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Valitsin Singaporen vaihtokohteekseni, koska halusin opiskella englanniksi ja matkustaa kauas.
Olin kuullut, että Singaporesta olisi helppo ja halpa lähteä kiertämään myös naapurimaita. Lisäksi
olin kiinnostunut kiinalaisesta kulttuurista, ja vaihdon aikana halusin päästä oppimaan kiinankieltä.
Nanyang Technological University oli ensisijainen hakukohteeni. Syksyn aikana suoritin kursseja
nanoteknologiasta, kantasoluista, laboratoriotöistä, yrittämisestä sekä projektin johtamisesta.
Ehdoton lempikurssini oli kuitenkin kiinan alkeet, jossa opettaja ylläpiti jatkuvaa keskustelua
opiskelijoiden kesken. Kurssilla oli hyvä yhteishenki ja kaikki olivat innoissaan opiskelusta.
NTU oli hyvä valinta, koska yliopisto tarjosi huoneen kampukselta kaikille kandidaattiopiskelijoille
ja osalle maisteriopiskelijoista. Sain huoneen pari vuotta sitten valmistuneesta asuntolasta, jossa
huonekaverini oli kiinalainen vaihtarityttö. Vaikka huoneen jakaminen täysin vieraan henkilön
kanssa tuntui joskus hieman hankalalta, monista vaihtareista tuli läheisiä ystäviä kämppiksiensä
kanssa. Asuntolan puute oli se, että siellä ei ollut keittiötä eikä ruuanlaittomahdollisuutta, mutta
onneksi kaikilla asuntoloilla oli oma food court eli ravintola-alue, josta sai aika hyvää ruokaa noin 3
euron hintaan.
Kampuksella oli yhtä paljon urheilu-, tanssi- ja muita harrastuskerhoja kuin Otaniemessäkin.
Syksyn alussa oli päivä, jolloin kaikki kerhot esittelivät toimintaansa. Liityin Lindy Hop tanssikerhoon, joka järjesti harjoituksia kahtena iltana viikossa. En ollut aikaisemmin tanssinut,
mutta harjoituksissa oli tosi hauskaa ja lisäksi kerhossa tutustui paikallisiin ja sai uusia kavereita.
Muuten suurin osa vapaa-ajasta meni matkustellessa. Tein kaksi viikonloppureissua Malesiaan
Kuala Lumpuriin ja Tiomanin saarelle, väliviikolla olin 9 päivää Kambodzassa, yhtenä pitkänä
viikonloppuna kävin Balilla, vapaapäivinä ennen lopputenttejä kävin Thaimaassa Krabilla ja
Taiwanissa ja lukukauden loputtua lähdin viikoksi Filippiineille ja viikoksi Pekingiin. Matkustelu
onnistui, koska loppuviikosta minulla ei ollut pakollista läsnäoloa koulussa ja yleisesti reissaaminen
ja majoittuminen olivat halpoja.
Singapore oli helppo kohde aasialaiseen kulttuuriin tutustumiselle. Maa on hyvin turvallinen, siisti
ja järjestelmiltään toimiva, mikä teki uuteen maahan sopeutumisesta helppoa. Singaporen
asukasluku on Suomen luokkaa eli noin 5,5 miljoonaa, mutta määrä tuntui suuremmalta, koska
Singaporen pituus lännestä itään on vain 40 kilometriä.
Singaporen asukkaista 74 % on kiinalaisia, 13 % malaijeja (= malesialaista alkuperää) ja 9 %
intialaisia. Enemmistön vuoksi kiinalainen kulttuuri korostui maassa selkeästi muita enemmän,
mutta kokonaisuudessaan maa oli ihastuttava kulttuurien sulatusuuni, jossa sai silmäyksen ja
maistiaispalan myös indonesialaisesta, thaimaalaisesta, korealaisesta ja vietnamilaisesta kulttuurista
ja keittiöstä.
Ydinkeskusta on huippumoderni ja täynnä pilvenpiirtäjiä, hienoja ravintoloita ja
luksuskauppakeskuksia. Keskustan ulkopuolella asuinalueet koostuvat tiheään rakennetuista
kerrostaloista, mutta saaren pohjoispuolelta löytyy valtavia luonnonpuistoja, joissa ihmiset pääsevät
kulkemaan vaellusreittejä pitkin. Singaporessa ei ollut hyviä hiekkarantoja, joten auringonottoa
varten paras vaihtoehto oli matkustaa puolen tunnin lauttamatkan päähän viereisille pienille saarille.
Singaporen ilmasto on kuuma ja kostea. Lämpötila on päivisin tasaisesti +30 astetta ja yleensä
iltaisin ja öisin voimakkaat sadekuurot riepottelevat puita ja pensaita. Itse koin ilmaston toisinaan
liiankin tukalaksi, vaikka sisätilat olivat yleisesti jäätävän hyvin ilmastoituja.

Vaihto-opiskelu oli hyvä tilaisuus pohtia ja kokeilla, mistä olen kiinnostunut ja mitä haluaisin
opiskella maisterivaiheessa. Vapaa-ajalla pystyin käymään uusissa harrastuksissa ja tekemään
asioita, joihin ei Suomessa kilta- ja muulta yhdistystoiminnalta jää aikaa. Toisaalta puoli vuotta
meni vauhdilla, koska tuntui, että lyhyessä ajassa oli tehtävä ja nähtävä kaikki.
Vaihdon aikana sain rohkeutta englannin puhumiseen ja kirjoittamiseen, minkä lisäksi sain
itsevarmuutta haastavistakin tilanteista selviämiseen. Yksi ikimuistoisimmista kokemuksista oli
vapaaehtoiseksi osallistuminen Slush Singaporessa, jossa työkieli oli tietysti englanti. Myös Tokion
ja Shanghain Slushista saapui aktiiveja, joihin tutustuin tapahtumapäivän aikana. Kiinan kieleen jäi
hyvä pohja, ja aion jatkaa opiskelua myös Suomessa.
Vaihto-opiskelu oli hieno ja odotukset ylittävä kokemus, josta olin haaveillut jo pitkään. Opin
ottamaan asioita rennommin, sillä matkoilla tapahtui kaikenlaisia pieniä ja yllättäviä
vastoinkäymisiä, joista aina selvisimme porukalla. Vaihdosta jäi paljon hyviä ystäviä, ja samassa
koulussa olleiden suomalaisten kanssa näemme edelleenkin ja pidämme tiiviisti yhteyttä.
Lisää vaihtokokemuksiani voi lukea Singahdus Singaporeen -blogistani:
http://singahdussingaporeen.blogspot.fi/.

