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Vietin kevään 2020 vaihdossa Nanyangin teknillisessä yliopistossa, Singaporessa. Singapore on 
pieni kaupunkivaltio Malesian naapurissa ja pienestä koostaan huolimatta väkiluvultaan saman 
suuruinen Suomen kanssa. Se on maana todella miellyttävä paikka viettää vaihto – asiat toimivat 
niin kuin pitää, paikat pysyvät siistinä ja ihmiset ovat mukavia. Ensimmäisinä päivinä hämmästyin, 
miten länsimaalaiselta paikka tuntuu. Odotin paljon suurempaa kulttuurisokkia.  
 
Eroavaisuuksiakin löytyy. Lait ovat tiukempia kuin Suomessa. Esimerkiksi roskaamisesta, 
syljeskelystä tai purkan syönnistä voi saada suuren sakon. En kuitenkaan kuullut, että kenelläkään 
vaihtarilla olisi ollut ongelmia virkavallan kanssa. Suurin eroavaisuus liittyy ruokakulttuuriin – se 
on Singaporessa halpaa ja hyvää. Singaporessa on todella paljon ihmisiä erikulttuureista ja se 
näkyy kanttiineissa / hawker centereissä, jotka ovat ruokakojujen keskittymiä. Kampuksella 
laadukkaan annoksen sai 1,5€-4€ hintaan. Valinnanvaraa oli myös todella paljon. Tosin yli 
puolivuotta olleet kertoivat kyllästyneensä riisiin ja nuudeleihin. 

 
 
 
Opiskelin vaihdossa laaja-alaisesti kursseja vapaavalintaisiin opintoihini: 

- Real Analysis I, tämä oli ehkä lempikurssini keväältä hyvän professorin ansiosta, 
vaikkakin kurssi oli melko työläs. Hieman erilainen matematiikankurssi tekniikanalan 
matematiikkaan verrattuna 

- Logic and Critical Thinking. Loogiikan ja filosofian perusteita, hyvää vastapainoa muille 
opinnoille 

- Digital Media Entrepreneurship. Ryhmätyöpainotteinen. Sujui hyvin hyvän ryhmä 
ansiosta. 

- Sustainability: Seeing Through the Haze. Käytiin läpi palmuöljyongelmaa Aasiassa. 
Yleissivistävä ja opin paljon uutta 



- Computer Graphics & Visualisation. Tämä kurssi oli ainoa pettymys. Softat tuntuivat 
todella vanhoilta ja opetetut asiat epäoleelliselta. Tämä oli myös ainut kurssi, joka jäi 
minulta kesken 

 
Tämä kevät ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan koronan vuoksi. Singapore pystyi 
pitämään tilanteen pitkään hyvin hallussa, mutta maaliskuun lopussa oli pakko palata 
Suomeen ja suorittaa opinnot loppuun etänä. Samoihin aikoihin koko yliopisto siirtyi 
etäopetukseen, joten tästä ei aiheutunut suurta ongelmaa. Olisin mielellään jäänyt 
kampukselle pitemmäksi aikaa uusien kavereiden kanssa. Kampukselta löytyi esimerkiksi 
uimala, ilmaisia kuntosaleja, tennis-, koripallo-, sulkapallokenttiä ja lukuisia muita 
urheilumadollisuuksia. 
 

 
 
 
Haluan kiittää Sähköinsinööriliittoa saamastani tuesta. Tuen avulla pystyin myös 
osallistumaan erilaisiaan tapahtumiin ja reissuihin muiden vaihtareiden kanssa. Suosittelen 
kaikille vaihtoon lähtemistä! 


