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Saapuminen
Menomatka Hollantiin on mukavan helppo, koska Helsinki-Vantaan lentoasemalta menee
päivittäin useita suoria lentoja Amsterdamiin. Schipholin Lentokentältä on myös helppo
jatkaa suoralla junalla Eindhoveniin. Junia kulkee noin puolen tunnin välein ja matka kestää
1h 20min. Jos ensimmäisenä koulupäivänä ei ole kiireitä, saapumisen voi lykätä siihen asti.
Itse kuitenkin lähdin matkaan jo muutamaa päivää aikaisemin. Asunnon sai vasta samana
päivänä, kun koulu alkoi, joten jouduin yöpymään hotellissa. Toisaalta näin vältin
ensimmäisen päivän kiireet ja samalla olin jo tutustunut kaupunkiin.

Koulun aloittaminen
Kevätlukukausi alkoi maanantaina 5.2.2018, jolloin myös minulla oli ensimmäinen luentoni.
Meidän oli kuitenkin osattava mennä oikeaan paikkaa oikeaan aikaan itsenäisesti
ensimmäisenä päivänä. Vasta tiistaina 6.2 alkoivat infopäivät.
Yliopisto tarjosi kaikille vaihto-opiskelijoille kaksi päivää kestävän infotapahtuman.
Ensimmäisenä päivänä pidettiin lyhyt luento, jossa kerrottiin perustietoa Alankomaista,
yliopistosta sekä vaihto-opiskelijoiden opiskelijajärjestöstä (Cosmos). Luennon jälkeen
tutorit kierrättivät meitä ympäri yliopistoa esitellen oleellisimpia paikkoja. Koska kampusalue
on suuri, tähän ohjelmanumeroon kului paljon aikaa. Illalla virallinen ohjelma loppui
yhteiseen illalliseen.
Infotapahtuman toisena päivänä ohjelmassa oli pub crawl eli pubikierros. Yliopistolla on
monia opiskelijoiden pyörittämiä baareja. Kierroksella tutustuimme muutamiin
opiskelijabaareihin. Tarkoituksena oli samalla tutustua muihin vaihto-opiskelijoihin sekä
suorittaa pieniä tehtäviä. Kierroksen lopuksi julistettiin tapahtuman voittajat. Virallisen
tapahtuman jälkeen osa opiskelijoista jatkoi matkaa keskustan baarikadulle.
Tuotantotalouden kansainvälinen opiskelijajärjestö Interactie järjesti vaihto-opiskelijoilleen
vielä toisen tutustumistapahtuman: orientaatioviikonlopun. Tapahtuma alkoi perjantaina
16.2 ja loppui sunnuntaina 18.2. Perjantaina ja lauantaina ohjelma oli hyvin samankaltaista.
Ohjelmaan kuului erilaiset tutustumisleikit sekä kiertelyä kampusalueella ja kaupungilla
erilaisia tehtäviä suorittaen. Tapahtuman hintaan kuului lounaat, päivälliset sekä lazer tag –
peli keskustassa. Virallisen ohjelman päätyttyä perjantaina ja lauantaina suurin osa
opiskelijoista jatkoi tutustumista Interactien vakiobaarissa keskustassa. Sunnuntain
ohjelmaan kuului ainoastaan brunssi ja viikonlopun ohjelmien voittajien julkistaminen.
Mielestäni orientaatioviikonloppu oli hyvä tapa tutustua paremmin tuotantotalouden muihin
vaihto-opiskelijoihin.

Lukukauden aikataulut (academic calendar)
Lukuvuosi Eindhovenissa koostuu neljästä periodista: kaksi syksyllä ja kaksi keväällä.
Periodien lopuksi on kaksi tenttiviikkoa, jolloin muuta opetusta ei ole. Kevätlukukausi
rakentui seuraavalla tavalla
• 3. Periodi 5.2 – 8.4.2018
o Tenttiviikot 9.2 – 21.4.2018
• 4.periodi 23.4. – 24.6.2018
o Tenttiviikot 25.6 – 7.7.2018
Neljännen periodin tenttiviikon jälkeen lukuvuosi loppuu ja paikallisillakin opiskelijoilla alkaa
kesäloma.
Keväällä merkittävimmät lomat ovat karnevaaliviikko helmikuun toisella viikolla ja
pääsiäisloma. Karnevaalin juhliminen on Eindhovenin ja maan eteläosien alueellinen
erikoisuus, jolloin yliopistolla ei ole opetusta. Näiden pidempien lomien lisäksi huhtitoukokuussa on yksittäisiä juhlapäiviä, kuten Kuninkaan päivä ja kirkolliset juhlapäivät.

Kurssit
Tuotantotalouden opiskelija voi valita kursseja industrial engineering ja innovation sciences
laitoksen alta. Tutkintorakenteet tuntuvat olevan TU/e:ssa samankaltaisia kuin
Lappeenrannassa. Suurimpana erona havaitsin sen, että ainakin valitsemillani kursseilla
asiat olivat hyvin teoreettisia verrattuna Lappeenrannan maisteriopintoihini, joissa kurssit
perustuvat pitkälti soveltaviin harjoitustehtäviin. Arvostelu asteikko Eindhovenissa on 1-10,
jossa 6 on ensimmäinen hyväksytty arvosana. Kokemusteni perusteella kursseilla täytyy
tehdä paljon töitä ja hyväksytyn arvosanan saamiseen vaaditaan paljon enemmän kuin
LUT:ssa. Toisaalta kurssin läpäiseminen tarkoittaa sitä, että aidosti ymmärrät aiheesta
tarpeeksi. Korkeimmat arvosanat ovat erittäin vaikeasti saatavissa.
Ennen koulun alkua vaihto-opiskelijoiden täytyy tehdä suunnitelma, mitkä kurssit valita
lukukaudelle. Kursseja voi kuitenkin vaihtaa myöhemmin, kuten itse tein neljännessä
periodissa. Lopulta otin kolme kurssia:
1ZM70: Integrated finance & operations management
Kurssi on hyvin samankaltainen kuin Yritysrahoituksen perusteet –kurssi LUT:ssa, mutta
huomattavasti työläämpi. Kurssilla avataan teorioiden taustoja laajemmin sekä mennään
tietyissä osa-alueissa syvemmälle. Kurssin arvosana tulee tentin ja ryhmässä tehtävien
laskutehtävien pohjalta. Vaikka kurssi oli haastava, se oli mielestäni opettavainen ja hyvä
lisä tutkintooni.

1CM36: Game theory with applications to supply chain management.
Kurssi käsittelee peliteoriaa toimitusketjujen johtamisen näkökulmasta. Valitsin kurssin,
koska siinä ei ollut esitietovaatimuksia ja ajattelin sen tukevan pääainettani. Kurssi oli
kuitenkin nimensä mukaisesti hyvin teoreettinen ja haastava. Kurssin arvosana tuli tentin
sekä lisäpistetehtävien pohjalta. Tämän kurssin läpäisemiseksi on tehtävä töitä.
1ZM70: Entrepreneurial finance
Kurssi käsittelee sitä, miten nuori yritys rahoittaa toimintansa ja kasvun. Pääasiassa asiaa
käsitellään venture capital –näkökulmasta. Muut kurssin aiheet liittyvät päätöksentekoon
esimerkiksi reaalioptioita apuna käyttäen. Arvosana tulee tentin ja kahden ryhmätehtävän
pohjalta. Kurssi oli mielenkiintoinen ja tarjosi hieman erilaisen näkökulman yrityksen
rahoitukseen. Myös opettaja oli kurssilla erittäin hyvä.

Asuminen ja eläminen Eindhovenissa
Hankin asunnon paikalliselta opiskelija-asuntojen tarjoajalta Vestideltä. Asunnon
hakeminen tapahtui yliopiston kautta ja prosessi oli lopulta suhteellisen helppo.
Soluasuntoni sijaitsi Srijp-S kaupunginosassa noin 2,5km yliopistolta ja 1,5km keskustasta.
Asunnon hankkimisessa erikoista oli se, että koko kevään vuokra oli maksettava etukäteen
kerralla. Vuokra oli noin 370 euroa kuukaudessa. Avaimet luovutettiin samana päivänä kuin
koulu alkoi eli 5.2.
Itse asunto oli perussiisti kalustettu solu, joten muuttaminen sinne oli helppoa. Keittiön ja
muut yhteiset tilat jaoin kolmen kämppikseni kanssa. Espanjalainen, kreikkalainen ja
itävaltalainen kämppikseni olivat mukavia ja yhteispeli solussa sujui hyvin.
Kulkeminen Eindhovenissa onnistuu parhaiten polkupyörällä. Itse hankin pyörän Swapfiets
nimisen yrityksen kautta, joka tarjoaa pyöriä vuokralle 12e/kk hintaan. Sopimus on kätevä,
koska jos esimerkiksi pyörästä menee jokin rikki, he korjaavat tai vaihtavat pyörän uuteen.
Muutenkin kulkeminen Alankomaissa on erittäin helppoa tiheän ja toimivan
julkisenliikenteen myötä.
Eniten elämistä vaikeutti Visa tai muiden yleisten luottokorttien toimimattomuus maassa.
Kortti toimii hyvin suhteellisen hyvin ravintoloissa ja vaatekaupoissa, mutta mm.
ruokakaupassa jouduin käyttämään käteistä. Tämän takia kannattaa Hollannissa liikkuessa
kantaa mukana aina vähän käteistä. Toinen vaihtoehto on hankkia paikallinen pankkikortti,
mutta itse en sitä viitsinyt hankkia puolen vuoden vaihtoa varten.
Eindhoven on tiheästi asuttu 220 000 asukkaan kaupunki, josta löytyy varmasti vapaaajanvietettä myös koulun ulkopuolelle. Liikunnanharrastajalle esimerkiksi yliopisto tarjoaa
Student Sport Centre:ssa erittäin paljon erilaisia liikuntamahdollisuuksia. Viiden kuukauden
jäsenyys SSC:lle maksoi 60 euroa, mikä on hyvä hintalaatusuhde.

Kolme hyvää syytä valita vaihto-opiskelukohteeksi Eindhoven
Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen, että valitsin Eindhovenin vaihto-opintokohteekseni.
Lopuksi vielä valitsin mielestäni kolme parasta syytä, joiden perusteella suosittelen tätä
vaihtokohteeksi.
1. Eindhoveniin ja Alankomaihin on helppo mennä vaihtoon. Maa on lähellä, kulttuuri
on suhteellisen lähellä suomalaista ja ihmiset puhuvat yleisesti erittäin hyvää
englantia.
2. TU/e on kouluna arvostettu sekä opinnot täydentävät hyvin tuotantotalouden
tutkintoa Lappeenrannassa. Toisaalta opintojen eteen on nähtävä täällä vaivaa.
3. Matkustamisen helppous. Alankomaat on pieni maa, mutta siellä on paljon nähtävää
sekä matkustaminen on helppoa. Lisäksi matkustaminen lähimaihin Saksaan ja
Belgiaan on nopeaa. Eindhovenissa on myös lentokenttä, josta lentää
halpalentoyhtiöitä muualle Eurooppaan.

