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Hollanti 
 
Talvisena tammikuun päivänä vuonna 2008 lähdin vaihto-oppilaaksi Hollantiin. Hollanti on pieni 
maa hyvällä paikalla Euroopan reunalla ja sieltä on hyvä matkustella kaikkialle Keski- ja Länsi- 
Eurooppaan. 
 
Kun saavuin Hollantiin, en kokenut kovin suurta kulttuurishokkia, koska Hollanti on maa, jossa 
kaikki toimii. Hollantilaiset ovat ihmisinä mielestäni iloisempia, avoimempia ja rennompia kuin 
suomalaiset. Ihmiset saattavat tervehtiä kadulla, vaikka eivät tuntisi, vieraat ihmiset alkavat jutella 
bussissa eikä kukaan mulkaise omituisesti, jos hymyilee ohikulkijalle. 
 
Hakuprosessi 
 
Hain vaihtoon yhdessä poikaystäväni kanssa. Haimme molemmat Hollantiin, mutta eri 
kaupunkeihin. Päätös vaihtoon lähtemisestä syntyi jouluna 2006 ja hakupaperit laitettiin 
normaalissa Erasmus-haussa helmikuussa 2007. Itse pääsin yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan 
paikalta suoraan ensimmäisessä haussa vaihtoon University of Maastrichtiin Faculty of Arts and 
Social Sciences –laitokselle. En laittanut hakupaperiin muita hakukohteita, koska halusin juuri 
Maastrichtiin ja olin melko varma, että pääsen sinne, koska vaihtopaikkoja oli tuolloin kahdeksan. 
Kun olimme saaneet varmistuksen, että pääsemme vaihtoon Hollantiin, haimme EILCkielikurssille. 
Pääsimme samalle kielikurssille Diemeniin InHolland Universiteittiin. 
Kun lähtee vaihtoon, on paljon asioita selvitettävänä ja monia lappuja täytettävänä. Kielikurssin 
opettaja piti meihin paljon yhteyttä jo ennen kurssin alkamista ja tästä syystä kurssille oli helppo 
mennä. Opettaja hoiti myös asuntomme hankinnan. Maastrichtin yliopiston päästä taas tiedonkulku 
oli mielestäni välillä ongelmallista ja jouduin itse selvittämään paljon asioita. Epäselvyyttä oli 
esimerkiksi siinä, että koska heidän ilmoittautumislomakkeensa lähetetään. Lähetin ne itse loppujen 
lopuksi kuukauden myöhässä, koska sain sekavaa informaatiota asiasta, mutta ilmoittautuminen 
onnistui kuitenkin hyvin. 
 
Kielikurssi 
 
Tammikuun vietimme siis hollannin kielen kielikurssilla Diemenissä, joka on Amsterdamin lähiö. 
Metrolla sinne kesti Amsterdamin keskustasta noin 25 minuuttia. Asuinalue oli 80–90-luvulla 
rakennettu iso lähiö ja alueella asui paljon maahanmuuttajia. Talomme oli todella, todella iso 
kerrostalo ja samassa talossa sijaitsi opiskelija-asuntola, narkomaanien 24 h akuuttikuntoutuslaitos 
ja taiteilija-asuinyhteisö. Asuntomme oli neljän hengen solu ja oikein siisti, mutta vähän ankea ja 
kolkko. Asunnossamme oli kaikki tarvittava pyykkikoneesta lähtien. Omia astioitakaan ei tarvinnut 
olla, koska vuokran yhteydessä maksettiin 100 euron administration cost, jota vastaan sai laatikon, 
jossa oli astioita ja muita keittiövälineitä. Kämppiksinä oli kaksi kielikurssilaistamme. Asunto oli 
kuitenkin melko kallis, koska esimerkiksi yhden hengen huone maksoi noin 400 euroa. Meidän 
kahden hengen huoneemme maksoi 500 euroa, mutta saimme onneksi jakaa kustannukset, joten 
meille se oli melko edullinen. 
Olimme ajatelleet kielikurssin olevan rento ja hauska aloitus vaihdolle ja että pääsemme 
kuukaudeksi asumaan Amsterdamiin ja tutustumaan kaupunkiin. Kurssi osoittautui kuitenkin 



todella rankaksi. Koulupäivät kestivät yhdeksästä noin neljään tai viiteen illalla ja sen jälkeen oli 
kotiläksyjä aina tehtävänä todella paljon. Jokaiseksi perjantaiksi piti vielä palauttaa työläs portfolio, 
jossa osoitettiin oma oppiminen. Kielikurssin opettaja oli tosinaan ihan mukava, mutta hänen 
opetustyylinsä oli sekava. Hän käytti omakehittämäänsä opetusmenetelmää ja se oli erittäin 
hankala. Monesti teimme tunneilla tehtäviä, joiden tarkoitusta emme oikein ymmärtäneet. Ehdimme 
tutustua Amsterdamiin lähinnä vain viikonloppuisin. Jokaisen kolmen kurssiviikon päätteeksi oli 
koe. Toisen viikon lopussa kaikki, jotka saivat kokeesta tulokseksi alle 50 % oikein, joutuivat 
tekemään ekstratehtäviä, joka tuntui aika epäreilulta. Vaikka kurssilla oli monesti melko rankkaa ja 
tylsää, olen silti iloinen, että menin kurssille. Kurssilla oli mahtavia ihmisiä, joiden kanssa jaoimme 
iltaisin asuntolassamme kurssin ankeuden ja sekin varmasti lisäsi yhteishenkeämme. Porukka 
koostui eurooppalaisista ja ihmisiä olikin mm. Ruotsista, Italiasta ja Unkarista. Teimme yhdessä 
kaikenlaista kivaa, pidimme juhlia ja kokkailimme. Kielikurssi toimi myös hyvänä orientaationa 
oikeaan vaihtoon ja pääsi verryttelemään englannin kielen taitoa ennen todellista koitosta. 
 
Maastricht 
 
Maastrichtiin lähdin suoraan kielikurssin päätyttyä. Junalla sinne kesti matka Amsterdamista noin 
2,5 tuntia. Heti ensimmäisellä matkallani Maastrichtiin sain kokea seikkailua. Maastrichtin 
suuntaan menevä junaraide meni nimittäin rikki Eindhovenin kohdalla eikä matkaa voitu jatkaa. 
Muutamien mutkien, tirautettujen kyynelten ja parin tunnin myöhästymisen jälkeen saavuin 
kuitenkin perille Maastrichtiin. Ensimmäisenä iltana paikallinen ESN (http://www.esnmaastricht. 
nl/) oli järjestänyt saapuville vaihtareille tervetuliaisillan, jossa oli ensin ohjelmassa 
kävelykierros kaupungilla ja sen jälkeen menimme kaupungin suosituimpaan vaihtaribaariin De 
Twee Heereniin syömään ja viettämään iltaa. Olen tyytyväinen, että osallistuin väsymyksestä 
huolimatta ensimmäisen illan ohjelmaan, koska tapasin siellä kaikki ne kaverini, joiden kanssa 
hengailin loppu vaihdon. Alussa oli muutenkin tärkeää osallistua järjestettyihin ohjelmiin, koska 
sitä kautta sai kavereita. Suurin osa ihmisistä loi oman porukkansa heti vaihdon alussa. Sellainen 
vinkki vaihdon alkuun, että mikäli mahdollista, kannattaa ostaa lentoasemalta tai jostain muualta 
hiukan ruokaa mukaan ensimmäiseksi illaksi ja aamuksi, koska silloin ei välttämättä heti ehdi tai 
löydä kauppaan. 
 
Asuin Maastrichtin yliopiston asuntolassa eli Guesthousessa C-talossa. C-talo oli vaihtoehdoista 
edullisin, vaikkakin silti kallis. Vuokra oli 400 euroa kuussa, mutta siihen sisältyi siivous, 
vessapaperi, sähkö, vesi, langaton netti ja pyykkikoneen käyttö sekä pyykinpesuaine. Talo oli 
remontoitu ja oikein siistissä kunnossa. Pihalla oli koripallo- ja tenniskentät, joita asukkaat saivat 
käyttää vapaasti. Tennismailan sai vuokrata 20 euron panttia vastaan alakerran toimistosta. Talo oli 
myös täysin vartioitu yötä päivää ja asuntolan alakerrassa oli security desk, josta löysi aina apua 
hätätapauksessa. 
 
Kämppiksinä minulla oli 16 muuta vaihtaria ympäri maailmaa. Huoneeni oli mukava ja tilava sekä 
yhteiset tilat viihtyisiä. Siivooja kävi joka arkipäivä siivoamassa yhteiset tilat ja vessan. Osa 
kämppiksistäni oli erittäin sotkuisia ihmisiä ja keittiö oli monesti hyvin likainen. Toisinaan 
jaksoimme kämppistyttöjen kanssa siivota poikien jälkiä, mutta varsinkin loppuvaiheessa vaihtoa 
meihin iski kyllästyminen ja kukaan ei enää jaksanut välittää yhteisten tilojen siisteydestä. 
Kämppikseni olivat mukavia ja yhteiselo sujui hyvin. Asunnossa porukka jakaantui niin, että 
äidinkielekseen englantia puhuvat hengailivat pääasiassa keskenään ja me muut sitten muissa 
kuvioissa. Omat parhaat vaihtariystäväni tapasin muualla kun asunnossani. Joissain muissa 
asunnoissa oli hyvä yhteismeininki ja ihmiset tekivät iltaisin yhdessä illallisia kämppisten kanssa, 
mutta omassa asunnossani ei tällaisia yhteisiä hetkiä kämppisten kesken järjestetty. 
 



University of Maastricht 
 
Opiskelin Maastrcihtin yliopistossa Faculty of Arts and Social Scienses -laitoksella. Laitos sijaitsi 
vanhassa rakennuksessa keskellä Maastrichtin keskustaa ja lähellä asuntolaa. Laitoksellani 
kevätlukukausi jakautui kahteen jaksoon, joissa molemmissa opiskelin yhden kurssin. Ensimmäinen 
kurssi oli nimeltään Digital Games ja siitä sai 12 opintopistettä ja toinen kurssi oli After Babel: The 
European Language Debate ja sen laajuus oli 9 opintopistettä. Ensimmäinen kurssi oli Arts and 
Culture -ohjelmasta ja toinen European Studies -ohjelmasta. Digital Games -kurssiin sisältyi 
automaattisesti skills-osio, jossa opeteltiin käyttämään tietokoneohjelmia, joilla voi tehdä pieniä 
elokuvia. Toiseenkin kurssiin olisi kuulunut skills-osio, mutta loppukeväästä en enää jaksanut ottaa 
ylimääräisiä kursseja, koska Hollannissa oli myös paljon muutakin tekemistä. 
 
Yliopistossa käytetään Problem based learning -metodia, jota ei kannata pelätä. Mielestäni se oli 
mielenkiintoinen ja hyvä tapa oppia. Tiivistetysti kyse on siitä, että joka tutoriaaliksi eli 
tapaamiskerraksi luetaan muutama artikkeli ja vastataan muutamaan kysymykseen artikkeleiden 
pohjalta. Kysymykset on yhdessä luotu edellisellä kokoontumiskerralla. Kysymysten pohjalta 
opiskelijat keskustelevat kokoontumiskerran aiheesta. Keskusteluun osallistuminen on tärkeää ja 
osa arvosanaa. Keskusteluun osallistumista ei kannata kuitenkaan pelätä eikä kannata ottaa siitä 
paineita, koska itse en osallistunut keskusteluun ensimmäisellä kurssilla vapaaehtoisesti kertaakaan 
ja toisella kurssilla vain pari kertaa. Silti läpäisin kurssit. Opettajat saattavat huomauttaa, jos 
vaihtarit eivät osallistu tarpeeksi keskusteluun. Ensimmäisellä kurssillani opettaja lähetti minulle 
sähköpostia ja huomautti, että voisin ottaa aktiivisemmin osaa keskusteluun. 
 
Tutor-opettaja ei varsinaisesti opeta, vaan seuraa opiskelijoiden käymää keskustelua ja palauttaa sitä 
oikeille raiteille, mikäli tarve vaatii. Kurssin lopuksi osalla kursseista on tentti, mutta minun 
valitsemillani kursseilla meidän tuli valmistaa vain 10 minuutin esitelmä ja kirjoittaa noin 3000- 
4000 sanainen essee. Digital games -kurssilla piti valmistaa myös lyhyt filmi siitä tietokonepelistä, 
jota esittelimme esitelmässä. Pidin molemmista kursseistani, vaikkakaan ne eivät olleet juuri sitä 
mitä opiskelen Suomessa. Opin kursseilla paljon asioita ja koen, että kurssit olivat yleissivistäviä. 
Mielestäni opetus oli korkeatasoista ja kurssit suunniteltu hyvin. Suosittelen ehdottomasti 
vaihtolaitostani opiskelijoille, jotka lukevat pääaineenaan tai sivuaineenaan kulttuuripolitiikkaa, 
taidehistoriaa, sosiologiaa, valtio-oppia tai yhteiskuntapolitiikkaa. 
 
Mielestäni yliopisto-opiskelu Maastrichtissa oli hiukan vaativampaa kuin Suomessa. Joka tunnille 
piti aina valmistautua ja tuntui, että paikalliset opiskelijat ottivat koulun tosissaan ja opiskelivat 
ahkerasti. Koulua oli noin kaksi kertaa viikossa parin tunnin ajan, joten aikaa jäi paljon muuhunkin. 
 
Vapaa-aika 
 
En varsinaisesti harrastanut Maastrichtissa muuta kuin satunnaista lenkkeilyä, joka oli hyvä tapa 
tutustua lähiympäristöön. Osallistuin akiivisesti paikallisen ESN:n toimintaan, kuten heidän 
matkoilleen, bileisiin ja muihin aktiviteetteihin. Mielestäni heidän järjestämänsä Introduction Week 
oli todella hyvä ja suosittelen siihen osallistumista. 
 
Kävin myös Tafelstraat 13 -nimisen opiskelijaseurakunnan tilaisuuksissa. Tafelstraat 13 on hyvin 
ekumeninen seurakunta ja toimintaa pyörittää yhteistyössä Maastrichtin katolinen ja protestanttinen 
kirkko. Sinne ovat tervetulleita kaikki ihmiset uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta. 
Toiminnalla on kristillinen tausta, mutta toiminta ei ole erityisen hengellistä, jos ei itse halua 
osallistua heidän hengellisiin tilaisuuksiinsa. Osallistuin Tafelstaat 13 järjestämälle Hollannin 
kulttuuri –luentosarjalle, historialliselle kävelykierrokselle ja kansainvälisille illallisille. Voin 



lämpimästi suositella heidän toimintaansa kaikille. Tilaisuuksiin oli helppo osallistua ja aina tunsi 
itsensä tervetulleeksi. Kannattaa käydä katsomassa heidän nettisivujaan http://www.tafelstraat13.nl/ 
ja tutustua ohjelmaan tarkemmin. 
 
Pyörä on näppärä kulkupeli Hollannissa. Oman pyöräni ostin käytettyjen pyörien liikkeestä 55 
eurolla. Pyöräliikkeestä sai pyörän mukana yhden lukon, mutta ostin vielä lisäksi toisen lukon. 
Suosittelen kahden lukon ostamista, koska useammalta tuttavaltani varastettiin pyörä Guesthousen 
pihalta. Kannattaa olla tarkkana pyöräilysääntöjen kanssa, koska Maastrichtissa saa helposti sakot, 
jos pyöräilee väärin. Lähtiessäni myin pyöräni 10 eurolla yhdelle australialaiselle kämppikselleni, 
joka jäi Maastrichtiin vielä syyslukukaudeksi. 
 
Hollannissa erityisesti ruuan ja alkoholin hintataso on Suomea edullisempi. Esimerkiksi hyvän 
viinipullon saa parilla eurolla. Guesthousen lähellä on Brusselsepoort-niminen ostoskeskus, jossa 
kaikki vaihtarit käyvät ostoksilla. Itse suosin Albert Heijn -nimistä kauppaa. Lähellä Guesthousea 
on myös Lidl ja Aldi, joista saa hiukan edullisempaa ruokaa kuin Albert Heijnistä. Suosittelen 
ottamaan heti vaihtoon saavuttaessa Albert Heijnin bonuskortin, koska sillä saa kaupasta hyviä 
alennuksia. 
 
Vaihdossa vapaa-aikaa oli paljon. Pääasiassa hengailin vapaa-aikana kavereideni kanssa. Lähes joka 
ilta oli jossain bileet tai sitten järjestimme useasti viikossa omia kemuja. Viikoittain pidimme myös 
kaveriporukkani kanssa yhteisiä illallisjuhlia, joista aina lähdettiin vielä viettämään iltaa 
kaupungille. Maastrichtissa on paljon pubeja, mutta ei juurikaan yökerhoja. Parhaat muistot 
vaihdosta on jäänyt juuri yhteisistä illanvietoista kavereiden kanssa. 
 
Matkustelu 
 
Maastricht on täydellinen vaihtopaikka, jos on kiinnostunut matkustelusta. Kaupunki sijaitsee 
nimittäin aivan Belgian ja Saksan rajalla eikä muihinkaan Länsi-Euroopan maihin ole pitkä matka. 
Itse kävin vaihdon aikana Belgiassa Brysselissä ja Bruggessa, Saksassa Kölnissä, Aachenissa ja 
Mönchengladbachissa sekä Pariisissa, Luxemburgissa ja Lontoossa. Lisäksi osallistuin ESN:n 
järjestämään Discover Holland Weekendiin, jossa kiersimme puoli Hollantia bussilla viikonlopun 
aikana. Monet vaihtarit matkustivat Eindhovenista tai Maastrichtista Ryanairilla Espanjaan, koska 
lennot olivat todella halpoja. Saksan Aachenista (jonne maksaa 4 euroa edestakainen bussimatka) ja 
Belgian Liegestä, jotka ovat molemmat lähellä Maastrichtia, lähtee paljon junia ympäri Eurooppaa, 
joten kannattaa katsoa näiden maiden junayhtiöiltä aikatauluja, kun suunnittelee reissuja. 
Ostin Hollannin junaliikenteen alennuskortin. Se maksoi noin 50 euroa ja sillä sai 40 % alennusta 
kaikista junamatkoista. Samalla kortilla voi matkustaa kortin omistajan lisäksi kolme kaveria, jotka 
myös saavat alennuksen. 
 
Tässä muutamia paikkoja, joita suosittelen Amsterdamista: 
- Markkinat Albert Cuypstraatilla: Siellä on hirveesti myytävänä ihan kaikkea ja aika halvalla. 
Esim. vaatteita, laukkuja, kenkiä, alusvaatteita, ruokaa, hedelmiä, karkkia, suklaata, levyjä, 
elokuvia, huiveja ja koruja. Markkinoilta löytyy edulliset tuliaiset ja matkamuistot. Albert 
Cuypstraatin markkinat on auki ma-la klo 9-18.00. Lisätietoja osoitteesta 
http://www.albertcuypmarkt.com/. 
- Bataviastad http://www.bataviastad.nl/ on lähellä Amsterdamia Lelystadissa sijaitseva todella iso 
outlet-alue! Siellä on kymmenittäin merkkiliikkeitä, joissa myydään halvalla vaatteita, kenkiä, 
alusvaatteita, astioita, urheiluvälineitä jne. Se on auki joka päivä klo 10-18. Sinne kestää matkustaa 
Damista noin 40-50 min yhteen suuntaan ja matka maksaa edestakaisin 16 euroa päivälipulla. 
- Lyhyen kävelymatkan päässä Amsterdamin Central Stationilta osoitteessa Oosterdokskade 143 on 



Amsterdamin kuuluisa julkinen kirjasto. Rakennus on todella iso ja moderni. Kannattaa mennä 
sisälle ja kiertää ympäri! Kirjasto on ihan älyttömän iso ja hieno. Siellä on kaikkea omituista, mitä 
ei Suomen kirjastoista löydä. Kirjaston ylimmässä kerrroksessa on kahvila, jossa on kattoterassi ja 
sieltä on mahtavat näkymät yli Amsterdamin. Kahvila on myös tosi ihana ja edullinen. 
 
Pohdintaa vaihdosta 
 
Olen tyytyväinen että lähdin vaihtoon ja voin suositella sitä kaikille, jotka tuntevat asiaan paloa ja 
kiinnostusta. Se kannattaa kokea, jos yhtään tuntuu siltä, että tekisi mieli lähteä. Paikalla tai maalla 
ei varmastikaan ole niin väliä, pääasia on se, että päättää vaan lähteä. Vaihto avartaa maailmaa, 
oppii paljon lisää uusista kulttuureista ja kielitaito paranee. Maailmalta voi tarttua matkaa myös 
hiukan lisää itsevarmuutta ja paljon uusia kavereita. 
Pohdin vaihdon aikana sitä, että ei olisi ollut yhtään hassumpi idea lähteä vaihtoon yhdessä jonkun 
kaverin kanssa. Tietenkin silloin kun lähtee yksin, on paljon avoimempi uusille tuttavuuksille, kun 
on tavallaan pakko saada kavereita. Toisaalta kaverin kanssa sitä saattaa olla rohkeampi 
kokeilemaan kaikenlaista ja menemään mukaan monenlaiseen uuteen. Ennen vaihtoa olin vannonut, 
että en aio pyöriä vaihdossa suomalaisten kanssa, mutta loppujen lopuksi paras ystäväni vaihdossa 
oli siellä tapaamani suomalainen tyttö. Itse kaipasin suomalaista seuraa enkä koe, että se olisi ollut 
pois kielitaidon oppimisesta tai mistään muustakaan. 
Olin tyytyväinen järjestelyyn, että olimme poikaystäväni kanssa samassa maassa, mutta eri 
paikoissa. Siinä pääsi jakamaan kokemusta yhdessä, pystyi tapaamaan usein ja elämään samaa 
elämänvaihetta, mutta toisaalta sai kokea, minkälaista on selvitä yksin vieraassa maassa. 


