
Matkakertomus 

 
Olimme opiskelijavaihdossa Belgiassa, Antwerpenissa, Karel De Grote-Hogescool:ssa, 

Tekniikan yksikössä, kolme kuukautta vuoden 2007 keväällä. Kun saavuimme paikan 

päälle, ilmasto tuntui todella lämpimältä verrattuna Suomen 

tammikuun paukkuviin pakkasiin. Huomasimme heti 

saavuttuamme, että sontikalla olisi ollut käyttöä, koska ilma 

vaihteli sateisesta pilviseen, eikä aurinko paljoa näyttäytynyt 

alussa. Harmi kun tänä keväänä värilliset kumisaappaat eivät 

olleet muotia, sillä vedenpitävät kengät olisivat olleet phoikaa.☺ 

Onneksemme huhtikuu oli lämpöinen, jopa 30 astetta ja 

aurinkoista riitti ja bikinit olivat tarpeen.☺ Myös itse 

belgialaiset mainitsivat, että tänä vuonna sää oli erityisen 

lämmin, joka kuukausi rikottiin lämpötilaennätyksiä. Mutta 

kuten belgialaiset säästä maassaan sanovat ” It’s Belgium”. 

 

 
Vuokrasimme omat huoneet, vaikka tarjolla olikin doublehuoneita, jotka olisivat olleet 

edullisempia. Asuimme kuuluisassa biletalossa, jonka kuulimme ensimmäisenä iltana 

muilta vaihtareilta talossa, jossa yllättäen järjestettiin bileet. Kämppiksemme olivat 

erimaalaisia vaihtareita, mm. Puola, Bulgaria, Turkki jne. mutta myös paikallisia löytyi 

joukosta. Jaoimme 15 kämppiksen kanssa yhden puoleksi toimivan suihkun ja kolme 

vessaa. Keittiö oli hyvin 

alkukantaisesti varustettu 

Suomeen verrattuna esim. 

lämminvesihana ja uuni 

puuttuivat. Maria ei 

halunnut aluksi kovin isoon 

kommuuniin, kun taas 

Emilialle se oli ehdoton, 

mutta loppujenlopuksi 

molemmat olimme sitä 

mieltä, että tämä oli paras 

vaihtoehto asua. Tämä siksi, 

että tällä tavoin saimme 

mahdollisuuden tutustua 

myös muiden campuksien 

vaihtareihin ja joka ilta oli 

juttuseuraa illalla keittiössä. 

Harmiksemme emme saaneet paljoa kaverisuhteita itse belgialaisista opiskelijoista, koska 

olimme tiivis vaihtariporukka vapaa-ajalla ja koulussa työskentelimme vain omien 

projektien parissa. 

 

 

 

 



 

 

 

Koska asuntomme sijaitsi lähes keskustassa, oli meillä omaan kouluumme matkaa 8 km. 

Tämän taitoimme yleensä ensin metrolla, jonka jälkeen vaihdoimme ratikkaan. Matka 

kesti yleensä n. 45 minuuttia. Poikkeuksia löytyi kuitenkin joka viikolle, koska aikataulut 

eivät pitäneet paikkaansa julkisissa kulkuneuvoissa ja ruuhka oli todella kauhea aina 

aamuisin, mutta myös iltapäivisin. Matkustaminen tällä tavalla oli halpaa esim. verrattuna 

Suomeen, koska kolmen kuukauden bussi-metro-ratikka-kortti maksoi vain 56e. Tätä 

pystyi käyttämään koko hollanninkielisellä Belgian alueella, missä toimi sama yritys. 

Taksilla matkustaminen maksoi saman verran kuin Suomessa, mutta emme joutuneet 

paljoa käyttämään tätä palvelua, koska asuimme lähes keskustassa. 

 

Ensimmäinen kouluviikko oli ns. tutustumisviikko, joille kaikille n.30 meidän campuksen 

vaihtareille näytettiin koulurakennukset, kirjaston käyttö ja saimme tietoa muista 

aktiviteeteista. Toisella viikolla aloitimme projektityömme, jotka olivat molemmille omat 

eri aiheista. Otimme projektin lisäksi vain yhden vaihtareille suunnatun kurssin, jossa 

käsittelimme Belgian kulttuuria ja ekonomiaa. Tämän avulla pääsimme myös 

tutustumaan muihin Belgian kaupunkeihin. Kurssin hinta kokonaisuudessaan oli 150 

euroa, mutta koska emme olleet koko lukukautta maksoimme siitä vain 50 euroa. 

Kurssiin ja projektityöhön kuuluivat PowerPoint- esitelmät, jotka olivat hyvin suosiossa 

Belgiassa. Kuulimme toisilta vaihtareilta, jotka osallistuivat myös muille 

vaihtarikursseille, että he joutuivat joka viikko tekemään esitelmiä ja todella paljon oli 

kirjallistakin työtä, mm. raportteja. Viitaten Sannan matkakertomukseen keväältä 2005, 

tiedonkulku koululla ja opettajilta opiskelijoille ei ollut parantunut kyllä juurikaan. 

Vieläkin esimerkiksi kurssien sisällöt olivat epäselviä, jopa opettajille, unohtamatta 

lukujärjestysmuutoksien ilmoittamista opiskelijoille.   

 

Omissa projekteissamme, jotka olivat pääaiheemme, koska suoritimme työharjoittelua, 

meillä oli omat ohjaajat ja aiheet vaihtelivat jätevedestä biodieseliin. Työaikamme oli 

8.30-17.00, jonka kulutimme pääsääntöisesti labrassa aherrellen. Ohjaajamme neuvoivat 

todella hyvin ja heillä oli todella hyvä englanninkielinen koulutus alalla. Tämä tuotti 

välillä kommunikaatiovaikeuksia, mutta niistä selvittiin ja kynnys selittää sekä selvittää 

asiat englanniksi madaltui todella huimasti. Labrassa saimme hyödyntää omaa luovaa 

ajattelua ja kekseliäisyyttä ja toki insinööritaitojakin testattiin. Tämä oli kuitenkin 

työharjoittelun kannalta korvaamaton asia. Projektin päätteeksi jouduimme pitämään 

asiantuntijaesitelmän PowerPointin kera.☺ Siihen kului monta iltaa, riitaa ja yötä 

valmistellessamme sitä, koska meillä oli vain yksi vuokratietokone käytössämme, jolloin 

vähäinenkin vapaa-aika kului koneella istuen. Vinkiksi tähän voimme sanoa, että oma 

läppäri mukaan, sitä tarvitte! Mutta takeitahan ei ole koneen toimivuudesta, sillä netti 

toimi todella huonosti lähes koko Antwerpenissa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Matkustaminen Belgiasta oli helppoa sekä halpaa, joko junalla, bussilla tai lentokoneella. 

Itsellämme ei riittänyt aikaa eikä rahaa kiertää joka maata, mutta pääsimme sentään 

käymään Hollannin puolella muutaman kerran sekä Italiassa. Opiskelijajärjestö Brabo 

järjesti vaihtareille matkan Pariisiin, harmiksemme emme päässeet mukaan. Brabo 

järjesti myös muita aktiviteetteja vaihtareille mm. bileitä ja urheilua. Emme ottaneet niin 

osaa tuohon urheiluun, se järjestyi itse lenkkeillen puistoissa joita oli paljon, mutta 

bilettämässä tuli käytyä ahkerasti, voidaan kai sekin urheiluksi laskea.☺ Antwerpenissa  

oli todella paljon isoja clubeja, joista osa sijaitsi punaisten lyhtyjen kadulla. Tämä alue ei 

sinänsä ollut vaarallinen paikka liikkua öisin, toisin kuin oma lähiömme, jossa narkkarit 

valloittivat metroasemat öisin ja nainen korkokengissä oli liiallisena huomion kohteena. 

 

Tässä lyhyt kirjoitelma ajastamme Belgiassa. Jos herää kysymyksiä älkää pelätkö kysyä 

meiltä, sähköpostia voi toki lähettää. 
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