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MIKSI?
Hollannin menestyneet kamppailu-urheilijat saivat meidän kiinnostuksen 
heräämään Eindhovenia kohtaan. Olisihan se hienoa mennä opiskelijavaihtoon 
maahan, jossa harrastamamme laji on aivan toisessa sfäärissä kuin 
kotimaassamme.

Hollanti vaikutti myös siksi hyvältä kohteelta, että englannin kielen taito lähes 
jokaisella on hyvä. Toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa.

Hollannin kulttuuri myös vaikutti erittäin mielenkiintoiselta. Ei niin paljon 
erilaisemmalta kuin omamme, mutta kuitenkin enemmän Keski-Eurooppalaiselta.

Hollantilaisten vaihto-opiskelijoiden tapaaminen ja muiden vaihdossa olleiden 
kanssa keskusteleminen vain vahvisti lopullista valintaamme.



Mielikuvia Hollannista
Kerrottaessa vaihtokohde valinnasta 

ystäville, sai yleensä kuulla vain 
tarinoita pilveä polttelevista 
hipeistä. Tämä on kuitenkin 
yleensä se kuva, joka maasta 
tietämättömillä on Hollannista

Valtavat tulppaanikedot ja 
tuulimyllyjen täyttämät maisemat 
olivat myös osa tätä suurta 
illuusiota, joka Hollannista 
annetaan



Lähtö
21.8.2007 Otimme 
suunnan kohti 
Amsterdamia. Lentokenttä 
tuntui isolta, mutta oli 
opasteiltaan todella selkeä. 
Junat  kulkivat suoraan 
kentältä lähes joka puolelle 
Hollantia, joten matka jatkui 
Eindhoveniin vain 15min 
odotuksen jälkeen raiteita 
pitkin.



Saapuminen
Raiteiden päätyttyä otimme 
taksin suoraan ilmoitettuun, 
tulevaan 
kotiosoitteeseemme. Talo 
ei tuntunut hintaansa 
nähden aivan siltä mitä 
odotimme, mutta parin 
suuntaa antavan jälkeen 
tapahtui ihmeitä. 
Kämppäkaverit olivat 
todella mukavia ja 
asuntokaan ei näyttänyt 
enää niin pahalta ☺



Ensikosketus
Melkein heti saavuttuamme 
lähdimme tutkimaan 
Eindhovenin keskustaa. 
Ydinkeskusta vaikutti 
yllättävän pieneltä, joka 
toisaalta helpotti 
tutustumista uuteen 
ympäristöön. Kuvassa 
Stratumseind, Eindhovenin 
yö-elämän keskus.



Fontys
Sitten koittikin 
ensimmäinen päivä 
uudessa koulussa. Koulu 
sijaitsi vain muutaman 
sadan metrin päässä 
asunnoltamme, joten 
eksymään ei päässyt. 
Alkuun päästiin 
orientaatioviikon kautta ja 
tositoimet alkoivatkin vasta 
seuraavalla viikolla.



Luokka
Fontysin elektroniikkalinjalla ei 

ollut muita vaihto-
opiskeljoita vaan liityimme 
kansainvälisten 
opiskelijoiden luokkaan. 
Oppilaita oli ympäri 
maailmaa, niin Aasiasta 
kuin Etelä-Amerikasta ja 
Afrikastakin.



Projektityö
Opinnot koostuivat 
suurimmaksi osaksi 
projektityöstä. Ryhmään 
kuului noin 6-7 jäsentä, 
joilla jokaisella oli oma 
rooli. Useat kansallisuudet 
toivat oman mausteensa 
ryhmään ja se tekikin 
työstä niin kultuurillisesti
kuin kielellisesti erittäin 
antoisaa.



Matkailu
Hollanti sijaitsee keskellä 

Eurooppaa. 
Välimatkat ovat varsin 

lyhyitä lähestulkoon 
kaikkiin Euroopan 
suurkaupunkeihin. Vaihdon 
aikana tulikin matkusteltua 
mm. Pariisiin, Lontooseen, 
Dubliniin, Brysseliin ja 
Düsseldorfiin. Myös maan 
suurimmat kaupungit tulivat 
tutuiksi.



Vapaa-aika
Koulun ohella jäi reilusti 
aikaa myös 
opiskelijarientoihin. Koulun 
puolesta juhlia ei niin 
paljoa järjestetty, mutta 
koulukavereiden ja 
kämppäkavereiden 
seurassa tuli vietettyä mitä 
erilaisempia 
opiskelijailtamia.



Harrastukset
Eindhovenin yliopisto 
tarjoaa monipuoliset 
liikuntapalvelut tenniksestä 
tanssiin, yleisimmät 
kamppailulajit mukaan 
lukien. Oman 
harjoituspaikkamme 
löysimme kuitenkin 
paikallisesta painiseurasta 
pienen etsinnän jälkeen. 



Kotiinpaluu
Aika Hollannissa kului kuin siivillä ja ennen kuin 
huomasimmekaan vaihto läheni loppuaan. Tunnelma alkoi 
olla haikea, koska luokkatovereista ja kämppiksistä tuli 
todella hyviä ystäviä. Ennen lentoa takaisin Suomeen, 
päätimme lopettaa loistavan syksyn vaihdossa, vierailemalla 
vielä kerran maan pääkaupungissa Amsterdamissa. 
Tarkastimme vielä kerran Damin kuuluisat ja kulttuurilliset 
nähtävyydet ja hyvin nukutun yön jälkeen lentokoneen keula 
suuntasi kohti jouluista Suomea.  



Yhteenveto
Hollannin kulttuuri on todella lähellä suomalaista 
kulttuuria, joten sopeutuminen sinne on helppoa. 
Ravintolahinnoiltaan maa on samaa luokkaa kuin 
Suomi, mutta elintarvike kaupat ovat edullisempia. 
Varsinkin miedot alkoholijuomat olivat vain murto-osan 
Suomen hinnoista. 

Fontysia voisi suositella vaihtokouluksi jo pelkästään hyvin 
toteutetun projektikurssin johdosta. Opiskelu ei tule 
tuottamaan suomalaiselle ongelmia ja haasteet tulevat 
lähinnä erilaisten kulttuurien yhteen kohtaamisista. 
Kokonaisuutena vaihtojakso oli erittäin onnistunut.
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