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Elämäni ensimmäistä kesälukukautta pääsin viettämään vuonna 2015 vaihto-opiskelun muodossa eteläsaksalaisessa Ulmin kaupungissa. Ulm sijoittuu kartalla Stuttgartin ja Münchenin väliin, maantieteellisesti
Tonavan varteen ja aika lailla keskelle Eurooppaa. Ulm kuuluu Baden-Württenbergin osavaltioon, Tonavan
toisella rannalla sijaitseva Neu-Ulm puolestaan Baijeriin.
Palataanpa ajassa vajaa vuosi taaksepäin. Syyskuisena päivänä saimme tyttöystäväni kanssa päihimme
ajatuksen vaihtoon lähdöstä, toteutukseen siirryttiin saman tien. Yliopiston nettisivuilta löytyi helposti lista
vaihtokohteista, joista löytyisi alojemme mukaisesti sekä teknillinen että luonnontieteellinen tiedekunta.
Loppusuoralla olivat Wien ja Ulm, joista jälkimmäinen vei voiton paitsi kurssitarjonnan, myös kokonsa
(120 000 asukasta) ja Wieniä alhaisemmaksi oletetun hintatasonsa ansiosta.
ERASMUS+ -vaihto-ohjelma on kankeahko paperiviidakko, mitä on kuitenkin turha säikähtää. Suurimman
työn teki osastomme vaihtokoordinaattori. Siispä pölyn laskeuduttua viikko ennen joulua
sähköpostilaatikoissamme komeilivat hyväksymiskirjeet Ulmin yliopistosta. Lukukausi alkaisi orientoivalla
kielikurssilla maaliskuussa, jota seuraisi varsinainen kesälukukausi huhtikuusta heinä-elokuulle.
Muun paperityön ohessa voi hakea soluasuntoa paikallisen ylioppilaskunnan pyörittämältä taholta. Me
valitsimme yksityisen asunnontarjoajan varmistaaksemme yhteisen asumismuodon. Yliopiston lähellä
sijaitsevat opiskelija-asuntolat ovat kutakuinkin suomalaista tasoa, joskin paremman vaikutelman olen
saanut oululaisessa solussa asuessani.
Suoritin 31 opintopisteen verran kursseja, joista kaksi sisälsi käytännönläheisiä harjoitustöitä ja loput kolme
olivat luentomallisia. Opetus oli todella laadukasta ja varsinkin laboratoriokursseilla huomasi selvästi, että
rahaa on laitettavaksi tarvittaviin työkaluihin ja materiaaleihin (komponentit, piuhat, ohjelmointilaitteet).
Paikallinen vaihto-opiskelijoita tukeva puoliksi virallinen järjestö järjesti illanviettoja ja pieniä matkoja pitkin
kevättä ja kesää. Tämä oli varsin mukava piristysruiske, jossa pääsi näppärästi tutustumaan muihin vaihtoopiskelijoihin. Vielä parempaa antia olivat kuitenkin pienemmillä porukoilla järjestetyt piknikit Tonavan
varressa ja varsin kansainväliset jalkapallopelit yliopiston läheisellä kentällä. WhatsApp-ryhmä toimii varsin
hyvin n. 50-päiselle vaihto-opiskelijaporukalle!
Teimme huhtikuussa matkan Frankfurtiin, jossa vierailimme mm. pörssissä. Wapun aikoihin vuokrasimme
auton ja kävimme Berchtesgadenissa ihailemassa Alppeja ja paikallista suolakaivosta. Junamatkoja teimme
myös Alppien suuntaan; Bodenseelle oli mukava lähteä virkistymään heinäkuun helteissä.
Junamatkustaminen on verrattain edullista ja lippuja saa varsin edullisesti ja helposti automaateista.
Saksassa ruoka ja matkustaminen ovat edullisempia kuin Suomessa, mutta esimerkiksi kuntosaliharjoittelu
maksaa todennäköisesti enemmän. Asuminen on edullista yliopiston asuntolassa, mutta yksityisillä saakin
pulittaa reilummin. Kaiken kaikkiaan rahaa saa varata hiukan enemmän, mikäli mielii ennättää
matkustelemaankin. Kiitos EISin apurahan, pääsin tutustumaan saksalaiseen elämänmenoon myös Ulmin
ulkopuolella.
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