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Vietin Antwerpenissa, Belgiassa 

kevätlukukauden 2007. Tein 

opinnäytetyön ja suoritin kolme 

kurssia Karel de Grote-

Hogeschoolissa. Tässä tunnelmia 

reissulta ja käytännön vinkkejä 

Antwerpeniin lähteville. Mahtava 

paikka, ystävälliset ihmiset ja 

ikimuistoinen reissu kaiken 

kaikkiaan. Suosittelen!



FAKTOJA
• BELGIA:

- Pääkaupunki: Brysseli

- Asukasluku: 10 419 000

- Pinta-ala: 30 510 km2

- Alueet: Flanderi, Vallonia, Brysseli

- Kielet: hollanti (Flanderi), ranska (Vallonia), saksa

- Valuutta: euro

• ANTWERPEN:

- Asukasluku: 461 496 

- Kieli: hollanti



Grote Markt

BraboPuisto Wilrijkissa



ENNEN LÄHTÖÄ

voi tutustua seuraaviin 

nettisivuihin…

• http://www.suomi-klubi.com/

• http://home.cimo.fi/oppaat/perustieto/belgia.p

df

• http://www.visitbelgium.com/

• http://www.antwerpen.be/

• http://www.trabel.com/antwerp.htm



ELÄMÄÄ…
KÄMPPÄ

• Vaihtoon hyväksymisesi jälkeen saat 
isäntäkoulultasi listan opiskelijahuoneita 
vuokraavista henkilöistä 
yhteystietoineen, sekä tunnukset 
Kotwebiin, josta voi myös helposti löytää 
mieluisensa huoneen

-> http://www.studentkotweb.be/

• Hintataso: 160-250 € / huone

• Omasta kokemuksesta asuinalueista 
suosittelen Wilrijkia. Vaikka se onkin 
kaukana keskustasta, on se siisti, 
viihtyisä ja rauhallinen alue

• Itse asuin 6 hengen kämpässä kolmen 
belgialaisen, yhden hollantilaisen ja yhden 
puolalaisen kanssa. 17 m2:n huoneesta 
maksoin 230 € / kk.



ELÄMÄÄ…
KÄMPPÄ



ELÄMÄÄ…
RAHA-ASIAT

• Pankkitilin avaaminen on ilmaista alle 25 

vuotiaille

• Pankkeja: Fortis Bank, Dexia Bank, KBC

• Visa Electronilla pärjää myös 

useimmissa paikoissa ja käteisen 

nostaminen on maksutonta euromaissa

• Luottokortti on kuitenkin hyvä olla 

olemassa kaiken varalta ja sillä on myös 

kätevä varata lentoja ym.



ELÄMÄÄ…
JULKISET KULKUNEUVOT

• Antwerpenissa on tiheä bussi/ratikka/metro-

verkosto ja matkustaminen on halpaa

-> http://www.delijn.be/

• Lippuja voi ostaa itse kulkuvälineistä, jolloin 

hinta on hieman kalliimpi, kaupoista ja kioskeista 

ostettaessa liput ovat halvempia

- Kertalippu 1,30 € / 1,50 €

- 10 x Kertalippu = 8 €

- BuzzyPazz (6-24 v) 20,50 € / kk

58 € / 3 kk

• Viikonloppuisin kulkee myös yöbusseja



ELÄMÄÄ…
PYÖRÄ

• Antwerpenissa on loistavat pyörätiet ja pyöräily hyvin suosittua. Keskustasta 
20 % on autovapaata aluetta.

• Pyörän voi joko ostaa tai vuokrata

• Vuokraaminen on halpaa:

- 20 € / 3 kk

- 30 € / 6 kk

- 50 € / 10 kk

-> www.fietshaven.be

• Pyörän kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä sen menettää hyvinkin helposti jos 
lukitsemattomana päästää silmistään

• Kaikenlaisia kommelluksia sattui pyörien kanssa meidän vaihtariporukassa. 
Monelle oli myös uusi kokemus kun oli pyörä alla juhlimassa käydessä ☺



ELÄMÄÄ…
RUOKA & JUOMA

• Olutta on tarjolla joka 

paikassa ja suomalaiselle 

se oli alussa hieman 

hämmentävääkin

• Belgiassa on mahtava 

olutvalikoima; yli 5000 

erilaista olutta jokaiseen 

makuun

• Suklaa kuuluu tietysti 

olennaisena osana 

Belgiaan ja varsinkin 

Brysselissä voi 

suklaapuodin löytää joka 

kulmalta



ELÄMÄÄ…
RUOKA & JUOMA

• Simpukat ovat 

belgialaisten 

kansallisruokaa

• Ranskalaisia syödään 

myös paljon ja kojuja 

näkee yhtä paljon kuin 

Oulussa pizzerioita

• Vohveleita voi herkutella 

jälkiruoaksi. Niitä 

tarjoillaan yleensä 

jäätelön, hillon, 

suklaakastikkeen, 

mansikoiden tai 

kermavaahdon kera.



ELÄMÄÄ…
OSTOKSET / päivittäistavarat

• Lidl, Delhaize ja Aldi ovat ns. halpakauppaketjuja. Super 

GB on hieman kalliimpi, mutta valikoimaltaan laajempi.

• Ruoan hintataso on hitusen verran halvempi kuin 

Suomessa

• Myös viiniä saa ostaa ruokakaupoista ☺



ELÄMÄÄ…
OSTOKSET / vaatteet & kengät

• Antwerpen on jokaisen 

shoppailijan unelmakaupunki. 

Kuuluisan pitkän 

kävelykadun, Meirin, varrelta 

löytää jokainen varmasti 

jotakin ostettavaa ja 

liikkeissä juoksenteluun saa 

päivän kulumaan erittäin 

nopeasti (kokemusta löytyy 

;) )

• Vaatteiden hintataso on 

samaa luokkaa kuin 

Suomessa, mutta kenkiä 

löytyi todella edullisesti



ELÄMÄÄ…
PYYKKÄÄMINEN

• Vain harvoissa opiskelijakämpissä on pyykkikone, joten 
vaatteet täytyy käydä pesemässä 
itsepalvelupesuloissa

• Pyykkääminen on kallista ja hinta hirvittikin alussa, mutta 
siihen tottui nopeasti

• Yhden koneellisen pesusta sai pulittaa yli 3 euroa ja 
kuivausrummussa kuivaamisesta vielä lisää



ELÄMÄÄ…
KIERRÄTYS

• Kierrätys oli järjestetty erikoisella tavalla.. 
muovipullot, tölkit, maitopurkit ja metallipurkit 
kerättiin samaan pussiin ja muut jätteet samaan. 
Kysyinkin periaatetta monesti eri ihmisiltä, 
saamatta siihen kuitenkaan järkevää selitystä. 

• Vain pieni osa lasipulloista kierrätettiin, muut pantiin 
lasinkeräykseen. Pahvit ja paperit kerättiin samaan 
astiaan. 

• Kerran viikossa roskat nostettiin kadulle ja jäteauto 
oli yön aikana kerännyt ne pois.

• Jätteet sai kerätä ainoastaan tietynlaisiin 
roskapusseihin, jotka olivat melko arvokkaita. 
Käsittääkseni jätteenkäsittelymaksu maksettiin 
pussin hinnassa. 



ELÄMÄÄ…
SÄÄ

• Sää oli melko samanlainen 

koko viiden kuukauden 

ajan, jonka Antwerpenissa 

vietin

• Lämpötila vaihteli välillä 

+5 °C – + 30 °C

• Luntakin saatiin pariin 

otteeseen helmikuussa, 

mutta se ei kauaa 

maassa pysynyt

• Huhtikuu oli epätavallisen 

helteinen, mikä tuntui 

oudolta siihen aikaan 

vuodesta

• Vesisadetta kuitenkin 

riitti muina kuukausina…



ELÄMÄÄ…
VAPAA-AIKA

Meidän campuksella oli

vaihtareita suomalaisten

lisäksi Puolasta, Bulgariasta,

Itävallasta, Unkarista,

Espanjasta ja Kreikasta. Meillä

oli tiivis porukka (paitsi

bulgarialaiset olivat melko

paljon keskenään) ja vapaa

aikana keksittiin paljon erilaisia

aktiviteetteja yhdessä:

mm. illanistujaisia, keilailua ja

tietenkin biletystä ☺



ELÄMÄÄ…
ESN Antwerp

• ESN
ESN (European Student Network) Antwerp

(http://www.esnantwerp.be/) toimi

kaupungissa erittäin aktiivisesti järjestäen ensimmäisellä

viikolla ”Ice breaking weekin”, jolloin joka ilta oli jotakin

ohjelmaa toisiin vaihtareihin tutustumisen ohella. Lisäksi

tiistaisin oli erilaisia teemailtoja ESN:n omassa baarissa

Vettige Swassa, sekä urheiluiltoja ja matka Pariisiin.



OPISKELU
KdG Campus Hoboken

• Opinnäytetyö

• Kurssit:

- Presentation skills

- Intercultural 

communication

- Belgian culture and 

economy



OPISKELU
KdG Campus Hoboken

Opinnäytetyöni oli tilaustyö

belgialaiselta pesuaineita

valmistavalta firmalta. Pääasiassa

käytin reaktiokalorimetria, joka oli uusi

laite campuksella, eikä kenelläkään

henkilökunnasta ollut käytännön

kokemusta siitä. Täten työ oli

haastavaa ja erittäin mielenkiintoista.

Sain työskennellä itsenäisesti, mutta

ongelmatilanteissa pystyin aina

kääntymään valvojani puoleen.

Yhteistyö niin valvojani kuin firman

kontaktihenkilön kanssa oli sujuvaa,

eikä kielenkään osalta esiintynyt

minkäänlaisia ongelmia. Pääsin myös

tutustumaan

pesuainetehtaaseen ja näkemään

prosessin eri vaiheet paikan päälle. 

Projektin lopuksi tulokset

esiteltiin loppuesitelmän muodossa ja

testattiin työhön perehtymistä

kiperien kysymysten avulla. Nämä myös

vaikuttivat ratkaisevasti

loppuarvosanaan.

Neljän kuukauden 

opinnäytetyön teon jälkeen, 

sain työskennellä kuukauden 

ajan biopolttoaineita 

käsittelevässä projektissa, 

josta sain arvokkaan 

kokemuksen lisäksi palkkaakin.



OPISKELU
KdG Campus Hoboken

Koulun tarjoamat kurssit vaihto-opiskelijoille olivat melko hyviä.

Tärkeänä osana olivat esitelmät, joita riitti joka kurssilla. Belgian

kulttuuria ja ekonomiaa käsittelevä kurssi oli erinomainen ja sen

kautta pääsin tutustumaan moniin eri paikkoihin Belgiassa,

esimerkiksi Waterloohon, Dinantiin, Gentiin, Leuveniin, Antwerpenin

satamaan, olutpanimolle... Kurssista joutui maksamaan 150 €,

mutta se oli täysin sen arvoista. Kurssien arvostelu oli melko

ankaraa ja kiitettäviin arvosanoihin vaadittiin paljon.



MATKUSTELU…
Belgia sijaitsee Euroopan keskipisteessä ja välimatkat ovat

lyhyitä. Matkustaminen on helppoa ja halpaa. Tässä

muutamia käytännöllisiä linkkejä:

• http://www.eurolines.com/ 

-> Eurolines-busseilla pääsee helposti mm. Saksaan ja 
Ranskaan

• http://www.ryanair.com/

-> Brysselin Charleroi-lentokentältä Ryanairilla mm. 
Lontooseen, Dubliniin, Barcelonaan, Roomaan…

• http://www.b-rail.be/main/index.html

-> Junalla ympäri Belgiaa, sekä naapurimaihin



…BELGIASSA

Belgiaa tuli nähtyä

laajasti.

Kaupungeista

suosittelen

erityisesti kauniita

kanavakaupunkeja,

Bruggea ja Gentia,

sekä vilkasta

opiskelijakaupunkia,

Leuvenia.



…JA MAAILMALLA

Nürnberg, Saksa Tukholma, Ruotsi

Pariisi, 

Ranska

Amsterdam, Hollanti



Jos on lisäkysymyksiä,  

mailaa: 

riikka.alaluusua@gmail.com
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