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1 JOHDANTO 
 
Syksyllä 2004 päätin, että mikäli vielä aion vaihto-opiskelemaan, olisi sopiva aika 
mahdollisimman pian. Alkusyksyn kuljin kv-toimistossa kyselemässä minulle sopivia 
vaihtoehtoja ja lopulta päädyimme Dublin City University:n Medical Mechanical 
Engineering linjaan. Vaihtosopimus DCU:n kanssa koski periaatteessa tietotekniikan 
opiskelijoita, mutta kyselyn jälkeen he olivat valmiita vastaanottamaan myös 
hyvinvointiteknologian opiskelijan. Siis vaihtojakso oli jälleen edessä. =) 
 
 
2 ENNEN MATKAA 
 
Vaihtopaikan varmistuttua aloin pikkuhiljaa valmistella lähtöä. Kävin kirjeenvaihtoa 
DCU:ssa syksyllä 2004 olleen vaihto-oppilaan kanssa ja lueskelin Dublinia, Irlantia ja 
vaihto-opiskelua ko. maassa käsitteleviä kirjoja ja www-sivuja. Lisäksi kävin jonkin verran 
kirjeenvaihtoa paikallisten opettajien ja kv-henkilöiden kanssa ja sitä kautta saamani tiedon 
pohjalta varasin mm. paikan koulun asuntolasta. 
 
 
3 MATKA 
 
Menoliput varasin RyanAir:in kautta heti, kun lähtöaikatauluni varmistui. Kesäaikaan 
RyanAir lentää käsittääkseni suoraan Tampereelta Dubliniin, mutta lähtöni aikaan kesäajat 
eivät olleet voimassa, joten vietin välillä yön Stansted:in kentällä Lontoossa. 
 
Lentomatkat menivät mukavasti ja Stansted:issakin sain nukahdettua hetkeksi 
matkatavaroitteni päällä. Dublinissa menimme vastassa olleitten opettajien kanssa 
valitettavasti ristiin, mutta saamieni ohjeiden perusteella ajoin taksilla yliopistoalueelle ja 
löysin asuntolani ja pääsin asettumaan taloksi. 
 
 
4 IRLANTI 
 
Lisätietoja Irlannin matkailusta ja maasta 
yleensä löytyy oheisesta linkistä: 
 
http://www.tourismireland.com/fin/
 

4.1 DUBLIN 
 
Lisätietoja Dublinista löydät mm. seuraavan 
linkin alta: 

 
http://www.visitdublin.com  
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4.2 NÄHTÄVYYDET 
 

Dublinista löytyy paljon nähtävyyksiä 
keskiaikaisista katedraaleista (2kpl) Guinnessin 
panimoon. Lukukauden aikana ehdin saada 
kattavan käsityksen kaupungin historiasta, 
kauniista puistoalueista (vaikka kevätkaudella 
olikin vielä aika viileää, satoi jopa lunta) ja tietysti 
pubikulttuurista. 
 
Lisätietoja nähtävyyksistä ja tapahtumista löytyy 
myös edellisessä kappaleessa olevan linkin alta. 
 
 

 
4.3 LIIKKUMINEN 
 
Dublinissa liikuin paikasta toiseen joko paikallisbusseilla tai kävellen. Matka 
yliopistoalueelta keskustaan kesti reilun tunnin ja monesti teinkin niin, että kävelin 
keskustaan ja iltapäivällä ajoin ruoka- ja muiden ostoskassien kanssa bussilla takaisin 
asuntolalle. 
 
Käytännössä kaikki DCU:n ohi keskustaan päin menevät bussit kävivät menomatkalle. 
Takaisin koululle tultaessa vaihtoehtoja oli yleensä neljä eri bussia, mutta aikataulut ja 
reitit vaihtelivat hieman viikonpäivän ja kellonajan mukaan, joten muutaman kerran 
huomasin olevani matkalla ihan muualle kuin oli tarkoitus.. 
 
Lentokentältä yliopistolle ja takaisin kuljin yleensä bussilla. Aluksi sekin tuotti hieman 
vaikeuksia, mutta onneksi bussikuskit olivat enimmäkseen ystävällisiä ja tarvittaessa 
neuvoivat missä kohden oli paras nousta kyydistä. 

 
 
5 KOULU 
 

5.1 KOULU 
 
Ajan tasalla olevaa tietoa DCU:sta löytyy alla olevasta linkistä: 
 
http://www.dcu.ie

 

 3

http://www.dcu.ie/


5.2 KOULUSSA KÄYNTI 
 
Koska DCU:n Medical Mechanical Engineering koulutusohjelma poikkeaa meidän 
hyvinvointiteknologiastamme valitsin lopulta opiskeltavia aineita parista eri 
koulutusohjelmasta ja usealta luokkatasolta. Sen lisäksi kävin muutamilla erityisesti 
vaihto-opiskelijoille suunnatuilla kursseilla. Lopulta minulla oli koulua keskimäärin 3 
oppituntia päivässä ja siihen lisäksi itsenäisiin tehtäviin käytettävä aika. Ei mitenkään 
turhan raskas viikko-ohjelma. =) 
 
Hyppytunteja kertyi tällä ohjelmalla aika paljon, mutta koska asuin koulun alueella, oli 
niitten aikana helppo kuluttaa aikaa campuksen alueella. 

 
 
6 ASUMINEN 
 

6.1 ASUNTOLA 
 
Asuin koulun asuntolassa, Hampsted Apartment:issa 5 
hengen soluasunnossa. Kullakin asukkaalla oli oma 
pikkuruinen huoneensa ja suihkulla varustettu wc, minkä 
lisäksi jaoimme olohuone/tupakeittiön. Lisäkseni samassa 
asunnossa asui kolme irlantilaistyttöä ja yksi itävallasta 
tullut vaihto-oppilas. 
 
Asunto sijaitsi keskeisellä paikalla kampusalueella ja 
pientä levottomuutta (kämppikset n. parikymppisiä ja 
seinät ’paperia’) ja periaatteellista yövieraskieltoa lukuun 
ottamatta olin asuntooni tyytyväinen. 
 

6.3 HUONE 
 
Huoneeni oli n.13m2 kokoinen. Sängyn ja opiskelutilan lisäksi siihen kuului eräänlainen 
naulakkotila ja suihku/wc.  Väliaikaiseen asumiseen huone oli ihan menettelevä, joskin 
suomalaiseen asumistasoon tottuneelle monet yksityiskohdat herättivät ihmetystä, mm. 
wc/suihkun ja eteisen välillä ei ollut minkäänlaista kynnystä, vaan muovimatto vaihtui 
kokolattiamattoon yms. 
 

6.4 RUOKAILU 
 
Asunnossani oli täysin varusteltu yhteiskeittiö ja sain vapaasti käyttää kämppisten 
aiemmin hankkimia astioita ja kodinkoneita yms., joten enimmäkseen ostin ruoka-aineet 
asunnolle ja kokkasin siellä suurimman osan aterioistani. 
 
Jonkin verran kävin myös syömässä koulun ruokalassa/kahvilassa ja vapaa-ajalla 
kaupungilla ravintoloissa tai pubeissa. 
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6.5 MUUT MAJOITUS VAIHTOEHDOT 
 
DCU:n asuntolan lisäksi yleinen opiskelijoitten asumismuoto Dublinissa olivat ns. 
kimppakämpät, joita monet vaihto-opiskelijatkin suosivat. Mm. koululta saa listan vapaana 
olevista asunnoista ja vuokranantajien yhteystiedot yms. Koska vaihtojaksoni alussa 
sitouduin asumaan koko lukukauden asuntolassa, en perehtynyt muihin vaihtoehtoihin 
tämän syvällisemmin. 

 
7 VAPAA-AIKA 
 
Vapaa-aikaani kulutin mm. pitkillä kävelyretkillä 
Dubliniin ja sen nähtävyyksiin tutustuen ja videoita 
katsellen ja englanninkieliseen kirjallisuuteen 
perehtyen. Lisäksi liityin koulun vaelluskerhoon ja 
muutamana viikonloppuna kävin pääasiassa vaihto-
opiskelijoista koostuvan ryhmän mukana 
tutustumassa Irlantiin Dublinin ulkopuolella. Jonkin 
verran vietin vapaa-aikaa myös muiden vaihtareiden 
kanssa mm. pubeissa, kaupungilla… 
 

8 KIELI 
 
Dublinissa pärjäsi periaatteessa englannilla joka paikassa, joskin paikallisten 
alkuasukkaiden aksentissa oli joskus ihmettelemistä.. ;) 
 
9 RAHA 
 
Koululta ja Erasmuksen kautta saamieni apurahojen lisäksi rahoitin vaihtojaksoni 
pääasiassa säästöillä ja Suomesta saamallani opintotuella. Lisäksi asuntoa varatessani 
jouduin turvautumaan vanhempieni tukeen, koska koko lukukauden vuokra tuli maksaa 
ennakolta jo ennen vaihtojakson alkua. 
 
Säästäväisesti eläen rahat riittivät kohtuullisesti, enkä joutunut nostamaan opintolainaa. 
Suurempi budjetti olisi tosin tarjonnut mahdollisuuksia runsaampaan matkusteluun ja 
matkamuistojen yms. osteluun. 
 
Irlannin hintataso on ollut nousussa viimevuosina ja Dublin mainitaan maan kalleimpana 
alueena. Muistaakseni jossain suhteutettiin Helsingin ja Dublinin hintatasoja Euroopan 
kalleimpina ja tästä sai kuulla toisinaan muilta vaihtareilta hintatason päivittelyn 
yhteydessä.. 
 
10 LOPPUSANAT 
 
Ehkä olisin saanut vaihtojaksostani enemmän irti, jos olisin tehnyt sen erilaisessa 
elämäntilanteessa, nuorempana ja suuremmalla budjetilla.. 
 
Kaikkiaan kuitenkin kevätlukukausi Dublinissa oli hyvä kokemus ja toi mukavasti vaihtelua 
tavalliseen opiskelurutiiniin. Lisäksi oli mukava huomata, että kykenen elämään 4kk 
vieraassa maassa ja selviämään kielitaidollani arkielämästä ja opinnoista. 
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