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VALMISTELUT

 Avovaimoni hyväksyttiin vaihtoon jo edellisenä keväänä 
ja itse yritin saada harjoittelu/työpaikkaa samalta 
alueelta. Taloustilanteen ja kielitaidon takia paikkaa ei 
löytynyt ja oma vaihtoon haku prosessi meni pikavauhtia 
läpi noin parissa viikossa

 Erasmus apurahan edellyttämät tehtävät ja paperityöt

 Kelan hakemukset

 OAMK:in matka-apuraha

 Saksan kielen peruskurssi 1 edellisenä syksynä

 Lentoliput Tampere – Frankfurt Hahn

 Postin kääntö

 Yhteydenpito Offenburgin tuutoriin ja kv-vastaavaan



HOCHSCHULE OFFENBURG

 Hochschule Offenburg:lla on kaksi kampusta

 Offenburgissa suurempi jossa tekniikan ja median koulutus

 Gengenbachissa liiketalous

 Offenburgin päärakennukset vanhoja paitsi juuri 
valmistunut lisäosa. Gengenbachin kampus vanha 
munkkiluostari, todella hieno ja näkemisen arvoinen

FH-Offenburgin ”maskotti” Gengenbachin kampus



OFFENBURG

 Offenburg sijaitsee Ranskan rajan läheisyydessä, 
Strasbourgiin on n.20km matka

 Asukkaita 59 000

 Kaupunki tuhoutui vuonna 1689 lähes täysin 
Yhdeksänvuotisessa sodassa

 Paljon kauppoja 

 Nähtävyyksiä useita, kirkkoja ja mukava puisto

 Kingzig-joki virtaa kaupungin vierestä

 Yöelämääkin tarjolla monien baarien ja ravintoloiden 
ansiosta



GENGENBACH

 Pienempi kuin Offenburg, n. 11 000 asukasta

 Perustettu vuonna 1360

 Suosittu turistikohde

 Upeat ja hoidetut rakennukset, paljon nähtävää 
”Historiallinen vanha kaupunki”

 Joulun aikaan kaupungintalon 24 ikkunaa ovat perinteen 
mukaan joulukalenterina

 Tämänkin läpi virtaa Kingzig joki

 Upeat viiniviljelmät ja maisemat

 Pikku putiikkeja joissa kaikkea mahdollista sekä 
muutamia isompia kauppoja



ASUMINEN

 Saimme asunnon Gengenbachin keskustasta, jaoimme 
sen kolmen muun opiskelijan kanssa

 Omassa käytössä n. 30m² huone kalustettuna, myös 
liinavaatteet kuluivat vuokraan

 Yhteinen keittiö, wc ja kylpyhuone

+ Tilavat huoneet ja meillä oli asunnon ainoa puulattia

+ Pesu- ja tiskikoneet, Wlan

+ Valtava parveke

- Kimppa-asuminen ei aina toimi



OPISKELU

 Bachelor-tason opinnot vain saksaksi, master englanniksi

 Luentoja n. 15 viikkoa jonka jälkeen kuukauden 
tenttijakso, yhdestä kurssista oli kokeita myös kurssin 
aikana

 Kokeisiin valmistautuminen vaativaa koska luin masterin
kursseja (CME, Communication and Media Engineering)

 Luokkakaverit ympäri maailmaa: Kaksi Saksalaista ja 
loput Intiasta, Egyptistä, Kolumbiasta, Kazakhstanista, 
Kiinasta jne.



YHTEYDENPITO KOTIMAAHAN

 Onneksemme asunnossa oli vuokraan kuuluva Wlan-
netti, messenger ja facebook olivat kovassa käytössä

 Kännykkäpuhelut kalliita, tekstiviestit vähän kohtuu
hintaisempia

 Saimme pari pakettia jossa oli kirja ja lehtiä suomesta

 Myös sukulaisia ja kavereita kävi kylässä, heiltä saimme 
ruisleipää ja salmiakkia (Saksalaiset pitävät kuulemma 
hyvästä ruisleivästä, mutta kauppojen tarjonnan 
perusteella näin ei ole ainakaan)



VAPAA-AIKA

 Koulu tarjoaa monipuolisesti urheilu mahdollisuuksia

 Offenburgissa enemmän tarjontaa kuin Gengenbachissa

 Lenkkeilimme ja kävimme uimassa, iltaisin katsoimme 
netin välityksellä ohjelmia pääasiassa englanniksi

 Teimme myös retkiä läheisiin kaupunkeihin ja välillä 
vähän kauemmaksikin. Vuokrasimme muutaman kerran 
auton viikoksi koska se on halpa ja helppo tapa liikkua 
pitkiä matkoja



MIETTEITÄ VAIHDOSTA

 Seppo Räty on kuulemma sanonut että Saksa on paska 
maa. Seppo on väärässä. Hieno maa ja erittäin paljon 
nähtävää!

 Kursseja olisin halunnut enemmän, mutta kieli rajoitti 
valintoja. Syyslukukautena olisi mennyt enemmän 
sopivia kursseja.

 Offenburg ei ole varsinaisesti tekniikan yksikön kv-
partneri, vaihto onnistui liiketalouden paikalla

 Vaihdossa saa paljon uusia kokemuksia ja vähän eri 
näkökulmaa tähän maailmaan

 Kaikille vaihtoon lähtöä miettiville: Just do it!



KUVAKOLLAASI…






