VAIHTO-OPISKELU RAPORTTI
Olen sähkötekniikan opiskelija Oulun yliopistosta. Suoritin keväälle 2015 ajoittuneen vaihtoopiskelujaksoni Singaporessa NUS:ssa (National university of Singapore). Singapore on
pinta-alaltaan pieni, mutta asukasluvultaan suuri Aasian maa. Se on helppo ja turvallinen
kohde vaihto-opiskelijalle, sillä Singapore muistuttaa länsimaista valtiota, jossa on hyvä
järjestys toimiva hallinto.
Järjestelyt
Ennen lähtöäni Suomesta järjestin itselleni opiskelija-asunnon kohdemaastani. Otin myös
vaaditut rokotteet, sekä matka ja henkivakuutuksen ja suunnittelin mitä kursseja aion
suorittaa. Elektroniikkainsinöörien säätiön lisäksi minulle myönnettiin apurahaa Oulun
yliopiston toimesta ja Riitta ja Jorma J. Takasen säätiöltä. Nostin myös opintolainaa vuoden
ajan. Lisäksi minulla oli säästössä jonkin verran rahaa edellisvuoden kesätöistä. Suunnittelin
rahoitus asiat hyvin ja minulla oli riittävästi varallisuutta koko vaihto-opiskelujaksolle.
Asuminen
Suomessa minulla oli koko vaihto-opiskeluni ajan asunto, johon palasin vaihto-opiskeluni
jälkeen. Tästä asunnosta minun täytyi maksaa vuokraa myös vaihto-opiskeluni aikana.
Vaihto-opiskeluni kohdemaassa Singaporessa asuin neljän hengen solu asunnossa yliopistoni
kampuksella opiskelija-asunnossa. Asuminen kohdemaassa oli miellyttävää. Asuntoni oli
uudella UTown residence alueella, jossa asunnot olivat siistejä. Vaikka soluasunnossa
asuinkin, oli minulla silti oma lukollinen huone.
Kämppäkavereina minulla oli yksi suomalainen ja kaksi hollantilaista opiskelijaa, mikä oli
hyvä järjestely, sillä tarvittaessa sain puhua suomea, vaikka yleensä puhuimmekin englantia.
Tulin hyvin toimeen kaikkien kämppäkavereideni kanssa.
Opinnot
Suoritin vaihdossa ollessani kolme kurssia. Chinese 1, Electrical Energy Systems ja
Innovation & Enterprise 2. Chinese 1 kiinankielen perusteet kurssilla opetus oli intensiivistä
ja asioissa edettiin nopeasti. Kurssilla opetettiin noin 200 kiinalaista merkkiä. Electrical
Energy kurssilla keskityttiin eri sähköntuotantomenetelmiin. Kurssi koostui luennoista,
laskuharjoituksista ja laboratorioharjoituksista. Innovation & Enterprise 2 kurssi koostui lähes
pelkästään laboratorioharjoituksista, sillä kurssilla oppilaiden täytyi suunnitella ja rakentaa
neljän hengen ryhmissä vanhuksia auttava sähkötekninen laite. Ryhmässämme valitsimme
tuotteeksemme Smartbell älypuntin, joka toimii tavallisen käsipainon tavoin, mutta siihen on
lisätty kiihtyvyysanturi, LCD-näyttö, summeri sekä start ja stop napit. LCD-näytöllä näkyi
luku kuinka monta toistoa käsipainolla on nostettu ja summeri antoi äänimerkin varoitukseksi
jos käsipaino liikkuui väärää liikerataa pitkin.
Kiinankielen kurssilla oli käytössä teksti ja tehtäväkirjat, muilla kursseilla
opiskelumateriaali koostui lähinnä luentokalvoista, joita oli mahdollista tulostaa. Kaikkien
suorittamieni kurssien työmäärä oli yllättävän suuri. Ajoittain opiskelu oli intensiivistä,
kurssit olivat laajoja ja vaativat enemmän työtä kuin useimmat kurssit Suomessa.
Suorittamistani kursseista sain 14 MCS, mikä vastaa 21 opintopistettä Suomessa.
Hintataso

Singaporessa hintataso on korkea. Asuminen maksaa paljon jopa opiskelija-asunnoissa, mutta
julkiset kulkuneuvot, kuten metrot ja bussit olivat halpoja liikkumisvaihtoehtoja. Myös taksit
olivat hieman halvempia verrattaessa suomen hintoihin.
Elintarvikkeet olivat kaupoissa kalliita, mutta opiskelijaravintoloissa sai syötyä
suhteellisen halvalla. Opiskelija ravintoloissa kävin yleensä syömässä kaksi kertaa päivässä,
sillä asunnossa ruoan valmistaminen muualla kuin mikrossa oli kiellettyä tulipalovaaran
takia. Tarjolla oli monipuolisesti ruokaa Aasian eri kulttuuriympäristöistä, mutta vaihtoopiskeluni lähestyessä loppua riisi ja kana ruoat alkoivat jo kyllästyttää.
Yliopiston palvelut ja vapaa-aika
Terveydenhuoltopalvelut olivat saatavilla vaivattomasti kävelymatkan päässä. Onnekseni
minun ei niitä tarvinnut käyttää. Yliopiston alueella oli myös kauppa, kirjasto, posti, parturi ja
pankkiautomaattipalvelut helposti saatavilla. Vaikka tietokoneita opiskelijoiden käyttöön
olikin suhteellisen paljon, oli vapaata ja toimivaa tietokonetta kuitenkin vaikea löytää suuren
opiskelijamäärän vuoksi. Yliopiston alueella oli kattava, ilmainen wlan, mutta se oli usein
poissa käytöstä, eikä yltänyt asuntoihin.
Vapaa-ajan mahdollisuuksia oli hyvin tarjolla. Yliopiston alueella oli ilmainen kuntosali ja
uima-allas opiskelijoille. Yliopiston alueella myös järjestettiin paljon tapahtumia, joihin oli
mahdollisuus osallistua, jos vain oli riittävästi aikaa. Vaihto-opiskeluni aikana tutustuin myös
moniin uusiin ihmisiin, lähinnä muihin vaihto-opiskelijoihin. Minulla oli paljon itse ottamiani
valokuvia Suomesta, joita oli hauska näyttää. Erityisesti kylmät talviset kuvat ihmetyttivät
paikallisia ja muita vaihto-opiskelijoita. Koko vaihto-opiskeluaikani oli hyvin sosiaalista.
Matkustelu
Singaporessa liikkuessani käytin usein metroja ja busseja. Julkiset kulkuvälineet
Singaporessa toimivat todella hyvin. Matkustelin jonkin verran kaakkois-aasiassa Singaporen
naapurimaissa. Usein ostin lentolipun, mutta muutaman kerran matkustin myös lautalla.
Opiskelujeni lomassa ehdin käydä lyhyitä reissuja Malesiassa, Indonesiassa, Filippiineillä,
Thaimaassa, Kambodzassa, Vietnamissa ja Hongkongissa.
Yhteenveto
Eroja kohdemaan ja Suomen välillä oli paljon. Ilmasto oli täysin erilainen. Kuuma ja kostea
trooppinen ilmasto Singaporessa teki olot välillä tukalaksi, mutta Singaporessa oli todella
hyvä ilmastointi ja lähes kaikki sisätilat oli ilmastoitu. Ihmispaljous Singaporessa oli erilaista
verrattuna hiljaiseen Suomeen. Varsinkin metrot ja bussit saattoivat olla ruuhka-aikoina aivan
täynnä. Ruoka poikkesi myös paljon siitä mitä olen normaalisti tottunut syömään. Onneksi
olen kaikkiruokainen ja uusien makujen kokeileminen minulle on mielenkiintoista.
Vaikka eroja Suomen ja kohdemaan välillä olikin, ei minusta missään vaiheessa tuntunut,
että minulla olisi ollut kulttuurishokin oireita tai koti-ikävää. Olen hyvin
sopeutumiskykyinen, eikä paluu Suomeenkaan tuntunut vaikealta. Olen tyytyväinen
tekemääni vaihto-opiskeluun sillä se sujui kaikenkaikkiaan todella hyvin. Englanninkielen
puhetaitoni kehittyi, sain paljon positiivisia uusia kokemuksia, sekä tietoa eri kulttuureista.
Kiitän kaikkia, jotka ovat tukeneet vaihto-opiskeluani.
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