
 

Vaihtoraportti 
Singapore kaupunkina on upea etenkin pimeään aikaan. Keskusta on täynnä pilvenpiirtäjiä ja siellä on 

mukava kävellä iltaisin ja nauttia kauniista kaupungista. Jopa yliopiston oma kampus on jo niin upea, 

ettei yleensä edes halunnut poistua kaupungille. Liikkuminen Singaporessa on kuitenkin todella 

edullista. Kampuksen sisällä kulkee ilmaisia busseja, joilla pääsee kätevästi paikallisesta 

”teekkarikylästä” metroasemalle. Metrolla pääsee kaupungin jokaiseen osaan alle kahdella eurolla, 

myös ydinkeskustaan. 

Ulkona syöminen on Singaporessa edullista, noin 2-3 euroa/ateria. Meidän solussa ei edes ollut muuta 

kuin mikro ruuan valmistamiseen, joten tästäkin syystä ei tullut kotona kokattua. Ruokapaikkoja on 

ympäri kaupunkia ja kampusalueellakin 5 isoa ruokapaikkaa. Ilmaston puolesta Singapore on hieman 

raskas, mutta ei ylitsepääsemätön. Itse rakastan tätä lämmintä ja miltei kuumaa ilmastoa, vaikka ilman 

ilmastointia nukkuminen onkin välillä tuskallista ja iho on suuremman osan ajasta nahkea. 

Kulttuuriltaan Singapore on Suomea rikkaampi, sillä asukaskanta jakautuu kiinalaisiin, malesialaisiin ja 
intialaisiin, jonka lisäksi siellä on todella paljon turisteja. Suuren ihmismäärän hallinta pienessä 
kaupungissa on toteutettu ankarilla sakoilla ja sakkojen takia kaupunki on onnistuttu pitämään erittäin 
siistinä. Singaporessa purukumin syöminen on kiellettyä, eikä sitä myydä kaupoissa. Julkisen liikenteen 
välineissä ei saa juoda eikä syödä sekä kadulla sylkemisestä seuraa noin 700 euron lasku. 
  
Singaporessa pystyy kuitenkin harrastamaan lähes kaikkea maan ja taivaan väliltä. Itse viihdyin hyvin 

paljon kampuksen infinity-altaalla sekä ilmaisella kuntosalilla. Kävin myös useita kertoja kuukaudessa 

skeittaamassa kaupungin parkeissa. Kävimme vaihtokavereiden kanssa pelaamassa baseballia baseball 

cavessa. Olisi Singaporessa myös ollut luistelurata tai vaikka Wakeboard-puisto. 

Olen todella onnellinen, että päätin lähteä vaihtoon. Vaihdossa oma maailmankatsaus muuttuu ja 
huomaa, kuinka paljon erilaisia asioita maailmassa on ja kuinka asioita voi hoitaa myös erilaisilla 
tavoilla, kuin esimerkiksi meillä Suomessa. Itse yllätyin siitä, että kuinka samankaltaisia me 
eurooppalaiset olemmekaan. Kun olen reissannut Euroopassa, on tuntunut, että meidän kulttuurimme 
on todella erilainen, mutta vaihdossa huomasin, kuinka erilainen aasialainen kulttuuri on ja kuinka 
samankaltainen Suomen kulttuuri on muihin Euroopan maihin verrattuna. Erilaisuus ei kuitenkaan 
missään nimessä ole huono asia.  
 
Suosittelen vaihtoon lähtemistä kaikille! Vaihdossa pystyy opiskelemaan siinä missä Suomessakin ja 

samalla tutustuu uusiin kavereihin ympäri maailmaa. Englannin kieli paranee jo puolen vuoden 

vaihdossakin, eikä yhden lukukauden vaihdossa ehdi edes tulla koti-ikävää. 

    
Kuva 1 Singaporen keskustassa sijaitseva Marina Bay Sands -hotelli  Kuva 2 Kampuksen uima-allas. Taustalla näkyy      

z                                                                                                                                                                                   kampuksen asuntola, jossa asuin. 


