoa saman tien. Mukaan
pyysimme tutorin siltä varalta, että vuokranantaja puhuu vain unkaria. Asunto osoittautui
todelliseksi löydöksi, n. 100 neliön kaksikerroksisessa asunnossa oli kolme makuuhuonetta, keittiö,
olohuone, kylpyhuone ja suuri parveke. Päätimme kolmannen suomalaisen opiskelijan kanssa
vuokrata kyseisen asunnon ja pääsimme muuttamaan saman päivän aikana.
Vuokrat ovat Budapestissa halpoja verrattuna Suomeen ja henkilöä kohden vuokra ja käyttömaksut
olivat vaihdon aikaan korkeimmillaan 250 euroa kuukaudessa. Kokemukseni mukaan Budapestissa
on tarjolla paljon erilaisia asuntoja vaihto-opiskelijalle, mutta aktiivisuus ja ajoissa liikkeellä olo
kannattaa. Asuntomme sijaitsi niin sanotulla ”huonolla alueella”, mutta minkäänlaisia ongelmia ei
ollut. Samalla alueella asui myös paljon muita vaihto-opiskelijoita. Käytännön asioista sen verran,
että vuokran maksu hoidettiin aina käteisellä.

5 Yliopisto ja opiskelu
Kesän aikana meille lähetettiin orientaatioviikoista alustava ohjelma. Osasimme siis odottaa joka
päivälle tekemistä. Erilaisia tutustumistapahtumia ja bileitä oli reilusti. Niissä kannatti käydä, sillä
uusia vaihtarikavereita oli tarkoitus löytää. Ensimmäisten viikkojen aikana muodostuikin hyvin
nopeasti noin 10 hengen porukka, jossa oli muutama suomalainen, ranskalainen ja saksalainen
opiskelija. Tämän porukan kanssa vietimmekin suurimman osan vapaa-ajasta loppu syksyn.
Orientaatioviikkojen bileistä jäi hienoja ja hauskoja muistoja.
Orientaatioviikkojen alussa oli myös hieman infoa koulusta ja tiloista jne., mutta täytyy sanoa infon
olleen vähäistä. Moni selvisi itsenäisesti kurssi-ilmoittautumisista ja muista käytännön kuvioista,
mutta osalle nekin tuottivat ongelmia. Tässä henkilökohtaiset tutorit olisivat olleet paikallaan,
muttei sellaisia ollut. Oli vain lauma tutoreita, jotka järjestivät tapahtumia. Itse emme kuitenkaan
kokeneet mitään ongelmia käytännön asioiden järjestämisissä.
Valitsimme molemmat samat kurssit. Mielestämme ei kannata valita turhan haastavia kursseja, jotta
aikaa jää vapaa-ajallekin. Vaadittavat 20 opintopistettä sai kasattua suhteellisen helposti. Kursseina
kävimme unkarin kielen perusteet, Unkarin kulttuurin perusteet, yhden englannin kurssin
kommunikoinnista, yhden yleisen johtamisen kurssin, ympäristölähtöisen energian johtamiskurssin
sekä globaalin talouden kurssin. Kaikki kurssit olivat englanniksi ja järjestetty pääsääntöisesti
vaihto-opiskelijoille. Opetuksen taso vaihteli kurssista riippuen. Johtamisen kurssilla opetus vastasi
Suomen opintoja, mutta esim. Unkarin kulttuuri kurssi oli lähinnä avointa keskustelua. Koimme
kaikki kurssit kuitenkin mielekkäiksi.
Kurssi käytännöt muistuttivat lukiotyylistä luokkatilassa avoimen keskustelun kautta oppimista.
Luennoiksi niitä ei oikein voinut kuvailla, oppitunteja enemmänkin. Vapaalla piti tehdä ryhmätöitä
ja läksyjä, muttei ne vieneet liikoja vapaa-ajasta. Esiintymistaitoa englanniksi tuli harjoitettua, mitä
pidämme tärkeänä.
Opiskeluun liittyen tulostaminen tapahtuu Budapestissä kaduilla olevista copyshopeista. Niitä on
paljon ja ovat naurettavan halpoja. Tiedosto tikulle ja veloitetaan tulostetuista papereista. Monella
kurssilla opettajat vaativat tehtävien palautusta paperiversiona. Yliopistolla on myös oma copyshop.
Yliopiston kirjasto on komea, mutta emme sitä tarvinneet sähköisen tiedon aikakautena.
6 Vapaa-aika
Pakollisten nähtävyyksien jälkeen kannattaa tutustua paikalliseen elämänmenoon. Tämä onnistuu
esimerkiksi 7. kaupunginosan rauniobaareissa ja kuppiloissa, joissa paikalliset tapaavat kavereitaan
ja viettävät aikaansa. Näitä pubeja ja ravintoloita on lukemattomia, joista löysimme muutamia
helmiä. Pakollinen vierailukohde on Szimplakert-niminen paikka, jossa on täysin omanlaisensa
tunnelma.
Paikallinen ESN-järjestö järjesti runsaasti bileitä ja muuta ohjelmaa. Mieleen jäivät erityisesti
International Dinner, jossa jokainen maa sai esitellä omaa ruoka- ja juomakulttuuriaan, sekä joka
keskiviikko järjestetyt Pub Eveningit, joissa oli kätevä vaihtaa kuulumisia muiden vaihtareiden
kanssa ja tutusta uusiin ravintoloihin. ESN järjesti myös mm. vaellusmatkan ja paljon matkoja
ulkomaille, joista lisää seuraavassa luvussa.
Kävimme myös Budapestin kuuluisissa kylpylöissä. Ne ovat rentouttavia kokemuksia, joissa
kouluhuolet (oliko niitä?) ym. unohtuvat lämpimässä vedessä lilluskellessa. Kylpylöitä on useita ja
ne vaihtelevat kooltaan ja tyyliltään. Ehdottomasti käymisen arvoisia paikkoja.

7 Matkustaminen
Matkustaminen junalla on halpaa ja helppoa varmasti kaikkialla Keski-Euroopassa. Budapestistä
pääsee kuudessa tunnissa Wieniin ja siitä kaksi tuntia lisää niin olet jo Münchenissä. Busseja kulkee
myös maaseudulla, mutta niiden reiteistä emme oikein päässeet selvyyteen. Taksi on kätevä muttei
kovin halpa Unkarissakaan.
ESN järjesti säännöllisesti matkoja Unkarin sisällä ja sen ulkopuolelle. Teekkareina nämä excursiot
tietysti kiinnostivat. Helpoin tutustua ympäröiviin kohteisiin oli nimenomaan nämä valmismatkat.
Joku on puolestasi varannut majoittumisen, ohjelmat, tutustunut nähtävyyksiin sekä varannut
ravintolasta illalliset jne. Hintaakaan näille matkoille ei liikaa kertynyt. ESN:n järjestämistä
matkoista osallistuimme Transylvanian ja Slovenian bussimatkoille sekä Pohjois-Unkarin
kiipeilyreissulle. Lisäksi teimme varjocursion Balaton järvelle sekä omatoimisesti reissasimme
Kroatian pääkaupunkiin Zagrebiin sekä Itävallan Wieniin.
Balkanin maat Kroatia ja Slovenia yllättivät positiivisesti eniten. Mieleen jäi ajatus automatkasta
Balkanin läpi hamassa tulevaisuudessa. Erityisesti Slovenian luonto oli kaunista. ESN oli varannut
meille koskenlaskua Planican (tuttu mm. mäkihypystä) juurilta lähtevästä koskesta. Meillä kävi
uskomaton tuuri, kun kumiveneemme ohjaajaksi tuli entinen mäkihyppääjä Urban Franc (lentomäen
MM-pronssia -96), joka kertoi juttuja Janne Ahosesta ja muista suomalaisista mäkihyppääjistä.
Slovenia jäi muutenkin mieleen siisteydestään ja kauniista pääkaupungistaan Ljubljanasta.
8 Yhteenveto
Vaihtosyksy oli kokemuksena opettava ja antoisa. Käteen jäi tärkeimpinä anteina varmasti avartunut
näkemys ulkomaista ja erilaisista kulttuureista, parantunut kielitaito sekä rutkasti hauskoja ja
mukavia muistoja. Tärkeimpänä pidämme kuitenkin uusia ystäviä, jotka toivottavasti säilyvät
vaihdon jälkeenkin.
Kohteena Unkari ja Budapest tarjoavat laadukkaan yliopiston, jossa voi opiskella englanniksi
monipuolisesti, sekä rennon ja avoimen opiskelijayhteisön. Unkari maana avaa näkökulman
entiseen supervaltaan, joka on joutunut ensin natsien ryöstämäksi ja sitten Neuvostoliiton
alistamaksi. Ajan arvet näkyvät, mutta sivistynyt ja eurooppalainen tapakulttuuri vallitsee silti.
Hintataso on Suomen opintotuista nauttivalle edullinen. Unkari on myös erinomaisella sijainnilla
Euroopassa matkustusta ajatellen, mutta löytyy tekemistä myös miljoonakaupunki Budapestistäkin.

